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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DO PROJECTO BASE DO PROLONGAMENTO DO CAIS
DE COMÉRCIO E TURISMO DE PORTIMÃO

TEXTO

Separador
EIA do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Síntese (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

1. INTRODUÇÃO
1.1. Identificação do projecto, da fase em que se encontra e do proponente
O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo do Porto de Portimão.
Este cais situa-se na margem direita do rio Arade, imediatamente a montante do Cais da
Marinha, no intradorso de uma curva de grande raio do rio e a cerca de 2,2 km da foz
(Figura 1.1.1). Esta área integra-se, territorialmente, no município e na freguesia de
Portimão.
A execução do prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão é uma das
obrigações da sociedade Marinas de Barlavento – Empreendimentos Turísticos, S.A., como
contrapartida material decorrente do contrato de concessão da Marina de Ferragudo, cuja
minuta foi aprovada por Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2006, de 18 de Julho
(Anexo I), e que foi, entretanto, celebrado com o Estado Português, mais precisamente em
3 de Maio de 2007, através do Instituto Portuário e de Transportes Marítimos (IPTM).
O prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão corresponderá a um
acréscimo de 220 m ao cais existente, unindo o seu topo Sul com o Cais da Marinha. O Cais
de Comércio e Turismo de Portimão passará assim dos actuais 330 m para um total de
550 m, o que representa um acréscimo relativo de extensão na ordem dos 67%. Já em
termos de superfície o acréscimo relativos será muito menor, da ordem dos 9%, uma vez
que ao prolongamento do cais corresponde uma superfície de terrapleno a construir de
apenas 6 600 m2, que se irão juntar aos actuais 76 000 m2.
Os objectivos subjacentes à concretização do projecto em análise relacionam-se com a
necessidade de ampliar a capacidade de recepção de navios de passageiros do Porto de
Portimão dado o aumento da procura deste tipo de navios, complementando as infraestruturas de apoio ao desenvolvimento do sector turístico algarvio, naquilo que se relaciona
com o transporte marítimo. Simultaneamente, será também potenciada a capacidade de
recepção de navios de carga.
A execução deste empreendimento será da responsabilidade da empresa Marinas de
Barlavento, S.A. No entanto, a obra será entregue, logo que concluída, ao IPTM, que
constitui, por isso, o proponente do Projecto.
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Figura 1.1.1 – Vista aérea do trecho final do estuário do Arade, destacando-se a área do
prolongamento do Cais de Comércio e Turismo (assinalada a vermelho)

De acordo com a cláusula sexta do Contrato, “o Concessionário deverá dar cumprimento
integral ao disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, desenvolvendo os Estudos
de Impacte Ambiental (EIA) para sujeição a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), relativamente às obras marítimas e terrestres da Marina e das
componentes imobiliária, hoteleira, habitacional turística e comercial associadas, bem como,
em processo autónomo, das obras de prolongamento do Cais de Comércio e Turismo do
Porto de Portimão até ao cais da Marinha de Guerra”.
O presente documento foi realizado no sentido de dar simultaneamente cumprimento ao
estabelecido na referida cláusula do contrato e na legislação de avaliação de impacte
ambiental (AIA) de projectos em vigor.
O presente EIA incidiu sobre o anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e
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Turismo do Porto de Portimão (ver Figura 1.1.2).
O Estudo Prévio da Marina de Ferragudo, assim como os restantes projectos que fazem
parte das contrapartidas a que está obrigado o proponente e que, como tal, foram
considerados projectos associados ao projecto do prolongamento do cais (nomeadamente,
o Anteprojecto da componente turística/habitacional da Marina, o Estudo Prévio do Porto de
Pesca de Ferragudo, os elementos preliminares sobre o projecto de beneficiação da estrada
municipal n.º 530 (EM530), de Lagoa, e das infra-estruturas de drenagem subjacentes e o
restauro da estação salva-vidas), muito embora também façam parte do conjunto de obras a
realizar como contrapartidas materiais da concessão, tenham o mesmo horizonte temporal
de realização e incidam sobre a mesma área geográfica, serão alvo de um processo de AIA
autónomo. Esta decisão fundamenta-se, não só, no cumprimento da referida clausula 6ª do
contrato de concessão, mas também porque do ponto de vista funcional este projecto não
tem uma inter-relação directa com o conjunto de projectos a realizar junto a Ferragudo, ou
seja, na margem oposta do estuário.

1.2. Entidade licenciadora ou competente para a autorização
A entidade licenciadora da obra de Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de
Portimão é o IPTM, de acordo com o n.º 1 da Base VI do Decreto-Lei n.º 265/2003, de 24 de
Outubro, diploma legal que estabelece as Bases Gerais da Concessão, a atribuir mediante
concurso público, para a construção e exploração da Marina de Ferragudo (Anexo I).

1.3. Enquadramento legal do EIA
O presente EIA foi elaborado, com vista à sua apresentação à entidade competente para
efeitos de autorização ou licenciamento do projecto, de acordo com a legislação portuguesa
em vigor sobre a matéria, nomeadamente, com o disposto:
• No Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de
8 de Novembro, que o republica em anexo (entretanto rectificado pela Declaração de
Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro), que aprova o regime jurídico da avaliação de
impacte

ambiental,

transpondo

para

a

ordem

jurídica

interna

a

Directiva

n.º 85/337/CEE, de 27 de Junho, com as alterações introduzidas pelas Directivas
n.º 97/11/CE, de 3 de Março, e n.º 2003/35/CE, de 26 de Maio.
• Na

Portaria

n.º

330/2001,

de

2

de

Abril,

que

regulamenta

o

referido
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Decreto-Lei n.º 69/2000, fixando as normas técnicas para a estrutura do EIA.
O Projecto Base do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo enquadra-se, no n.º 21
do Anexo I do referido Decreto-Lei n.º 197/2005, encontrando-se, por isso, sujeito a
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
Uma vez que este empreendimento se inclui no Anexo I do Decreto- Lei n.º 69/2000 (com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005), de acordo com o pontos i) e ii) da alínea a)
do n.º 1 do Artigo 7.º, a Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa de Ambiente (ex-Instituto
do Ambiente).

1.4. Identificação dos responsáveis pela elaboração do EIA e indicação do período de
elaboração
O promotor adjudicou a elaboração do presente EIA à empresa ECOMIND – Consultadoria
Ambiental, Lda., e a sua realização decorreu entre Dezembro de 2006 e Maio de 2007.
No Quadro 1.4.1 apresentam-se os elementos que integraram a equipa que participou na
sua realização.
Esta equipa é constituída por técnicos com formações multidisciplinares, especialistas nas
áreas temáticas pelas quais foram responsáveis e com larga experiência na realização de
EIA associados a diversos tipos de projectos. O perfil da equipa atendeu, por um lado, às
especialidades consideradas importantes para uma boa fundamentação dos domínios
analisados no EIA e, por outro, à necessária componente integradora de todos os estudos
efectuados.
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Quadro 1.4.1 – Equipa Técnica Responsável pela Elaboração do EIA do Anteprojecto do
Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Função

Nome

Coordenadores

Daniel Moura /

do Estudo

Ana Salvador

Habilitação Literárias/

Quadro Permanente da Empresa

Profissionais

(S/N)

Licenciado em Biologia /
Licenciada em Engenharia

S

Biofísica

Karine
Assessoria à

Carvalho /

Licenciadas em Engenharia do

Coordenação

Clarisse

Ambiente

S

Espadinha
Clarisse
Desenho Técnico

Espadinha /
João Ferreira

Licenciados em Engenharia do
Ambiente

S

Geologia,
Geomorfologia e
Recursos

Célia Fonseca

Licenciado em Geologia Aplicada
e do Ambiente

N

Hídricos
Solo, Uso dos
Solos, Figuras de
Ana Salvador

Licenciada em Eng. Biofísica

S

Ecologia

Daniel Moura

Licenciado em Biologia

S

Ar

Vitor Chaveiro

Resíduos

Ana Oliveira

Planeamento e
Ordenamento e
Paisagem

Património
Sócio Economia

Paula Perdigão
(coord.)
Ana Teresa

Licenciado em Ciências da
Natureza

N

Licenciada em Engenharia do
Ambiente
Licenciada em História
Licenciada em Ciências da
Natureza

N
N

1.5. Antecedentes do EIA
O presente EIA foi precedido, na fase de concurso público, pela apresentação de uma
Proposta de Definição de Âmbito (PDA), bem como pela realização de um Estudo Preliminar
de Impacte Ambiental (EPIA), que abordaram em conjunto os projectos do Prolongamento
do Cais de Comércio e Turismo do Porto de Portimão e do Empreendimento da Marina de
Ferragudo, conforme exigido nos termos do concurso. Ambos os documentos acima
referidos integraram o conjunto dos elementos entregues pelas Marinas de Barlavento no
concurso público realizado pelo IPTM para a concessão da exploração da Marina de
Ferragudo que se realizou em Outubro de 2004.
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Na elaboração do presente EIA foram seguidas, de um modo geral, as linhas orientadoras
definidas na PDA acima referida, com as necessárias alterações que derivam da alteração
da legislação de AIA.
O IPTM decidiu não dar seguimento à avaliação formal da referida PDA, uma vez que este
documento continha uma análise conjunta dos referidos projectos e, posteriormente, à sua
elaboração foi decidido autonomizar os respectivos processos.

1.6. Metodologia
1.6.1. Objectivos do EIA
Pretende-se com o presente EIA garantir os seguintes objectivos:
•

Caracterizar a situação actual, baseando essa caracterização na análise da
informação disponível e no contacto com a realidade local, através de levantamentos
de campo efectuados na área de intervenção do projecto e do estabelecimento de
contactos com diversas entidades;

•

Analisar as perspectivas de evolução da situação actual, num cenário sem projecto;

•

Identificar e avaliar os impactes, negativos e positivos, que podem resultar da
implementação do projecto, identificando as principais restrições que resultam a nível
ambiental;

•

Promover, atempadamente, a adopção e aplicação, sempre que possível, de
medidas e acções que evitem e/ou anulem os impactes negativos no ambiente,
assim como, elaborar recomendações, no sentido de valorizar os impactes positivos
resultantes, com o objectivo de articular o projecto com a prevenção, redução e
valorização dos impactes identificados;

•

Propor, quando necessário, programas de recolha de informação que permitam
conhecer a evolução de determinadas variáveis ambientais, de modo a verificar da
correcção das previsões do EIA relativamente ao significado de eventuais efeitos
induzidos pela implantação do projecto, e permitir a introdução atempada das
correcções que forem consideradas justificadas.

Deste modo, o objectivo principal do EIA consistiu na identificação e avaliação dos efeitos,
positivos e negativos, associados ao prolongamento do cais em estudo, relativamente às
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suas características de construção e operação, tendo como pressuposto base, as
características actuais da área de intervenção.

1.6.2. Metodologia Geral
A metodologia utilizada para elaboração do presente EIA permitiu, com base no Projecto
Base do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão e nas características
da área de intervenção, identificar e avaliar os principais impactes ambientais resultantes da
sua implementação, assim como, delinear as respectivas medidas potenciadoras,
preventivas e mitigadoras consideradas mais adequadas.
O EIA foi desenvolvido de acordo com a estrutura que se apresenta em seguida, delineada
em conformidade com o estabelecido no Anexo III do Decreto-Lei n.º 197/2005 e com as
Normas Técnicas para a Estrutura do Estudo de Impacte Ambiental estabelecidas no
Anexo II da Portaria n.º 330/2001.
Deste modo, o presente EIA é constituído por duas peças fundamentais, nomeadamente:
TOMO 1 – Relatório Síntese, que integra a síntese das informações recolhidas e a análise
global efectuada, apresentando a seguinte estrutura:
1. Introdução
2. Objectivos e Justificação do Projecto
3. Descrição do Projecto
4. Caracterização da Situação de Referência e Perspectivas de Evolução sem a
Implementação do Projecto
5. Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais
6. Análise de Riscos Ambientais
7. Medidas Potenciadoras, Mitigadoras e de Compensação
8. Descrição dos Impactes Cumulativos
9. Plano de Gestão Ambiental
10. Conclusões e Recomendações
11. Bibliografia
12. Anexos
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TOMO 2 – Resumo Não Técnico, que constitui um documento síntese, adaptado para
divulgação do projecto e dos principais impactes ambientais associados, na fase de
participação do público (consulta do público). Este documento contém, numa linguagem não
técnica, o conteúdo do EIA.
Neste

caso

concreto,

foram

atendidas

e

adoptadas

as

regras

dispostas

no

Decreto-Lei n.º 69/2000, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, e as
orientações estabelecidas pela Agência Portuguesa de Ambiente (ex-Instituto do Ambiente),
no que respeita aos "Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos
Não Técnicos".

1.6.3. Metodologia Específica
Descrevem-se, em seguida, de forma, necessariamente, sucinta, as principais etapas
metodológicas consideradas na realização do presente relatório.
Objectivos e Justificação do Projecto
Este capítulo constará da descrição dos motivos que levaram a administração central a
promover um concurso público, no sentido de associar o desenvolvimento do projecto em
questão ao empreendimento da Marina de Ferragudo (de acordo com o Decreto-Lei
n.º 265/2003), dos objectivos que se pretendem atingir com a sua concretização e, também,
da sua conformidade com os instrumentos de gestão territorial existentes e em vigor,
nomeadamente, com planos sectoriais, procedendo ao seu enquadramento ao nível
municipal, regional e nacional.

Descrição do Projecto
Com base nos elementos disponíveis sobre a implantação do projecto e processos de
construção, foram sintetizadas as suas principais características técnicas, nomeadamente,
em termos de localização, consumos de energia, assim como de matérias-primas e
subsidiárias, entre outros aspectos, relevantes para uma adequada compreensão das suas
particularidades.
São definidas e caracterizadas, de forma objectiva, as principais acções associadas à
implementação do Projecto, tanto para a sua fase de construção, como para a sua fase de
exploração, o que permitirá, posteriormente, associar a cada acção os impactes esperados
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e a sua caracterização, bem como, as respectivas medidas minimizadoras dos impactes
negativos e as medidas potenciadoras dos impactes positivos.
Estas acções foram estabelecidas segundo os conceitos e ocorrências normais no plano de
construção e operação da infra-estrutura a implementar, tendo em vista os aspectos que,
frequentemente, acarretam afectações, quer directas, quer indirectas e/ou induzidas, no
meio envolvente.
É, ainda, referida nesta etapa, de acordo com o estabelecido na regulamentação de AIA, a
conformidade do projecto com os instrumentos de gestão territorial existentes e em vigor,
nomeadamente, com planos sectoriais e alguns aspectos que estão relacionados com a
localização do projecto, nomeadamente:
•

Inserção geográfica (localização às escalas local – concelhos e freguesias - regional
e nacional);

•

Planos de Ordenamento do Território em vigor na área do projecto e classes de
espaço envolvidas;

•

Recursos, efluentes e resíduos associados ao projecto.

Caracterização da Situação Actual do Ambiente e Perspectivas de Evolução sem a
Implementação do Projecto
Esta fase operacional do EIA tem por objectivo caracterizar, adequadamente, o estado
actual dos descritores biofísicos e sócio-económicos identificados como susceptíveis de
virem a ser afectados pelo projecto, bem como, descrever a sua evolução previsível na
ausência do mesmo (Alternativa Zero), na sua área de influência, ou seja, no espaço físico
até onde se façam sentir os seus efeitos, tendo em vista permitir a subsequente análise dos
impactes com ele associados.
A caracterização dos aspectos ambientais, potencialmente, afectados pelo projecto baseouse na recolha e tratamento de informação obtida através da consulta a diversas instituições
e entidades, produtoras e/ou detentoras de informação relevante, sendo sempre
complementadas com trabalhos de campo relativamente aos diversos descritores tratados,
com o objectivo de fundamentar e caracterizar melhor alguns dos aspectos, bem como,
confirmar algumas informações obtidas, com vista a adquirir um nível de conhecimento
adequado das características da área em estudo.
As metodologias adoptadas são sectoriais e as mais adequadas a cada caso e a cada
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descritor em análise, fazendo referência, entre outros, aos seguintes aspectos:
a) Factores naturais:
• Geologia e geomorfologia;
• Hidrografia;
• Hidrodinâmica (regime hidráulico e agitação marítima), regime sedimentar e
qualidade dos sedimentos; gestão das areias a retirar do aterro e dos
materiais dragados;
• Recursos hídricos superficiais;
• Qualidade do ar;
• Ecologia estuarina.
b) Factores socio-económicos e culturais:
• Sócio-economia;
• Equipamentos e infra-estruturas relevantes;
• Paisagem;
• Património cultural e arqueológico subaquático.
• Figuras de planeamento e ordenamento do território, incluindo condicionantes,
servidões e restrições de utilidade pública;

Outros factores ambientais embora não tão relevantes como os anteriores para o projecto
em consideração serão, também, considerados no EIA, designadamente:
a) Factores naturais:
• Clima;
• Recursos Hídricos Subterrâneos;
• Ecologia terrestre.

Os descritores identificados serão estudados, em todos os casos, de acordo com o
desenvolvimento inerente à especificidade do projecto em questão e às características da
zona onde se insere.
Dada a íntima relação entre esta fase e a que se lhe segue (identificação e avaliação de
impactes), importa garantir desde o início que são consideradas nesta caracterização as
áreas onde se irão fazer sentir os efeitos das alterações ambientais e sociais eventualmente
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associadas à implementação do projecto. Deste modo, para cada domínio, ou área de
análise, será definida uma unidade espacial de base. De um modo geral, pode dizer-se que
as unidades de base correspondem às zonas homogéneas do domínio, ou área de análise,
sendo, no entanto, sempre ajustadas a uma base cartográfica referenciada e à escala
adequada. As áreas geográficas a estudar irão certamente variar de acordo com o descritor
em causa. No entanto, por motivos de ordem prática estas serão sempre ajustadas a uma
base cartográfica, referenciada e a escala adequada.
As diferentes escalas de trabalho cartográficas consideradas neste estudo estiveram
relacionadas com as escalas de representação dos diversos aspectos ambientais
considerados, relativamente aos quais existia informação de base, e com as escalas
utilizadas no projecto. De entre as várias escalas, foram essencialmente utilizadas as
seguintes: 1:10 000 e 1:25 000 e 1:50 000.
Neste caso, para apresentação de resultados privilegiou-se a escala 1:25 000, por ser que é
a escala a que se encontra o PDM de Portimão, que constituiu uma das principais fontes de
informação georeferenciada, recorrendo-se a outras escalas de análise, sempre que se
justificou.
No final do capítulo é abordada a evolução prevista para a área e para a região em estudo,
na ausência da concretização do Projecto. Esta análise foi realizada tendo em atenção a
previsível evolução da área de inserção do projecto para o horizonte temporal do mesmo
baseando-se, sobretudo, no desenvolvimento previsível e nas acções programadas para a
região por parte das entidades responsáveis, através da análise dos elementos de
planeamento

disponíveis.

Dar-se-á

particular

ênfase

aos

descritores

ambientais

considerados mais relevantes tendo em atenção as características e objectivos do projecto,
bem como os seus potenciais impactes.

Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais
Nesta fase do estudo identifica-se, caracteriza-se e avalia-se o conjunto de alterações
favoráveis e desfavoráveis (impactes) produzidos em parâmetros ambientais e sociais (que
servem de indicadores ambientais), para o período de vida do projecto e na área de estudo
definida, resultantes da sua realização, por comparação com a situação que ocorreria nesse
período de tempo e nessa área se o projecto em questão não viesse a ter lugar.
A metodologia adoptada para a identificação e análise dos impactes ambientais tomou em
consideração o tipo de factores que, em cada uma das fases de projecto, é responsável pela
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sua ocorrência, tendo sido ponderadas as características globais da empreitada. A
identificação e caracterização dos impactes ambientais do presente projecto foram
diferenciadas em fase de construção e fase de exploração.
A identificação dos impactes assentou, sobretudo, em métodos qualitativos baseados em
contactos com as entidades locais, trabalhos de campo, resultados de experiências
anteriores, opiniões periciais e consulta de documentação técnica, inter-relacionando, assim,
as principais acções de projecto e a sua implantação, com o cenário de evolução das
variáveis ambientais e consequentes alterações dos usos e a afectação directa produzida.
Para a avaliação dos impactes definiram-se limiares para essa mesma avaliação,
estabelecidos com base na análise efectuada pelos peritos sectoriais e da comparação com
valores disponíveis em documentos técnicos. Obteve-se, assim, uma classificação e
hierarquização de impactes passíveis de afectarem a qualidade do ambiente e/ou de vida
das populações residentes na envolvente.
Os impactes serão avaliados, fundamentalmente, em função dos seguintes critérios:
1. Natureza (negativo / nulo / positivo);
2. Probabilidade de ocorrência (improvável / provável / certo / probabilidade
desconhecida);
3. Dimensão
3.1 Espacial (local / regional / nacional / internacional / global)
3.2 Temporal
3.2.1 Duração (temporário / permanente);
3.2.2 Fase de ocorrência (fase de construção / fase de exploração);
3.2.3 Reversibilidade (reversível / irreversível).
4. Tipo (directo / indirecto);
5. Efeito (não cumulativo / cumulativo)
6. Magnitude (reduzida / moderada / elevada);
7. Significância (pouco significativo / significativo / muito significativo).

Em relação à fase de ocorrência distingue-se entre os impactes que ocorrem durante a fase
de construção, ou de execução das obras, e os que estão associados à futura exploração do
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cais. Não foi considerada a fase de desactivação, porque não existe horizonte provável de
desactivação, dado ser difícil de antever o seu próprio horizonte económico.
A classificação da natureza dos impactes é efectuada em função da sua influência sobre os
vários factores representativos da situação actual do ambiente na área de influência do
Projecto, considerando-se os impactes positivos, quando estes são benéficos face ao factor
em causa, e negativos, no caso contrário.
A distinção do tipo de impactes em directos e indirectos justifica-se, uma vez que, certos
impactes são resultado imediato da construção do projecto, enquanto outros são induzidos
pelas actividades com ele relacionadas.
Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem
apenas durante um determinado período (por exemplo, apenas durante as obras), sendo
considerados permanentes no caso contrário.
Relativamente à magnitude esta refere-se à escala de alteração do valor do parâmetro
ambiental considerado, ou seja, o grau de afectação do ambiente, recebendo a classificação
de baixa, média ou elevada magnitude, respectivamente, se o grau de alteração do descritor
ambiental estudado for pequeno, médio ou alto.
No caso da significância esta refere-se à importância atribuída à alteração verificada no
valor do parâmetro ambiental, considerando-se que pode ser de significado reduzido,
moderado ou elevado. Salienta-se que uma determinada alteração ambiental de grande
magnitude poderá ter pequena significância e vice-versa.
De uma forma geral, à fase de construção associam-se, sobretudo, impactes negativos de
carácter temporário, com tipo e significância variável, enquanto que à fase de exploração
estão ligados, essencialmente, impactes positivos de natureza, tipo e significância variável.
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Análise de Risco
Após a identificação e avaliação de impactes, é feita uma análise de riscos ambientais, com
o objectivo de identificar, prever e caracterizar os possíveis acidentes graves, de ordem
tecnológica, ou com origem em catástrofes naturais, a que a obra está sujeita, bem como
determinar os seus efeitos ambientais, a área afectada e as correspondentes probabilidades
de ocorrência associadas.

Medidas Potenciadoras, Mitigadoras e de Compensação
Após a identificação, caracterização e avaliação de impactes, torna-se necessário
estabelecer um programa de medidas prévias, acções correctivas e minimizadoras e
trabalhos de preservação a adoptar que visem, de algum modo, a manutenção do equilíbrio
no meio envolvente, procurando garantir níveis de impacte reduzidos, ou mesmo nulos,
propícios a uma boa integração ambiental desta infra-estrutura. Estas medidas podem
subdividir-se em medidas preventivas, medidas correctivas, medidas compensadoras e
medidas de potenciação ou valorização.
As medidas que serão apresentadas neste capítulo visam, sempre que possível, compensar
e reduzir, ou mesmo eliminar, os impactes negativos identificados anteriormente, bem como,
evitar o surgimento de impactes indirectos, não desejáveis.
Para além das imprescindíveis medidas de minimização, essencialmente, destinadas a
evitar, reduzir ou compensar eventuais impactes negativos, faz-se, também, referência às
medidas potenciadoras que irão valorizar, ou reforçar, os principais aspectos positivos nas
componentes ambientais avaliadas, na perspectiva de maximizar os seus benefícios.
Procurar-se-á compatibilizar, sempre que possível, as medidas propostas com as soluções
preconizadas no projecto, sendo estas sujeitas a adaptação, sempre que se revele
necessário, para que sejam exequíveis. Serão, ainda, indicados os impactes que não sejam
passíveis de ser minimizáveis (impactes residuais ou outros), assim como as razões
associadas.
É feito um esforço de sistematização das medidas recomendadas, explicitando o objectivo
inerente à sua aplicação, a sua viabilidade técnica, assim como o momento e a localização
da sua aplicação.
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A definição da metodologia de aplicação das medidas propostas terá por base as Melhores
Tecnologias Disponíveis (MTD) e às Melhores Práticas de Mercado (MPM), de acordo com
as condicionantes ambientais e do projecto identificadas.

Impactes Cumulativos
Neste capítulo será avaliada a possibilidade de ocorrência deste tipo de impactes, cuja
ocorrência resulta da simultaneidade de efeitos entre os diferentes projectos que compõem
o empreendimento ou com projectos pre-existentes e cuja área de influência se sobreponha
com a área de influência do projecto em estudo.
Caso se detecte a ocorrência deste tipo de impactes os mesmos serão caracterizados e
avaliados.

Monitorização
De acordo com o regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) em vigor
(Decretos-Lei n.º 69/2000 e n.º 197/2005), o EIA deve incluir, para além dos itens
considerados anteriormente, a referência a planos de monitorização do ambiente (PMA).
Com a implementação de planos de monitorização pretende-se, de uma forma
sistematizada e regular, garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas
variáveis ambientais, de modo a avaliar o significado de eventuais efeitos induzidos pela
implantação do projecto.
Dando

resposta

ao

estabelecido

na

alínea

c)

do

Cap.

VI

do

Anexo

II

da

Portaria n.º 330/2001, que diz respeito aos programas de monitorização de projectos em
fase de Anteprojecto (que, para este efeito, se pode considerar equivalente à fase de
Projecto Base em que se encontra o projecto em avaliação), para aqueles factores
ambientais em que a implementação deste tipo de acção se considerou justificada deverão
ser apresentadas as directrizes a que obedecerá o plano geral de monitorização a
pormenorizar no RECAPE.
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Lacunas Técnicas ou de Conhecimento
Nesta etapa identificam-se as principais lacunas de informação e as limitações registadas a
diferentes níveis, enquanto condicionantes do desenvolvimento do EIA, nomeadamente, em
termos de análise e aprofundamento de determinados descritores ambientais e sócioeconómicos, devido à inexistência ou à indisponibilidade de informação relevante.

Conclusões e Recomendações
Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões relativas à viabilidade ambiental do
projecto, dando ênfase à metodologia preventiva utilizada, aos impactes mais significativos
(positivos e negativos) do projecto e às principais medidas mitigadoras a adoptar em cada
uma das sua fases (construção e exploração). São, ainda, abordados os impactes residuais
e as questões controversas e decisões a tomar em sede de Aprovação do Projecto.

Bibliografia e Entidades Contactadas
Serão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas e uma listagem das entidades
consultadas.

Escalas de Trabalho Consideradas
Em termos de escalas de trabalho consideraram-se três tipos distintos de escalas: as
escalas de impacte, as escalas temporais e as escalas cartográficas.

Escalas de Impactes
As escalas de impacte consistem numa hierarquia de níveis que relacionam cada uma das
acções de projecto (nas escalas espaciais e temporais indicadas) com os consequentes
efeitos nos domínios ambientais considerados (biofísicos e socio-económicos).
Para cada domínio ou para cada área de análise, foi definida uma unidade espacial de base.
Em seguida dão-se alguns exemplos da área sujeita a análise dependendo do descritor
analisado:
•

Para o descritor património, foi realizada uma análise da área afectada pela
implantação do projecto, com o objectivo de identificar elementos de interesse;
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•

Para o descritor clima, utilizou-se a estação meteorológica da Praia da Rocha que
está muito próxima (cerca de 2 km) da área em estudo e caracteriza muito bem as
condições climáticas locais da zona de embocadura do estuário do Arade;

•

Para os descritores qualidade do ar, uso do solo e figuras de planeamento foi
realizada uma análise para o concelho e/ou freguesias;

•

Para o descritor ecologia foi realizada uma análise local e regional para a fauna,
sendo realizada para a flora uma análise local, da área afectada pela implantação do
projecto;

•

Para o domínio dos recursos hídricos a unidade de base considerada foi a bacia
hidrográfica abrangida;

•

Para a caracterização socio-económica foram utilizados, em termos de análise,
vectores distintos mas complementares, nomeadamente, e ao nível local, as
freguesias e o concelho abrangidos pelo presente projecto.

De um modo geral, pode dizer-se que as unidades de base correspondem às zonas
homogéneas do domínio, ou área de análise, sendo, no entanto, ajustadas, sempre que
possível, a uma base cartográfica referenciada (ver escalas de trabalho cartográficas).

Escalas temporais
As escalas temporais dizem respeito à análise da situação de referência, bem como, às
perspectivas de evolução dessa situação com e sem a implantação do projecto.

Escalas cartográficas consideradas
As diferentes escalas de trabalho cartográficas consideradas neste estudo estiveram
relacionadas com as escalas de representação dos diversos aspectos ambientais
considerados, relativamente aos quais existia informação de base, e com as escalas
utilizadas no projecto. De entre as várias escalas, foram, essencialmente, utilizadas as
seguintes: 1:10 000 e 1:25 000 e 1:50 000.
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Como anteriormente foi referido, o presente projecto vem responder aos objectivos e
justificações

apresentados

pelo

Decreto-Lei

n.º

265/2003,

de

24

de

Outubro,

consubstanciados no Contrato de Concessão para a Construção e Exploração da Marina de
Ferragudo (cuja Minuta e Planta Base foram aprovadas através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 87/2006), o qual foi assinado em 3 de Maio de 2007, onde são especificadas
as regras de ordenamento, de construção e de planeamento a que o empreendimento deve
obedecer (Anexo I).
Nesta medida, o referido Decreto-Lei estabelece as bases gerais da concessão, a atribuir
mediante concurso público, para a construção e exploração da marina de Ferragudo.
Atendendo ao contrato de concessão celebrado entre o Estado Português, através do
Instituto Portuário e de Transportes Marítimos (IPTM) e as Marinas do Barlavento –
Empreendimentos Turísticos, S.A., constitui obrigação da concessionária proceder, entre
outras, à obra do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo do Porto de Portimão.
Assim, é objectivo primordial do presente projecto dar cumprimento ao exposto no DecretoLei n.º 265/2003 e à Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2006.
Quanto aos motivos da administração central para a realização desta obra pode referir-se o
incremento da capacidade operacional do cais, cujo redimensionamento poderá permitir a
acostagem de mais navios em simultâneo, o que se revela importante dada a tendência
para o incremento do tráfego de passageiros neste cais que se tem verificado nos últimos
anos, permitindo igualmente uma maior capacidade de recepção e expedição de cargas.
O número de passageiros no turismo de cruzeiro mundial triplicou na última década e o
Porto de Portimão – Algarve – tem sido crescentemente procurado por se encontrar perto da
entrada da bacia do Mediterrâneo, o principal palco desta industria na Europa, e a apenas
uma noite de navegação do Porto de Lisboa que também beneficia da localização
estratégica de Portimão.
O aumento crescente das solicitações da industria de cruzeiros internacionais, em plena
expansão, que procuram o Algarve através do Porto de Portimão, tem já um impacte muito
significativo na economia dos concelhos ribeirinhos de Portimão e Lagoa e também de
forma expressiva em toda a região do Algarve.
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O Algarve recebe, através do Porto de Portimão, mais de vinte mil turistas que utilizam os
mais de 30 cruzeiros que escalam anualmente este porto. Os últimos anos têm sido de
grande crescimento e afirmação internacional do Porto de Portimão como destino deste tipo
de tráfego marítimo. O paquete “Legend of the Seas” efectuou a sua primeira escala em
Portimão em 2005, colocando a cidade nas rotas internacionais do turismo de cruzeiros. O
navio de 70 mil twd1 (82 000 GT), da companhia Royal Caribbean, e mais de uma dezena de
outros grandes operadores escalaram este porto nesse ano.
Segundo os dados mais recentes da Direcção-Geral do Turismo (DGT) e do IPTM, o
movimento total no Porto de Portimão evoluiu dos 6 502 passageiros, em 2004, para
36 370 passageiros, em 2005, tendo em 2006 sofrido um decréscimo de movimento para os
24 505 passageiros (Figura 2.1.1).

Total de Movimento de Passageiros comparação entre os valores totais de 2004, 2005 e 2006
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Fonte: IPTM

Figura 2.1.1 – Valores Anuais Totais do Movimento de Passageiros no Porto de Portimão, entre
2004 e 2006

Não obstante o decréscimo referido, o movimento de passageiros neste porto aumentou
significativamente em relação a 2004.

1

Nota: TDW = 0,85 GT
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Verifica-se que é no decorrer dos meses mais quentes (de Maio a Setembro, sensivelmente)
que o fluxo de passageiros é mais expressivo (Figura 2.1.2).

Total de Movimento de Passageiros comparação mensal entre os anos 2005 e 2006
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Figura 2.1.2 – Valores Mensais Totais do Movimento de Passageiros no Porto de Portimão, de
Janeiro a Dezembro: comparação entre os anos de 2005 e 2006
Fonte: IPTM

Através da análise aos dados estatísticos compilados pelo IPTM, em relação ao Porto de
Portimão, constata-se, igualmente, o aumento do movimento dos navios que dão entrada
neste porto (Figura 2.1.3).
O prolongamento do Cais de Comércio e Turismo, ligando-o ao Ponto de Apoio Naval da
Marinha irá permitir a atracação, em simultâneo, de dois navios de cruzeiro de comprimento
superior a 200 m, ou três navios de menores dimensões, correspondendo, em ambos os
casos, a uma capacidade de 4 mil passageiros por dia, triplicando a actual capacidade em
número de navios e de passageiros visitantes.
Esta obra, complementar à dragagem do Porto de Portimão que será efectuada em 20072008, irá promover, igualmente, a qualificação daquele espaço e, simultaneamente,
proporcionará melhores condições de segurança e conforto aos passageiros, evitando as
escalas de navios fundeados no exterior ao largo.

Página 23
EIA do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Síntese (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Movimento de Navios Entrados comparação entre valores totais de 2004, 2005 e 2006
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Figura 2.1.3 – Movimento de Navios no Porto de Portimão entre 2004 e 2006
Fonte: IPTM

O prolongamento do cais irá igualmente permitir reforçar a posição do Porto de Portimão na
sua vertente comercial dotando-o da capacidade de receber navios de maiores dimensões
ou de um maior número de navios em simultâneo. Este facto não deixará certamente de ter
reflexo no tecido produtivo da região, em especial se tiver em vista que a União Europeia
procura incentivar o transporte de cargas por via marítima em alternativa ao transporte
rodoviário, dado o primeiro ser ambientalmente mais favorável.
O prolongamento do cais permitirá ainda segregar as cargas do terminal de passageiros,
especializando a parte Sul do Cais na exportação dos produtos florestais e na importação do
ferro, de equipamento de produção de energia eólica, entre outros.
Face à pequena dimensão e custo da obra, o impacte económico do seu desenvolvimento é
relevante, gerando dinamismo e novas oportunidades em termos regionais e internacionais,
divulgando o Algarve e Portugal como um destino de referência para o turismo náutico
Europeu.
Há, ainda a referir, a respeito do Projecto de Prolongamento do Cais que este não apresenta
alternativas uma vez que o seu propósito é o de preencher um hiato actualmente existente
no actual terrapleno, unindo o extremo sul do cais de Comércio e Turismo ao Cais da
Marinha (Figura 2.1.4).
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Figura 2.1.4 – Zona a ocupar pelo Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo do Porto de
Portimão
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.1. Localização e Enquadramento do Projecto
3.1.1. Enquadramento Regional e Local
O projecto em estudo insere-se no concelho e freguesia de Portimão estando esta, por sua
vez, integrada na sub-região (NUT III) e na região (NUT II) do Algarve (ver Figuras 1.1.1 e
1.1.2 e Figura 3.1.1).
Portimão situa-se na parte Oeste do Algarve, a 60 km de Faro e a 250 km de Lisboa. A
ligação a Lisboa faz-se pela A2, em conjugação com a nova A22.

3.1.2. Enquadramento Turístico: oferta de actividades e serviços associados a área de
Portimão
Aos turistas que acedem à cidade de Portimão, incluindo os passageiros dos navios de
cruzeiros que atracam no seu porto, são oferecidas uma série de actividades e serviços.
Normalmente, aos passageiros destes navios são oferecidas as excursões pré-pagas e
organizadas pela própria companhia de cruzeiros.
Dentre estas actividades e serviços destacam-se a realização de visitas a Silves, com
passagem pela Serra de Monchique e as Caldas de Monchique, e a Lagos e Sagres, com
passagem pelos locais históricos. Para além disto, Portimão proporciona ainda o comércio
local e tradicional, a gastronomia típica e inúmeras feiras, festas e festivais, muito em
especial na época do Verão.
Algumas empresas de turismo da zona organizam, ainda, visitas a parques temáticos e
safaris, passeios lúdicos e/ ou de turismo de aventura, incluindo a prática de desportos
náuticos, pesca e outras actividades. A prática de golfe é, igualmente, muito procurada na
região.
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Concelho

Região

Freguesias

1:25000
Figura 3.1.1 – Enquadramento regional do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo do
Porto de Portimão
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3.1.3. Áreas Sensíveis
As áreas sensíveis, de acordo com a definição do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, subdividem-se em três grupos:
•

Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 151/95, de 24 de Junho,
n.º 213/97, de 16 de Agosto, n.º 227/98, de 17 de Julho, n.º 380/99, de 22 de
Setembro, n.º 221/2002, de 22 de Outubro, e n.º 310/2003, de 10 de Dezembro;

•

Sítios da Lista Nacional da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação e
Zonas de Protecção Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de Abril, no âmbito das Directivas n.º 79/409/CEE e 92/43/CEE;

•

e Áreas de Protecção dos Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse
Público definidas na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Art.º 15).

Salienta-se que a área de implantação do projecto em análise não é abrangida pelos limites
de qualquer um destes tipos de áreas sensíveis. No entanto, na freguesia e concelho onde
se encontra prevista a intervenção, ocorrem algumas destas áreas, com excepção de Áreas
Protegidas (Decreto-Lei n.º 19/93) que importa referenciar.
O Sítio Arade/Odelouca (PTCON0052, classificado pela Resolução do Conselho Ministros
n.º 76/2000, de 5 de Julho, que aprova a 2.ª fase da lista nacional de sítios da Directiva
Habitats) corresponde ao troço do rio Arade e às suas margens, para jusante da barragem
do Arade e até à zona da ponte ferroviária de Portimão, abrangendo também os 9 km finais
da ribeira de Odelouca, até à sua confluência com o rio Arade. O rio Arade estabelece a
fronteira entre os municípios de Portimão e Lagoa, de modo que este sítio abrange, para
além da freguesia de Portimão, no município com o mesmo nome, as freguesias de Parchal
e Estombar, no restante. Este sítio é considerado particularmente importante para a
conservação das espécies de peixes de água nativas, em especial da boga-portuguesa.
Também alberga abrigos e colónias de migração de várias espécies de morcegos com
estatuto elevado de ameaça.
A Norte da área de implantação do projecto está localizado o Convento de São Francisco, a
cerca de 375 m, encontrando-se, a Sul, o Forte de Santa Catarina, a 875 m. Dadas as
distâncias a que se encontram estes dois elementos, não se irão verificar afectações dos
mesmos em resultado da execução do projecto em análise.
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3.1.4. Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área do Projecto e Classes de
Espaço Envolvidas
Na área de inserção geográfica do projecto em estudo estão em vigor os seguintes
instrumentos de gestão e ordenamento do território:
•

Regionais: Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve);

•

Municipais: Plano Director Municipal de Portimão (PDMP);

•

Sectoriais: Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PBHRA) e Plano
Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve).

Em termos de planos de âmbito nacional, salienta-se, que a área a intervir não se integra na
área de intervenção do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Burgau-Vilamoura.
A área afecta ao empreendimento integra-se no Plano Regional de Ordenamento do
Território do Algarve (PROT Algarve), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/91, de
21 de Março, inserindo-se numa zona sem qualquer classificação.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 126/2001, de 14 de Agosto, determinou a revisão
do referido PROT, esperando-se para breve a sua aprovação pelo Governo e posterior
publicação em Diário da Républica. Esse diploma constitui o ponto de partida para a
formulação de uma visão de futuro para a Região do Algarve e o suporte jurídico das opções
estratégicas de base territorial e normas orientadoras consubstanciadas na proposta de
revisão do PROT Algarve e no Modelo Territorial que lhe está associado. A nova
configuração do referido plano reforçará, assim, as componentes estratégicas do ponto de
vista ambiental e de sustentabilidade do desenvolvimento da actividade económica, em
termos regionais, em especial do turismo, com particular incidência nos aspectos de
requalificação urbanística e ambiental das áreas edificadas, assim como dos equipamentos.
A proposta deste plano reconhece o enorme potencial que a região algarvia apresenta para
o desenvolvimento do turismo náutico, aconselhando a uma qualificação da actual base
terciária, através de uma maior dinamização dos serviços mercantis pela procura turística,
com grande projecção de actividades como seja a náutica de recreio, em simultâneo com o
desenvolvimento de serviços de suporte ao turismo.
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Desta forma a nova proposta do PROT Algarve estabelece vários objectivos operativos ao
nível do turismo, destacando-se:
•

A valorização da região, construída na base da atractividade turística, como
elemento chave para captar populações com diferentes perfis e de diferentes origens
geográficas, através da diversificação, diferenciação e qualificação das actividades
turísticas, ampliando os motivos de atracção e incorporando mais valor acrescentado
na oferta;

•

Dotar a oferta turística de empreendimentos, equipamentos e infra-estruturas
complementares adequadas, designadamente infra-estruturas de apoio ao turismo
náutico.

A diversificação e a qualificação do turismo, incluindo as área de náutica de recreio e
cruzeiros é uma das linhas de actuação da estratégia de intervenção preconizada pelo
PROT, no enquadramento dos objectivos de robustecer e qualificar a economia, que
constam deste documento.
No sector dos transportes, pretende-se que Portimão se especialize no segmento de
cruzeiros, face ao forte aumento recente da procura deste tipo de tráfego neste porto,
assegurando a mobilidade por via marítima, complementarmente a outros meios e
acessibilidades, nomeadamente, o transporte aéreo. Os investimentos significativos a curto
e médio prazo, que assegurem a viabilidade comercial desta operação e que sirvam de
consolidação desta vocação do porto, serão necessários para atingir os objectivos
propostos.
Simultaneamente, o PROT salienta a necessidade de dotar o Porto de Portimão das infraestruturas correspondentes para a realização das trocas comerciais de mercadorias, reforço
esse que o presente projecto vem concretizar.
Assim, face ao exposto, observa-se que o empreendimento se enquadra nas normas
orientadoras da proposta de revisão do PROT Algarve.
O PDM de Portimão foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/95, de
7 de Junho. Neste plano estão contempladas diversas Unidades Operativas de
Planeamento e Gestão (UOPG). O Cais de Comércio e Turismo insere-se na UP5 da área
de turismo náutico e comercial do rio Arade.
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De acordo com o Plano Nacional da Água (PNA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 112/2002,
de 17 de Abril, a área em estudo insere-se na Região Hidrográfica n.º 8 (RH8), designada
“Ribeiras do Algarve”, que integra todas as bacias hidrográficas dos rios e ribeiras situados
entre o estuário do rio Guadiana e a foz da ribeira de Seixe e corresponde ao âmbito
geográfico do PBHRA. O PBHRA inseriu a área em estudo na Unidade Homogénea de
Planeamento 3 (UHP3), designada “Arade”, a qual corresponde à área da bacia hidrográfica
do rio Arade, na foz do qual se situa a infra-estrutura em estudo.
O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) encontra-se
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de Outubro, de incidência sectorial,
não contendo disposições relevantes para o empreendimento em questão.

3.2. Principais Características do Projecto
3.2.1. Obras Propostas
A Cláusula Décima-Quinta do Contrato da Concessão, estabelece o seguinte:
•

O prolongamento natural do actual cais para jusante, numa extensão de 220 m,
ligando o Cais de Comércio e Turismo ao Cais da Marinha;

•

O tipo de solução a adoptar será idêntico ao actual Cais de Comércio e Turismo, sem
prejuízo de o IPTM poder, se assim o entender e se lhe for apresentado pela
concessionária, aceitar estudar e aprovar outra solução que satisfaça igualmente os
critérios de segurança e de operacionalidade exigidos e cumpridos pela solução
original, na fase seguinte de projecto (Projecto de Execução);

•

O prolongamento do cais será infra-estruturado de acordo com o existente,
contemplando o apetrechamento com o caminho de rolamento dos guindastes,
energia eléctrica, rede pluvial e água potável;

•

A planta de implantação e demais elementos de caracterização, a nível de
Anteprojecto, são os que constam da Proposta Base apresentada a concurso;

Como já foi referido no capítulo 2 não serão nesta fase contempladas alternativas ao
projecto, sendo esta uma exigência do Caderno de Encargos.
De um modo geral, a empreitada prevê o aumento do comprimento de cais, desde o seu
valor actual (330 m) até ao valor após as obras de prolongamento (550m), o que se traduz
por um aumento de aproximadamente 67% relativamente ao existente.
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Em relação ao terrapleno, o ponto de partida consiste no terrapleno existente actualmente,
de aproximadamente 76 000 m2, para um valor de terrapleno a construir de 6 600 m2, o que
significa um aumento de cerca de 9% relativamente ao anterior.
A referida Proposta Base prevê as seguintes características para os elementos que integram
o projecto do prolongamento do Cais Comercial e de Turismo de Portimão (ver desenho do
Anexo II):
Muro Cais
A solução estrutural é semelhante à da obra existente e é constituída por colunas de blocos
de betão simples justapostos, encimados por uma superestrutura contínua.
O perfil tipo difere do adoptado na obra existente apenas na configuração do prisma de
alívio em enrocamento e na substituição do filtro em detritos de pedreira por uma manta
geotêxtil.
Assim, a estrutura do muro-cais apontada é constituída por:
•

Colunas de quatro blocos de betão pré-fabricados, vazados, com duas células;

•

Superstrutura em betão armado, encimando as colunas de blocos e penetrando na
célula exterior do bloco superior;

•

Enchimento das células com enrocamento de 0,2 a 0,5 kN;

•

Prisma de fundação com 1,5 m de espessura mínima constituído por enrocamento
de 0,2 a 2,0 kN;

•

Prisma de alívio em enrocamento de todo o tamanho (TOT), de forma trapezoidal,
que servirá, também, para apoio da viga do caminho de rolamento interior dos
guindastes.

Entre o prisma de alívio e o material de aterro, que completará o terrapleno, será interposta
uma manta geotêxtil para servir de filtro. Esta manta será colocada sobre o talude
regularizado com enrocamento de menores dimensões (rachão).
A construção do prolongamento do Cais Comercial implica a abertura de uma vala para
colocação do enrocamento de fundação até (-11,5 m) ZH, envolvendo um volume total de
cerca de 40 000 m3.
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Apetrechamento do Cais
O cais será dotado de cabeços de 500 kN e de 800 kN, com espaçamento idêntico ao
existente. Será também equipado com escadas quebra-costas espaçadas de cerca de 40 m.

Redes Técnicas
O cais será servido com redes de:
•

energia eléctrica;

•

água potável.

Para além disso far-se-á o prolongamento da rede de iluminação existente. As
características destas redes e das respectivas caixas de tomadas serão idênticas às
existentes.

Terrapleno
O terrapleno será reconstituído em toda a extensão do cais, enchendo o espaço confinado
entre o tardoz do muro-cais e as retenções existentes.
O material a utilizar no aterro será obtido na dragagem da vala de fundação e,
eventualmente, no material resultante das escavações para a criação da bacia aquática da
Marina de Ferragudo.
O terrapleno será pavimentado com o mesmo tipo de pavimento do existente (blocos de
granito).

Caminho de rolamento dos guindastes
Na super-estrutura do cais será deixada uma reentrância para apoio do carril exterior dos
guindastes.
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Processos construtivos
Na construção do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo será adoptada a seguinte
sequência de construção:
1ª Fase

- Dragagem para abertura da vala de fundação, com
colocação das areias dragadas em terra;

2ª Fase

- Colocação do prisma de enrocamento de fundação;

3ª Fase

- Pré-fabricação dos blocos;

4ª Fase

- Execução da primeira fase do aterro para permitir a grua ter
alcance e colocação dos blocos e do enrocamento de
enchimento;

5ª Fase

- Colocação de tot no prisma de alívio e da manta geotêxtil;

6ª Fase

- Execução da 2ª fase do aterro;

7ª Fase

- Execução da superstrutura;

8ª Fase

- Execução da 3ª Fase do aterro, continuação do prisma de
alívio e construção da viga de rolamento do carril interior;

9ª Fase

- Execução

do

pavimento

e

instalação

das

redes

e

apetrechamento.

3.2.2. Principais Acções do Projecto
As principais acções de projecto associadas à obras do Prolongamento do Cais Comercial e
de Turismo de Portimão podem, de um modo genérico, ser hierarquicamente organizadas
de acordo com os esquemas dos Quadros 3.2.1 e 3.2.2, distinguindo-se as acções levadas
a cabo durante as fases de construção e, posteriormente, durante a fase de funcionamento
do Cais.

Página 35
EIA do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Síntese (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Quadro 3.2.1 – Principais acções associadas à fase de construção do Prolongamento do Cais
Comercial e de Turismo de Portimão
Fase de implementação

Acções
• Montagem

do

estaleiro,

máquinas

e

equipamentos
• Contratação de trabalhadores
• Dragagem da vala de construção
• Colocação do enrocamento de fundação
• Colocação dos blocos pré-fabricados de
betão
• Colocação de um prisma de enrocamento de
alívio
• Colocação de uma tela de geotextil sobre a
Fase de Construção

face do prisma enrocamento
• Construção da super-estrutura em betão
armado
• Remoção

(parcial)

do

enrocamento

da

retenção pré-existente
• Enchimento

(aterro)

da

depressão

remanescente com areia
• Colocação do caminho de rolamento dos
guindastes
• Pavimentação (igual à existente, em blocos
de granito)
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Quadro 3.2.2 – Principais acções associadas à fase de exploração do Prolongamento do Cais
Comercial e de Turismo de Portimão
Fase de implementação

Acções
• Prestação de serviços administrativos e de
manutenção

(actividades

comerciais,

actividades administrativas, operações de
limpeza e manutenção);
• Recepção
Fase de Operação

e

despacho

de

passageiros

(gestão de balneários e lavandarias, recolha
de

resíduos,

operações

de

limpeza

e

manutenção)
• Recepção

e

(movimentação

expedição
de

veículos

de

cargas

ligeiros

e

pesados, movimentação e manutenção de
gruas e operações gerais de limpeza)

3.2.3. Lista dos Principais Recursos a Utilizar
Para a obra de prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão destacam-se,
entre as operações a realizar, as dragagens e movimentações de terras, a realização dos
enrocamentos, dos muros e superestruturas e das redes técnicas, entre outras.
Estes trabalhos implicam o consumo e utilização de recursos, estando estes resumidos no
Quadro 3.2.3.
No que se refere ao reaproveitamento dos dragados o mesmo está condicionado pela sua
qualidade, conforme Despacho Conjunto dos Ministros do Mar e do Ambiente e Recursos
Naturais de 27 de Abril de 1995.
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Quadro 3.2.3 – Resumo dos principais recursos a utilizar associadas à obra de Prolongamento
do Cais Comercial e de Turismo de Portimão
Trabalhos

Quantidade

Movimentação de Terras
Dragagem da vala de construção com aproveitamento dos produtos dragados

39 292 m

3

Fornecimento e colocação de aterro compactado no tardoz do muro cais

22 948 m

3

Colocação de enrocamento total (fundação dos blocos, tardoz do muro, celulas
dos blocos)

35 353 m

3

Rachão de regularização

1 518 m

3

Filtro de Rachão

3 520 m

3

Enrocamento

Betões
3

Betão

11 965 m

Betão Armado

1 668 m

3

3 520 m

3

Diversos
Tela geotêxtil
Carril

440 ml

Cabeços de amarração

6 + 5 un

Escadas

5 un

Pavimentação

9 010 m

Rede de água (prolongamento)

1 VG

Rede eléctrica (prolongamento)

1 VG

2

De acordo com o referido despacho, o material dragado é classificado de acordo com o grau
de contaminação, o que determina o seu destino final. Assim, só os dragados classificados
nas classes 1 (material dragado limpo), 2 (material com contaminação vestigiária) e 3
(material dragado ligeiramente contaminado) poderão ser imersos no mar, devendo para o
efeito ser solicitada a autorização do IPTM, nas condições definidas no mesmo despacho:
•

O material da classe 1 pode também ser reposto em locais sujeitos a erosão ou
utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas;

•

A imersão do material da classe 2 no meio aquático tem de atender às
características do meio receptor e ao uso legítimo do mesmo;

•

O material da classe 3 pode também ser utilizado para terraplenos ou no caso de
imersão necessita de estudo aprofundado ao local de deposição e monitorização
posterior do mesmo.

Segundo um estudo efectuado sobre a caracterização físico-química de sedimentos na área
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do porto de Portimão e Barra2 (Anexo III), em que foram retiradas e analisadas amostras de
sedimentos relativas a 12 locais (ver Figura 1 do referido estudo), as duas estações
localizadas mais próximo do Cais de Comércio e Turismo de Portimão (as estações 6 e 7)
apresentavam-se na classe 2, no que se refere a metais pesados (e apenas relativamente
aos teores de crómio), e na classe 1, no que se refere aos compostos orgânicos.
Isto significa que, à luz dos resultados obtidos, o material dragado da zona da vala de
fundação para o muro-cais poderá ser depositado no meio aquático (nas condições acima
referidas, ou seja, atendendo às características do meio receptor e ao uso legítimo do
mesmo) ou utilizado para terraplenos, conforme é proposto no Projecto em estudo.
Chama-se a atenção, no entanto, para o facto do depósito de dragados, em terra, carecer
de autorização do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, devendo para o
efeito ser considerada a legislação relevante em matéria de resíduos.

3.2.4. Estaleiros, Equipamentos e Mão-de-Obra
Embora ainda não esteja definida a localização do estaleiro, pode-se afirmar que será um
local a escolher pelo Dono da Obra (IPTM), em princípio dentro da área portuária.
Admite-se que as instalações fixas do estaleiro incluam a colocação de dois contentores (de
20 pés ou 6,1 m, aproximadamente) para escritórios do Empreiteiro, dois contentores para a
Fiscalização (com a mesma dimensão), um contentor para instalações sanitárias/balneário e
três contentores para ferramentaria e armazém.
As instalações de águas e esgotos serão ligadas directamente às redes existentes.
Estima-se que o número de trabalhadores, no pico da empreitada, seja de cerca de 50
(cinquenta), mantendo-se este valor durante cerca de 2/3 do período de duração da mesma.
A listagem seguinte resume os equipamentos previstos a utilizar na obra:
•

Draga, utilizada nas dragagens da bacia e da e das valas de fundação;

•

Grua apoiada em pontão flutuante, para colocação do prisma de enrocamentos da
fundação;

2

Caracterização Físico-Química de Sedimentos, na Área do Porto de Portimão e Barra – Instituto
Hidrográfico – Divisão de Geologia Marinha, Projecto GM 4103/2002, Rel.TF.GM.02/02 - Agosto de
2002
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•

Gruas para colocação de enrocamentos e blocos da estrutura do cais;

•

Autobetoneiras e bombas de betão, na execução de elementos de betão;

•

Escavadora hidráulica, na execução de movimentos de terras.

3.2.5. Lista dos Principais Tipos de Efluentes, Resíduos e Emissões Previsíveis,
Fontes de Produção e Níveis de Ruído
Efluentes
As emissões de efluentes tenderão a ocorrer principalmente na fase de construção, uma vez
que na fase de exploração, estando já construídas as infra-estruturas, serão as redes
técnicas respectivas a assegurar o adequado encaminhamento dos fluidos, tal como
previsto nos projectos de especialidade.
A emissão para o solo durante a construção decorre das operações construtivas que se
desenrolarão necessariamente sobre os aterros obtidos pela repulsão dos materiais
arenosos da dragagem efectuada. Tal como consta do Quadro 3.2.3 parte destes materiais
dragados será reaproveitada para a obra, pelo que só se consideram como resíduos os
materiais dragados sobrantes.
Na fase de exploração os efluentes líquidos, bem como os resíduos sólidos são
encaminhados para depósito e tratamento adequado.

Luz, Calor e Radiação
Estes aspectos são mais significativos na fase de exploração, uma vez que os efeitos na
fase de construção são inerentes à operação de um cais desta dimensão e características.

3.2.6. Gestão de Resíduos e Efluentes
Na fase de construção, os efluentes, resíduos e emissões de outro tipo, associados à obra,
serão, essencialmente, constituídos pelos excedentes e perdas de materiais resultantes da
própria execução, tais como resíduos de betões e argamassas, bem como pequenos
derrames de óleos ou combustíveis da maquinaria afecta à produção e construção. Outro
potencial resíduo de obra previsto é o material dragado sobrante.
Uma vez que, como já foi referido no ponto 3.2.3, os sedimentos da zona do Cais de
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Comércio e Turismo, se apresentam na classe 2, no que se refere a metais pesados (e
apenas relativamente aos teores de crómio), e na classe 1, no que se refere aos compostos
orgânicos de acordo com a caracterização físico-quimica efectuada (IH, 2002; ver
Anexo III), o material dragado da zona da vala de fundação para o muro-cais que não for
reaproveitado para o terrapleno do prolongamento do cais, poderá ser utilizado para os
mesmos fins noutros locais/obras onde possa ser necessário.
Chama-se a atenção, no entanto, para o facto do depósito, em terra, de dragados carecer
de autorização do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, devendo para o
efeito ser considerada a legislação relevante em matéria de resíduos.
Dever-se-á atender, igualmente, ao Despacho n.º 7/SEAMP, de 11 de Outubro de 2001, o
qual define a elaboração de um “Projecto de Dragagens”, que precede à realização das
operações de dragagens, e de um Relatório de Dragagens, após a sua conclusão. O plano
de monitorização da qualidade da água, previsto no presente EIA, deverá reflectir a
necessidade de análise dos sedimentos sob o ponto de vista das operações de dragagem.
O Quadro 3.2.4 resume os principais resíduos previstos durante a fase de construção,
identificando os materiais a aplicar e actividades inerentes à obra.
Na fase de exploração, prevê-se que a administração do porto dê seguimento aos
procedimentos já em curso no que se refere à gestão de resíduos e efluentes.
Presentemente, o Porto de Portimão efectua as operações necessárias para a separação e
armazenagem dos resíduos produzidos na sua área de intervenção.
O Porto de Portimão encontra-se dotado de ecopontos para a separação de vidro, plástico e
papel. Estes e os restantes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são recolhidos pela EMARP
(Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM).
Uma vez que o Porto de Portimão não é responsável por actividades de manutenção de
navios, os agentes de navegação dos diversos navios que atracam no porto requisitam os
serviços de empresas especializadas para a recolha de óleos usados eventualmente
produzidos nessas operações.
O Porto de Portimão possui rede de esgotos ligada ao colector municipal. Os efluentes das
fossas da gare marítima são recolhidos por uma empresa especializada. De momento,
encontra-se em estudo um projecto de ligação destas fossas à rede de esgotos.
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Quadro 3.2.4 – Origem e Resíduos previstos na obra de Prolongamento do Cais Comercial e de
Turismo de Portimão
Origem dos resíduos

Resíduos sólidos/ líquidos previstos

Código LER

Betão

Resíduos de betão
Resíduos de madeira contaminada (óleo descofrante)

17 01 01
20 01 37 (*)

Enrocamento, blocos de granito,
rachão

Resíduos de rochas

17 05 04

Tela geotêxtil

Resíduos de tela geotêxtil

17 02 03

Terras de escavações

Resíduos de terras (contaminadas ou não)

17 05 03 (*)/ 04

Materiais dragados

Areia Silte Argila (classificação do estudo IH, 2002; ver
tabela de granulometrias do sedimento no Anexo B do
Anexo III)

17 05 05 (*)/ 06

Material de instalação da rede
eléctrica

Cabos (contendo ou não hidrocarbonetos, alcatrão ou
outras substâncias perigosas)

17 04 10 (*)/ 11

Material de instalação da rede de
água potável

Resíduos de plástico (condutas e peças)

17 02 03

Carris

Carris não utilizados (em excesso ou defeituosos)

17 04 xx

Material a utilizar

Actividades
Resíduos urbanos e equiparados recolhidos
selectivamente ou não

Estaleiro

Papel e cartão

20 01 01

Vidro

20 01 02

Resíduos biodegradáveis de cozinhas ou cantinas

20 01 08

Plásticos

20 01 39

Embalagens e misturas de embalagens de papel/
plástico/ madeira/ metal/ misturas de embalagens/
contendo substâncias perigosas

15 01 01 /02 /03/ 04/ 06
15 01 10 (*)

Consumíveis informáticos

16 02 xx

Lâmpadas fluorescentes

20 01 21 (*)

Pilhas e acumuladores
Efluentes de fossas/ WC químico

Actividades gerais de obra

20 01 xx/ 03 01

16 06 xx
20 01 33 (*)/ 34
20 03 04
16 10 02

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e
vestuário (contaminados ou não)

15 02 02 (*)
15 02 03

Solventes e misturas de solventes

14 06 02 (*)
14 06 03 (*)

Tintas, produtos adesivos, colas e resinas (contendo
ou não substâncias perigosas)

20 01 27 (*)/ 28
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Origem dos resíduos

Resíduos sólidos/ líquidos previstos

Actividades gerais de obra

Resíduos de decapagem e desmatação (verdes e
indiferenciados)

17 05 04
20 02 01

Redes de sinalização

17 02 03

Madeira (não contaminadas)

17 02 01

Óleo usados (clorados/ não clorados/ hidráulicos, etc)

13 xx xx

Actividades complementares à
obra

Código LER

Outros resíduos de manutenção automóvel (pneus
usados, filtros de óleo, etc)

16 01 03
16 01 07 (*)

Combustível

13 07 xx

Separadores óleo/ água

13 05 xx

3.3. Projectos Associados
Ao Projecto de Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo do Porto de Portimão,
encontram-se associados alguns outros projectos cuja elaboração e/ou execução faz parte
das contrapartidas contratuais exigidas pelo Estado para a atribuição desta concessão
(conforme ponto 3.2 da cláusula 5ª do Contrato de Concessão - RCM n.º 87/2006),
nomeadamente:
•

a criação da Marina de Ferragudo, que contempla a criação de um estabelecimento
hoteleiro, área comercial/restauração, área turística e habitacional e zonas de lazer;

•

a criação de um pequeno porto de pesca em Ferragudo, na margem direita da foz da
ribeira de Ferragudo, adjacente ao topo Sul da área de concessão;

•

o melhoramento da EM530 (que dá acesso à Marina e à localidade de Ferragudo, a
partir da ER125, em Parchal) e das redes públicas de drenagem de águas;

•

e as obras de restauro do pequeno edifício da estação salva-vidas de Ferragudo e das
infra-estruturas que lhe estão associadas.

Apesar da obra do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão se situar na
mesma região onde se inserem as restantes obras da concessão (estuário do Arade) e de
se prever a sua concretização no mesmo horizonte temporal, esta obra não irá ter qualquer
relação funcional relevante com as anteriormente referidas, uma vez que se situa na
margem oposta, no concelho de Portimão, num local cuja intervenção não interfere com as
restantes obras marítimas ou terrestres dos projectos a executar em Ferragudo.
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De salientar que, de acordo com o estabelecido no contrato de concessão e com o
enquadramento legal da avaliação de impacte ambiental de projectos, o projecto do
Empreendimento da Marina de Ferragudo é alvo de um EIA autónomo.
Descrevem-se, em seguida, de forma sintéctica os projectos associados anteriormente
referidos.

3.3.1. Porto de Pesca de Ferragudo
O local destinado à construção do pequeno Porto de Pesca de Ferragudo situa-se na
enseada existente em frente à povoação de Ferragudo, na foz da ribeira do mesmo nome.
Esta pequena enseada, situada na margem esquerda do Arade, limita a sul a área da
concessão. O porto de pesca dará guarida às pequenas embarcações de pesca local que
habitualmente aí estacionam.
A referida enseada tem uma configuração em V, sendo o seu lado Sul formado pelo passeio
ribeirinho de Ferragudo e o lado Norte pelo terrapleno onde foi estabelecida a área de
concessão.
Os fundos são baixos, com cotas superiores a -1,0 m (ZH), e as batimétricas denunciam o
estrangulamento da enseada provocado pela areias carreadas, ao longo da margem, de Sul
para Norte, pela agitação marítima incidente, e, de Norte para Sul, pelas correntes de
vazante conjugadas com a acção da agitação gerada pelo vento e pelas embarcações em
movimento.
Estas duas componentes do transporte sólido têm provocado o assoreamento constante da
rampa do Instituto de Socorros a Náufragos e o crescimento da língua de areia que penetra,
no lado Norte, na baía.
O local onde vão ser construídas as instalações do Porto de Pesca de Ferragudo está,
actualmente, a seco, possuindo cotas compreendidas entre +7,5 m (ZH) e +5,5 m (ZH).
O Porto de Pesca será dotado de uma bacia molhada com 4 000 m2 de área e de um
terrapleno com praticamente a mesma área (Figura 3.3.1).
Disporá de dois passadiços de acostagem com 30 m de comprimento e de uma rampavaradouro com 10 m de largura e 42 m de comprimento.
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Figura 3.3.1 – Porto de Pesca de Ferragudo
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Esta nova infra-estrutura a construir na margem, sem invadir o canal principal do Porto de
Portimão nem o acesso à Doca Pesca, não coloca qualquer problema à segurança da
navegação.
Para o acesso ao Porto de Pesca será necessário estabelecer uma área dragada a 2,5 m de
sonda reduzida, de forma a permitir a sua ligação ao canal principal do porto (a montante da
Bóia n.º1).
A construção do Porto de Pesca de Ferragudo envolve a execução das seguintes obras:
•

Obra de abrigo;

•

Muros de suporte;

•

Rampa varadouro;

•

Postos de amarração;

•

Esporão de retenção de areias;

•

Escavações e dragagens.

Obras de abrigo
O abrigo será proporcionado por um quebra-mar flutuante que será instalado no tardoz da
rampa varadouro.
Terá 4 m de largura e será do tipo M 40 da Marinetek ou equivalente, dispondo, para além
do corpo principal funcionando como flutuador, de duas saias em betão.
A altura total dos módulos pré-fabricados que constituem o quebra-mar é de 1,8 m e o bordo
livre é de 0,55 m.
Retenções interiores
O contorno da bacia molhada é definido por retenções de talude, nos lados Poente e Norte,
e por uma retenção vertical, no lado Nascente.
As retenções de talude têm em vista reduzir a reflexão das ondas, estando, por isso,
implantadas nos dois lados mais expostos à agitação incidente.
A estrutura destas retenções é constituída por um núcleo de enrocamento de todo o
tamanho (TOT), um Manto de protecção em enrocamento, coroamento em betão simples,
no caso da retenção Poente, e em betão armado, em forma de L, na retenção Norte e manto
geotêxtil entre o núcleo da retenção e o aterro.
Muros de suporte
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Estão previstos muros de suporte na rampa de acesso ao Porto de Pesca e sobre a
retenção Norte dado esta confinar com a estrada de acesso às instalações da Marina.
Qualquer destes muros são em betão armado, em L, com alturas variáveis em função do
desnível a vencer.

Rampa varadouro
A rampa varadouro tem 10 m de largura e 42 m de comprimento, entre as cotas
-2,5 m (ZH) e +5,5 m (ZH). A sua estrutura é constituída por duas obras de contenção
lateral, sendo a do lado interior, vertical, e do lado exterior, em talude (ver Figura 3.3.1).
A retenção vertical é formada por módulos de betão ciclópico de secção variável,
progressivamente maiores à medida que se sobe na rampa.
A contenção exterior é constituída, essencialmente, por um manto de protecção, em
enrocamento de 1 a 2 kN, que reveste o talude exterior do núcleo em TOT da rampa. O
pavimento é constituído por lajetas com 0,3 m de espessura e 3 m x 3 m em planta, sendo
pré-fabricados abaixo do ZH e “in situ” acima desta cota.

Postos de amarração
Os postos de amarração serão criados com base em dois passadiços flutuantes com 30 m
de comprimento e 2,5 m de largura.
Previram-se 42 postos de amarração com as seguintes dimensões:
•

13 postos para embarcações até 4 m de comprimento;

•

20 postos para embarcações até 6 m de comprimento;

•

9 postos para embarcações até 8 m de comprimento.

Os passadiços serão guiados por estacas metálicas cravadas na formação arenosa.

Esporão de retenção de areia
Previu-se a construção de um esporão para contenção das areias que são carreadas ao
longo da margem, de Norte para Sul. Este esporão tem 60 m de comprimento e a cota do
coroamento vai baixando do enraizamento, onde é (+5,5 m) ZH para a ponta, onde é
(+3,5 m) ZH, por forma a reduzir o impacte visual.
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A sua estrutura é constituída por:
•

núcleo em todo o tamanho (TOT) de secção transversal prismática;

•

camadas de filtro, em enrocamento de 1 a 3 kN, com 0,9 m de espessura, nos
taludes, e 0,5 m no coroamento;

•

manto de protecção em enrocamento de 10 a 30 kN, com 1,9 m de espessura, nos
taludes, e 1,0 m no coroamento.

•

tendo em vista evitar a infra-escavação provocada pelas correntes o esporão dispõe
de um tapete de protecção na base dos taludes, que tem 6,5 m de largura na cabeça
do esporão e 5,0 m no corpo.

Escavações e dragagens
A construção do porto de pesca exige a escavação e dragagem de cerca de 106 400 m3 de
areias, compreendendo a escavação/dragagem geral e das valas de fundação das obras.
Este volume já contabiliza o material a utilizar no aterro das valas após construção das
obras. Este valor global reparte-se da seguinte forma:
- Escavação geral da bacia

14 500 m3

- Escavação de construção das retenções marginais

20 500 m3

- Dragagem do canal de acesso

34 400 m3

- Dragagens de construção das retenções

52 000 m3

A este volume há a descontar 6 000 m3 que será utilizado na modelação do terreno.
A camada superior do terrapleno, que está contaminada com vegetação e lixo de diversa
natureza, será decapada e os materiais resultantes serão levados a vazadouro em terra. O
volume da decapagem previsto é de 2 500 m3.

Arranjo geral e edifícios
O pequeno Porto de Pesca em Ferragudo terá o acesso rodoviário com inclinação suave
(1,3 %) a partir da estrada de Ferragudo, com 5 m de largura e um passeio com 1,5 m em
ambos os lados da rampa.
Em terra ficará dotado de uma Zona de Estacionamento automóvel, com capacidade para
10 viaturas e local para recolha de resíduos líquidos e sólidos gerados na actividade
piscatória, uma Zona de Estacionamento de artes a seco (50 m2) e Zona de circulação,
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tendo a rampa varadouro para alagem das embarcações 10,00 m de largura.
Existirá ainda um edifício que abrangerá 20 apoios de pesca com 9 m2, um Café/Bar com 46
m2 tendo uma área descoberta anexa de 20 m2 com pérgola de sombreamento e instalações
sanitárias para ambos os sexos e deficientes com 26,5 m2 confinantes ao Café/Bar. O Porto
de Pesca terá na envolvência uma zona verde de enquadramento e protecção.

3.3.2. Obras de restauro da Estação Salva-Vidas de Ferragudo e das infra-estruturas
que lhe estão associadas
Como forma de dar cumprimento às contrapartidas estabelecidas no contrato de concessão
foi desenvolvido um Anteprojecto das obras de restauro da estação salva-vidas de
Ferragudo (Figura 3.3.2) e das infra-estruturas associadas, cujos trabalhos incidirão,
essencialmente, sobre a sua rampa.

Figura 3.3.2 – Estação Salva-Vidas de Ferragudo (assinalada pela seta vermelha)
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Neste âmbito propõe-se executar os seguintes trabalhos:
•

Dragagem geral do acesso e da rampa de forma a pôr a estrutura a descoberto;

•

Demolição do betão podre para preparação das superfícies a reparar;

•

Colocação de betão para reabilitar a estrutura da rampa, com aplicação prévia de
produto de colagem para melhorar a aderência do betão.

Figura 3.3.3 – Zona terminal da Rampa da Estação Salva-Vidas de Ferragudo, vendo-se os
estragos no seu muro de suporte

Figura 3.3.4 – Zona terminal da Rampa da Estação Salva-Vidas de Ferragudo, vendo-se os
estragos no piso e o assoreamento existente

Quanto à quantificação destes trabalhos é referido no Anteprojecto que só após a execução
da dragagem e a realização de uma inspecção submarina será possível avaliar cabalmente
as quantidades de trabalho a executar.
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Figura 3.3.5 – Zona terminal da Rampa da Estação Salva-Vidas de Ferragudo, perspectiva dos
estragos no muro e do assoreamento existente

3.3.3. Melhoramento da EM530 e das redes públicas de drenagem de águas
Com o objectivo de dar cumprimento às contrapartidas estabelecidas no contrato de
concessão, encontra-se também em estudo a beneficiação do troço da EM530 confinante
com a área de concessão, desde a Rotunda da Bela Vista até à zona do encontro nascente
das obras exteriores de protecção do Porto de Pesca de Ferragudo (ver Desenho 2.1.02 do
Anexo II) e das infra-estruturas de drenagem de águas que lhe estão associadas.
O perfil a adoptar para o troço da EM530 cuja beneficiação cabe ao concessionário da
Marina de Ferragudo dará continuidade ao troço desta via que actualmente já se encontra
beneficiado, situado a norte da referida rotunda (que passa junto ao Pavilhão do Arade).
Serão desta forma asseguradas boas condições de acessibilidade ao empreendimento e a
Ferragudo, a partir da ER125.
Esta beneficiação inclui igualmente a reconstrução da rede pública de drenagem de águas
que está subjacente à via em questão.

3.3.4. Marina de Ferragudo
Pelo Decreto-Lei n.º 265/2003, de 24 de Outubro, o Governo habilitou o Ministro das Obras
Públicas, Transportes e Habitação a autorizar o Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos (IPTM) a concessionar a construção e exploração de um porto destinado à
navegação de recreio, situado no município de Lagoa, na margem esquerda do rio Arade,
designado por Marina de Ferragudo. Esta obra será alvo de Estudo de Impacte Ambiental
individual.
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A concessão incide sobre uma área de cerca de 18,2 ha, localizada na margem esquerda do
rio Arade, entre a Doca Pesca e a foz da ribeira de Ferragudo, sensivelmente a 1,2 milhas
da entrada da barra (ou seja, a cerca de 2,2 km).
Cerca de 5,4 ha da área da concessão correspondem à bacia molhada da Marina e os
restantes 12,8 ha, à zona terrestre onde se situam o edifício administrativo e os serviços de
apoio, o hotel, os blocos de apartamentos e as moradias, a área de comércio e restauração
e as zonas de lazer, assim como os acessos que permitem a circulação no interior do
empreendimento e os parques de estacionamento para os veículos (ligeiros e pesados).
A área molhada da marina, com 54 205 m2, está localizada no “miolo” da área de
concessão, posicionando-se a Sul do Estabelecimento Hoteleiro. A sua implantação
relativamente ao empreendimento atendeu à localização imposta pelo Decreto-Lei nº
265/2003, de acordo com a Planta que lhe está anexa.
Paralelamente à linha de contorno da Marina existirá um passeio ribeirinho que interligará
todo o conjunto ao nível da ciclovia, rede viária e circulação pedonal, tendo dimensões e
características para a circulação de veículos de combate a incêndios.
A área molhada terá a capacidade para 319 embarcações, com comprimento de
embarcações entre 6 m (limite mínimo estabelecido) e 50 m, 20,06% das quais corresponde
a embarcações de comprimento superior a 15 m (respeitando o limite mínimo de 20%,
estabelecido na Bases Gerais da Concessão).
A Marina de Ferragudo irá dispôr de instalações e equipamentos e prestará os serviços que
constam do n.º 1 da Base V do referido Decreto-Lei n.º 265/2003, incluindo rede de
abastecimento de água e rede de incêndios, redes de águas residuais domésticas e pluviais
e sistema de recolha para embarcações, instalações para as autoridades portuária,
marítima, aduaneira e brigada fiscal, equipamento de combate ao fogo nas embarcações,
serviços de limpeza da Marina de Ferragudo, de recolha de resíduos e dos óleos usados,
entre outros. As oficinas e instalações para reparação, que o concessionário terá igualmente
de possuir, como já foi referido anteriormente, não estarão localizadas no espaço da Marina
de Ferragudo, mas sim no estaleiro já existente localizado junto à Doca Pesca, totalmente
equipado para a realização das intervenções de manutenção e reparação necessárias às
embarcações que irão utilizar este novo porto de recreio.
Para dar cumprimento ao estabelecido nas Bases Gerais da Concessão (nomeadamente ao
nº 2 da Base V, do Anexo do Decreto-Lei n.º 265/2003) o estabelecimento hoteleiro
localizar-se-á no extremo Norte da área de concessão, junto ao pavilhão do Arade (Pavilhão
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Multiusos). O seu volume foi pensado com uma forma em “U” abrindo para Sul tirando
partido da melhor exposição solar e sistemas de vista apelativos. Terá a categoria de quatro
ou cinco estrelas, sendo constituído por uma cave e dois pisos acima do solo, atingindo 8 m
de altura máxima. Poderá possuir um total de 270 camas, integrando equipamentos de
apoio e amplos espaços verdes.
A área comercial localizar-se-á, predominantemente, na zona do cais Sul, frente ao pontão
marginal de Ferragudo e ao Porto de Pesca a construir. A área de construção é de 1 000 m2
em construções de um só piso, dividida em 15 lojas. Cada loja terá afecta à sua exploração
uma área de esplanada. Para além das esplanadas as zonas de lazer situadas na
envolvente desta área serão equipadas com equipamentos infantis e instalações sanitárias.
Área Residencial, a implantar numa área de cerca de 10 ha, está distribuída de uma forma
estruturada com zonamentos viários e pedonais que abrangem moradias unifamiliares e
blocos de apartamentos turístico/habitacionais, com amplos espaços verdes interligados
com piscinas.
Para além dos equipamentos e espaços de lazer já referidos será, ainda, criado um circuito
de manutenção envolvente à infra-estrutura náutica com amplos espaços verdes.
Os acessos terrestres prevêem a ligação à malha rodoviária urbana e todas as infraestruturas são compatíveis com as disponibilidades locais no que se refere ao
abastecimento de energia eléctrica e água, rejeição de efluentes e recolha de resíduos.
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4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E PERSPECTIVAS DE
EVOLUÇÃO SEM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO
4.1. Considerações Gerais
Este capítulo tem como objectivo proceder a uma caracterização do actual estado da área
de inserção do projecto, quer nas suas características biofísicas, quer sócio-económicas.
Esta caracterização da situação actual do ambiente irá constituir a base a partir da qual se
irão estimar as principais alterações que serão introduzidas com a implementação das
acções de projecto previstas para o projecto em análise.
De acordo com a actual fase do projecto (Projecto Base), considerando as características
das acções associadas, foi feita uma selecção dos principais descritores, para os quais se
prevê a sua afectação, directa ou indirecta.
Neste contexto, para a caracterização da área de inserção do projecto, considerou-se
relevante a análise dos seguintes descritores:
•

Geologia e Geomorfologia;

•

Hidrografia;

•

Hidrodinâmica (regime hidráulico e agitação marítima), Regime Sedimentar e
Qualidade dos Sedimentos; Gestão das Areias a retirar do aterro e dos materiais
dragados;

•

Recursos Hídricos Superficiais;

•

Figuras de Planeamento e Ordenamento;

•

Ecologia Estuarina;

•

Qualidade do Ar

•

Ruído;

•

Paisagem;

•

Equipamentos e Infra-estruturas Relevantes;

•

Sócio-Economia.
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Outros factores, embora de menor relevância para a obra em questão, serão, no entanto,
também considerados no presente EIA, nomeadamente, clima, recursos hídricos
subterrâneos, ecologia terrestre e património construído.
Esta caracterização da situação actual baseou-se na recolha de elementos e informações
específicas junto das entidades com responsabilidade na matéria (em particular, o IPTM e a
Câmara Municipal de Portimão) e em bibliografia temática, complementando-as, sempre que
tal foi considerado necessário, com levantamentos de campo.

4.2. Caracterização Climática
4.2.1. Metodologia
A caracterização climática da região, onde se localiza o projecto em estudo, baseou-se na
análise dos dados das Normais Climatológicas 1951-1980, [INMG, 1991], referentes à
estação climatológica da Praia da Rocha, cujas características gerais se apresentam no
Quadro 4.2.1.

Quadro 4.2.1 – Características da Estação Meteorológica da Praia da Rocha

Características
Latitude:
Longitude:
Altitude (m):
Ano de entrada em funcionamento:
Data de encerramento:
Altura do anemómetro (m):

37 07´ N
8 32´ W
19
1934
n.a.
7

4.2.2. Caracterização Climática Regional
O clima da região em estudo é fortemente influenciado por factores gerais relacionados com
a circulação atmosférica, pela posição geográfica no limite sudoeste da Península Ibérica na
fachada atlântica do Continente Europeu e pelos factores locais, salientando-se o relevo e a
sua disposição.
Em termos gerais e segundo a classificação de Köppen, a região do Algarve (onde se insere
Portimão) apresenta um clima mesotérmico temperado, com Inverno chuvoso e temperado
(média dos mínimos do mês mais frio superior a 3 ºC) e Verão seco e quente (temperatura
média do ar no mês mais quente superior a 22 ºC).
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4.2.3. Caracterização Climática da Área de Inserção do Projecto
Os principais parâmetros climáticos e meteorológicos registados na estação meteorológica
da Praia da Rocha são descritos de seguida.

Temperatura do Ar
A temperatura média anual do ar é de 16,7 ºC sendo Janeiro, geralmente, o mês mais frio,
com uma temperatura média de 11,7 °C, e Agosto o mês mais quente, com uma
temperatura média de 22,9 °C. A proximidade do oceano explica a reduzida amplitude
térmica anual média (cerca de 11 °C)
Em termos absolutos, verificaram-se, valores extremos de temperatura de -2,0 ºC, em
Janeiro, e de 38,4 ºC, em Julho.
O número médio de dias anuais com temperatura máxima superior a 25,0 °C é de 86,6 dias,
concentrados no período de Junho a Setembro, e o número médio de dias anuais com
temperatura mínima inferior a 0,0 °C, é de 0,2 dias, registados nos meses de Dezembro a
Fevereiro.

Precipitação
A precipitação média anual situa-se nos 473,2 mm, estendendo-se o período chuvoso de
Outubro a Maio, com precipitação máxima em Janeiro, cerca de 77,1 mm. A precipitação
mínima ocorre, em média, em Julho, rondando os 0,4 mm.
Os meses de Inverno são os mais significativos em termos de precipitação, sendo neste
período mais frequentes os dias de precipitação intensa (superior a 10 mm), tendo sido no
mês de Dezembro que se registou a precipitação máxima diária absoluta (58,0 mm).
A queda de neve na área de estudo verifica-se, em média, em cerca de 0,1 dias por ano,
com destaque para o mês de Fevereiro.
A precipitação sob a forma de granizo ou saraiva verifica-se em pouco mais de meio dia por
ano (0,6), com maior expressão de Novembro a Janeiro.
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Regime Termopluviométrico
A análise conjunta do regime da precipitação e da temperatura, para a estação em análise,
permite identificar as seguintes características do regime termopluviométrico. Os meses de
temperatura mais elevada (Julho e Agosto) são os que registam menores quantitativos da
precipitação, definindo a estação seca no Verão. Os meses chuvosos coincidem com os de
menor temperatura, ocorrendo em Dezembro e Janeiro.

Humidade Relativa do Ar
A humidade relativa do ar é, em média, de 79 %, às 9 horas. Os valores médios mensais da
humidade relativa do ar variam, anualmente, entre os 61 %, registados em Julho e Agosto
(às 15 horas), e os 89 %, registados em Janeiro (às 9 horas). A variação sazonal dos
valores de humidade relativa do ar revela que estes são menores nos meses de Verão,
relativamente aos meses de Inverno, seguindo o ritmo da variação da precipitação. A
variação da humidade relativa ao longo do dia é, em média, reduzida, apresentando
amplitudes (entre as 9 e as 15 horas) de cerca de 14 %, em Dezembro, e de 9 %, em Julho.
A amplitude anual, em termos de humidade relativa na estação da Praia da Rocha, para
cada observação horária, não excede 20%, podendo considerar-se baixa.
A proximidade do oceano, associada ao regime de ventos dominantes e à baixa altitude, é
uma das explicações para a elevada percentagem de humidade relativa e para as fracas
amplitudes registadas.

Geada
A formação de geada é condicionada pelas condições climáticas e pela natureza, estado e
revestimento do solo. De um modo geral, as condições propícias à ocorrência de geada são
aquelas em que predominam as situações de céu limpo (diminuição da temperatura por
perdas radiativas), vento fraco, solo revolvido e seco, ou solo coberto por vegetação
rasteira.
Na estação meteorológica da Praia da Rocha verifica-se a ocorrência de geada em apenas
1,8 dias por ano.
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Insolação e Nebulosidade
Em média, a região apresenta um total de 3018,2 horas de sol por ano. O valor médio
mensal mais elevado verifica-se em Julho, com cerca de 383 horas, sendo o valor mínimo
mensal, de apenas 159 horas, registado em Janeiro.
Relativamente à nebulosidade a estação da Praia da Rocha regista um valor médio anual de
nebulosidade de 4 décimos de céu às 9 horas descendo para 3 décimos às 15h.

Vento
Os dados recolhidos na estação meteorológica da Praia da Rocha revelam um regime de
ventos em que as direcções predominantes são de Noroeste (24,9 %) e Sudoeste (16,1 %).
A velocidade média anual do vento é da ordem dos 15 km/h registando-se períodos de
calmas com um frequência de cerca de 6,3 %.
Os ventos de Noroeste distribuem-se homogeneamente ao longo do ano, com uma
velocidade de 14,9 km/h, valor inferior à média anual (15,4 km/h). Ventos com velocidades
mais elevadas registam-se nas direcções Este e Sudeste (respectivamente 23,8 e
20,7 km/h), representando as frequências acumuladas destes dois rumos não mais que
12,7 % dos ventos registados naquela estação meteorológica.
De uma forma geral, segundo o índice de humidade e eficiência térmica de Thornthwaite, a
região de Portimão pode ser caracterizada por apresentar um clima:
•

Temperado (em relação à temperatura média anual);

•

Moderado (quanto à amplitude média da variação anual da temperatura);

•

Húmido (quanto à humidade atmosférica relativa);

•

Moderadamente chuvoso (quanto à precipitação).
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4.3. Geologia e Geomorfologia
4.3.1. Geologia
O Cais de Comércio e Turismo do Porto de Portimão localiza-se no troço terminal do rio
Arade, logo, na Orla Mesocenozóica Meridional ou Algarvia, ocorrente no litoral Algarvio
desde Sagres a Vila Real de Santo António e contactando a Norte com o Maciço Hespérico
– unidade geotectónica mais antiga do território Português (Figura 4.3.1) A Orla
Mesocenozóica Algarvia é constituída por uma bacia sedimentar de orientação E-W em que
se depositaram mais de 4 000 m de sedimentos, desenvolvendo-se na parte emersa do
continente, entre o Cabo de S. Vicente e pouco mais além do rio Guadiana (Manuppella,
1992).
Os terrenos desta bacia de sedimentação compreendem tipos litológicos diversificados e
com idades compreendidas entre o Triásico e o Quaternário, assentando em discordância
angular sobre o Maciço Hespérico. As formações desta bacia sedimentar alternam entre
sequências mesocenozóicas de materiais detríticos e séries carbonatadas de calcários,
margas e dolomias. Dentro da Orla Algarvia, o empreendimento localiza-se na planície
litoral.
Na área de intervenção afloram maioritariamente areias de praia (A) e aluviões (a) do
Holocénico (Quaternário) acumulados em ambas as margens do rio Arade (Figura 4.3.2).
Salienta-se que a carta geológica da área de estudo se encontra muito desactualizada pois
data de 1975, e por esse motivo não tem ainda o Porto de Portimão, que foi construído nos
anos 80.
As areias de praia encontram-se em diversos pontos na costa, mas têm particular
desenvolvimento na baía de Lagos. Aí constituem os extensos areais da Praia de S. Roque
e da Praia do Alvor, separados pela Barra do Alvor. Outros afloramentos com algum
desenvolvimento ocorrem em ambas as margens do rio Arade, junto da foz.
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Localização
aproximada da área
de estudo

Zona Centro
Ibérica

1

Trás-os-Montes

2

Douro-Beiras

3

Bordo Sudoeste

9
ZONA SUL
PORTUGUESA

Antiforma de Pulo do
Lobo

10 Faixa Piritosa
11 Sector Sudoeste

4

Espinho-Tomar-Campo
Maior
(Faixa
Blastomilonítica)

5

Alter do Chão-Elvas

6

Estremoz-Barrancos

7

Montemor-Ficalho

8

Maciço de Beja

12 Parautoctone
13 Morais-Bragança

ZONA DE
OSSA
MORENA

TERRENOS
ALÓCTONES

14 Vila Nune-Valença
15 Beja-Acebuches

Orla Ocidental

Orla Algarvia

Figura 4.3.1 – Esquema Tectono-Estratigráfico de Portugal Continental
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Legenda:
Aluviões
Areias de praia
Plio-Plistocénico Indiferenciados
Areias vermelhas
Miocénico marinho
Localização aproximada da área de estudo

Figura 4.3.2 – Carta geológica da área de estudo à escala 1:50 000
(extraída da Carta Geológica de Portimão à escala 1:50 000, Folha 52-A – S.G., 1975)

As aluviões, predominantemente argilosas, aparecem ao longo dos vales dos cursos de
água, nomeadamente no rio Arade. A deposição dos materiais aluvionares, resultantes do
desmantelamento do substrato rochoso em que os cursos de água se encaixam, está
associada à perda de competência transportadora, evidenciando zonas de reduzido
hidrodinamismo, e às superfícies de aplanação originadas pelos diversos leitos de cheia. Os
depósitos aluvionares correspondem a cascalheiras que apresentam na sua composição
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materiais argilo-arenosos, bem como diversos seixos e calhaus com as características
litológicas dos terrenos xistentos, grauvacóides, quartzíticos e calcários que lhes deram
origem.
A zona onde se encontra implantado o Cais de Comércio e Turismo de Portimão, deve ser
muito semelhante ao local onde foi construída a Marina de Portimão (localizada a Sul), onde
existe em termos geológicos, uma camada arenosa inicial com uma espessura entre 30 e 40
m, sobrejacente a uma camada rochosa (bedrock), correspondente à Formação
Carbonatada de Lagos-Portimão. Inicialmente neste local aflorava a Formação carbonatada
de Lagos-Portimão, contudo o rio Arade tem transportado ao longo dos anos (e
principalmente quando não existiam barragens no seu percurso), uma grande quantidade de
sedimentos que se foram depositando junto à foz, ou seja ao longo de ambas as margens
do estuário do Rio Arade, daí a origem da formação arenosa existente na área de
intervenção, a qual corresponde a areias aluvionares à superfície, areias que se vão
tornando mais limpas (com menor teor de sedimentos argilosos) em profundidade.

4.3.2. Topografia e Geomorfologia
Do ponto de vista litológico e estrutural a região algarvia pode-se subdividir em três grandes
conjuntos geomorfológicos (Figura 4.3.3):
•

Serra (corresponde aos afloramentos de rochas mais antigas – essencialmente
xistos argilosos e grauvaques, que constituem as serras de Monchique e do
Caldeirão);

•

Barrocal (caracterizado pela natureza calcária do substracto rochoso, sendo
constituído por calcários e dolomitos do Mesocenozóico, que configuram relevos
calcários com algum vigor, os quais se elevam na superfície calcária);

•

Litoral (equivale a vastas áreas planas, correspondentes às formações mais
recentes, do Quaternário, que cobrem a Orla Algarvia e que constituem a faixa
costeira).
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Localização aproximada
da área de estudo

Figura 4.3.3 – Regiões naturais em que se divide o Algarve
Fonte: Mapas temáticos (www.ccdr-alg.pt)

A área de estudo localiza-se no Litoral, que é constituído por materiais areníticos e arenosos
recentes. Esta zona apresenta grande sensibilidade geomorfológica, resultante da fraca
resistência dos materiais à acção marítima e ao escoamento superficial e pelo facto de
constituir uma área preferencial para a ocupação humana (PROCESL et al., 2000).
No contexto da área Litoral, o Cais de Comércio e Turismo de Portimão insere-se na
planície litoral, a qual corresponde a uma faixa estreita, aplanada, de baixas altitudes,
constituída por materiais essencialmente detríticos, ligeiramente basculados para Sul.
Pode-se referir que a costa é de arriba desde o limite NW da Folha 52-A até próximo de
Quarteira, interrompida pelas fozes dos cursos de água, pelo sistema lagunar de Alvor e por
pequenas lagoas costeiras. Destaca-se no litoral a abundância de praias, quer extensas,
adjacentes a lagoas e sistemas lagunares, quer estreitas e pouco extensas, adjacentes a
arribas. Para Leste de Cacela o litoral é baixo e arenoso. O Litoral abrange uma área de
1032 km2 (cerca de 27% da área do PBHRA – Plano das Bacias Hidrográficas das Ribeiras
do Algarve), um perímetro de 447 km, uma altitude máxima de 187 m e uma média de 44 m.
No que diz respeito à hipsometria, pode-se referir que na zona em estudo o relevo já se
encontra artificializado pelo Porto de Portimão, encontrando-se à cota aproximada de +5,5 m
(ZH).
O rio Arade apresenta no seu sector terminal margens planas, com sedimentos
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essencialmente vasosos ou vaso-arenosos. A Norte das pontes ferroviária e rodoviária as
margens são ocupadas por extensas formações de sapal, embora em alguns locais as
margens tenham sido artificializadas (para agricultura, salinicultura, piscicultura e
actividades portuárias e marítimo-turísticas).
A embocadura do estuário do rio Arade, actualmente artificializada, está protegida por dois
molhes, construídos na década de 50 para facilitar o acesso e abrigar o anteporto. O molhe
Oeste, com cerca de 800 m de comprimento, dispõe-se na direcção N-S e enraíza no
extremo E da Praia da Rocha; o molhe Este tem cerca de 700 m, direcção SNE-WSW e
enraíza próximo da Ponta do Altar. As cabeças dos molhes definem uma boca voltada para
S, com 250 m de largura.
A Oeste da embocadura do Arade desenvolve-se a Praia da Rocha, extenso areal com 2,5
km de comprimento. A E dos molhes a costa apresenta uma formação em falésia provida de
pequenas praias encaixadas.

4.3.3. Recursos Geológicos
Na área de estudo e área de influência directa não se regista a ocorrência de nenhuma
exploração de recursos geológicos metálicos ou não metálicos a laborar ou inactiva.
No entanto, no que se refere aos recursos geológicos não metálicos no concelho de
Portimão, e mais concretamente na freguesia de Portimão, existem duas explorações
licenciadas, uma pedreira activa que explora calcários (4367-Baralha) e outra com baixa
exploração de argilas (3852-Rasmalho). Estas duas pedreiras localizam-se fora da área de
estudo, a mais de 10 km a Norte. No que respeita aos recursos geológicos metálicos existe
uma ocorrência mineral pequena, no concelho de Portimão, freguesia de Portimão, em
Morgado de Arges (Nossa Senhora da Conceição), de ferro (Fe), designadamente de
magnetite, em calcários e arenitos de Silves, num afloramento de camada calcária,
orientada N75ºE e impregnada de magnetite.

4.3.4. Património Geológico
Não foram identificados, na área de intervenção ou na sua envolvente directa, quaisquer
elementos geológicos ou geomorfológicos, classificados como geomonumentos.
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4.3.5. Sismicidade
A região do Algarve situa-se no bloco delimitado pelo cruzamento da margem continental
Oeste-Ibérica, com orientação N-S, provavelmente num estado de subducção incipiente
(Cabral & Ribeiro, 1989, in Manuppella et al., 1992), com a fronteira das placas Africana e
Euro-Asiática (orientada, aproximadamente E-W), zona de fractura Açores-Gibraltar (Cabral,
1989, in Manuppella et al., 1992). Esta situação geológica é responsável por actividade
neotectónica e sísmica da área, podendo-se afirmar que relativamente à neotectónica, a
Orla Algarvia encontra-se, na actualidade, numa fase compressiva (Manuppella et al., 1987).
Embora os terrenos da área em estudo não sejam directamente afectados por falhas
activas, situam-se na envolvente de vários acidentes tectónicos cartografados como
prováveis, com essas características. Igualmente, muitas das falhas que afectam os
terrenos da envolvente à área de estudo têm uma dimensão regional e uma orientação
paralela a estruturas com indicação de movimentação recente, o que justifica o interesse em
estudar as direcções de fracturação e os acidentes tectónicos que possam ser susceptíveis
de sofrerem movimentação.
O estudo da actividade tectónica ocorrida nos últimos dois milhões de anos é sintetizado na
Carta Neotectónica de Portugal, através da cartografia das principais estruturas geológicas
com evidências de movimentação quaternária.
Da observação da Figura 4.3.4 pode-se depreender que as estruturas frágeis situadas nas
proximidades da área de estudo, são:
•

Falhas de Portimão: Tratam-se de duas falhas com direcção aproximada N-S que
apesar de estarem assinaladas com um tipo de movimentação desconhecida ao
longo da maior parte do seu trajecto e com componente de movimentação vertical
próximo da cidade de Portimão, é notório pela carta geológica que estas falhas
apresentam movimentação horizontal, tratando-se de desligamentos direitos, uma
vez que apresentam um rejeito com cerca de 1 e 2 km. Um destes acidentes controla
a direcção do canhão submarino de Portimão;

•

Lineamento geológico podendo corresponder a falha activa: Este acidente de
grandes proporções orientado NE-SW estende-se desde Budens a Espanha;
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•

Flexura de Algibre: flexura meridional orientada ENE-WSW a E-W que percorre o
Algarve desde Vila Real de Santo António a Portimão (linha que se desenvolve
paralela ao bordo Norte da Orla Mesocenozóica). Esta estrutura está assinalada
como falha activa provável e certa, com componente de movimentação vertical do
tipo inverso;

•

Falha activa certa com tipo de movimentação desconhecido: encontra-se
orientada sensivelmente N-S, apresenta uma extensão de cerca de 5 km e localizase a E da área de estudo.

Localização aproximada da
área de estudo

Figura 4.3.4 – Extracto da Carta Neotectónica à escala 1:1 000 000
(Fonte: S.G.P., 1988)

O enquadramento tectónico da região do Algarve, situada junto à margem continental oesteibérica, em transição para uma fronteira de placas convergente, e próximo da zona de
fractura Açores-Gibraltar, explica a actividade sísmica significativa que se verifica na região.
As regiões do Algarve e da área metropolitana de Lisboa têm sido as mais castigadas a
nível sísmico ao longo do último milénio.
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Assim, foram registados vários sismos com epicentro localizado no interior do Algarve,
nomeadamente os sismos de 06/03/1719 (Portimão, próximo da área de estudo),
27/12/1722 (Tavira) e 12/1/1856 (Loulé), todos com intensidade máxima, na escala de
Mercalli de grau IX. Distingue-se uma concentração de sismicidade na região litoral
meridional, com três pólos principais de actividade nas áreas de Portimão, Loulé-Faro e
Tavira-Vila Real de Santo António. O limite desta faixa de maior actividade sísmica parece
estar controlado pela estrutura da Orla Mesocenozóica Meridional (Cabral, 1995).
Segundo o Mapa de Intensidades Sísmicas Máximas registadas em Portugal Continental no
período de 1901 a 1972, a intensidade sísmica máxima atingida na área de estudo foi de
grau VIII (Figura 4.3.5):

Localização aproximada
da área de estudo

Figura 4.3.5 – Valores de intensidade sísmica máxima no período de 1901 a 1972
Fonte: Atlas do Algarve (www.ccdr-alg.pt)

Segundo o RSAEEP (Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e
Pontes, 1983), a área de intervenção insere-se na Zona Sísmica A de Portugal Continental
(Figura 4.3.6), caracterizada por terrenos do Tipo III (solos arenosos). A esta zona
corresponde um coeficiente de sismicidade de 1,0, equivalente à zona de maior sismicidade
de entre as quatro em que Portugal Continental se encontra dividido.
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Localização aproximada da
área de estudo

Figura 4.3.6 – Delimitação das zonas sísmicas do território continental.
Fonte: Decreto-Lei n.º 285/83, de 31 de Maio
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4.4. Hidrografia
4.4.1. Agitação exterior
Desde Setembro de 1986 o Instituto Hidrográfico (IH) mantém instalada, em frente de Faro,
num ponto com as coordenadas 36º 54’ N e 7º 53’ W, à profundidade de 93 m, uma bóia
ondógrafa. Com base nos registos desta bóia, realizados até Dezembro de 2000, pode
caracterizar-se o regime de agitação do seguinte modo3:
a) Distribuição de rumos
A direcção média associada ao período de pico mais frequente, em ano médio, é o W,
com 52,3% das ocorrências, seguida do SE, com 23,2%, e do SW, com 18,3%;
A distribuição do ano médio é praticamente igual nos meses de Verão e de Inverno, só
variando a distribuição das direcções SW e W. A primeira, aumenta a sua importância
no inverno passando a representar 23,8% das ocorrências, baixando, a segunda, para
45,6%. No verão, pelo contrário, o W aumenta para 57,5%, diminuindo o SW para
14,1% (Figura 4.4.1.).

b) Distribuição das alturas
O escalão das alturas significativas mais frequentes é o compreendido entre 0 e 1 m,
com 68%, seguido do 1 a 2 m, com 25%.
A média mensal da altura significativa varia ao longo do ano entre 0,6 m, em Agosto, e
1,4 m, em Dezembro.
A distribuição das alturas encontra-se descrita pela Figura 4.4.2.

3

Fonte: Contribuição Para O Estudo do Clima de Agitação Marítima na Costa Portuguesa - Mariana Costa, Raquel Silva e
João Vitorino, Outubro de 2001
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Figura 4.4.1 – Agitação ao largo. Distribuição dos rumos
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Figura 4.4.2 – Agitação ao largo. Distribuição das alturas significativas

c) Distribuição dos períodos
A distribuição dos períodos de pico encontra-se descrita pela Figura 4.4.3.
O escalão dos períodos de pico mais frequentes é o 7 a 9 s, com 22%, a que se segue
o escalão 3 a 5 s, com 20% e os escalões 5 a 7 s e 9 a 11 s, com 18% cada. Cerca de
78% das ocorrências têm períodos de pico inferiores a 11 s.
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Figura 4.4.3 – Agitação ao largo. Distribuição dos períodos de pico

O número de dias com temporal (entendendo-se como temporal as situações em que a
altura significativa é superior a 3,5 m), foi de 56, durante o período de registo da bóia
(14 anos).
O número médio de dias com temporal, isto é, o quociente entre o número total de dias
com temporal em cada estação do ano e o número de estações sazonais respectivas
com informação válida, foi de 0,6, no Verão, e 9,3, no Inverno. No Quadro 4.4.1
apresentam-se as alturas das ondas e os padrões de circulação atmosférica (pca)
associados a cada temporal registado.

Quadro 4.4.1 – Distribuição dos Rumos e Alturas Significativas dos Temporais Registados
ALTURASIGNIFICATIVA (m)

R

NW

W

SW

S

SE

E

3-4

4

1

4

2

7

0

3

4-5

6

0

1

3

7

3

1

5-6

2

0

0

2

4

0

0

>6

0

1

1

1

2

0

1

Nota: Os rumos assinalados no quadro são os rumos das ondas que incidem
directamente sobre o local de implantação do emissário

Da informação contida no quadro anterior pode retirar-se que o padrão de S se
destaca com 36% das ocorrências, seguido do pca R (21%) e do SW (14%). O pca R
representa todos o temporais que não apresentavam uma direcção dominante,
evidenciando rotações bem definidas deste parâmetro, estando, normalmente,
associados a situações de circulação atmosférica de rápida variabilidade. Por outro
lado, verifica-se que cerca de 75% dos temporais tinham ondas significativas máximas
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compreendidas entre 3 e 5 m.
A propagação das ondas do largo até à costa provoca alterações significativas da sua
direcção e altura, mantendo-se, quase sem alteração, o período.
Atendendo à direcção da entrada da foz do Arade, definida pela cabeça dos dois
molhes, à direcção do troço final do estuário, à configuração batimétrica exterior e à
distribuição dos rumos e alturas significativas dos temporais registados, na avaliação
da altura das ondas que conseguem atingir a bacia de manobra do Cais de Comércio e
Turismo, haverá que ter em conta, essencialmente, os temporais associados ao
padrão de circulação atmosférica Sul.
Para estes temporais, as ondas propagam-se quase sem qualquer perda de energia
até atingirem a cabeça dos molhes, dada a orientação das batimétricas em relação à
crista das ondas.
Nestas condições, admite-se que poderão surgir temporais com ondas à entrada do
porto com alturas significativas da ordem de 6 a 7 m.

4.4.2. Agitação interior
A agitação interior pode ter, essencialmente, três origens:
•

Ondas marítimas, geradas ao largo da costa, que conseguem penetrar no estuário;

•

Ondas geradas pelo vento no interior do estuário;

•

Ondas provocadas pela navegação.

Analisar-se-á, de seguida, cada uma destas componentes.
a) Agitação marítima
Tendo em vista a determinação da direcção das ondas geradas ao largo da costa
do Algarve que poderão atingir o local com maior energia, foram estudadas, em
modelo matemático, vários rumos, próximos do S, e vários períodos.
Verificou-se que as ondas com períodos mais longos têm maior perda de energia
antes de chegarem ao local e que as ondas a que poderão estar associadas os
piores efeitos têm períodos da ordem de 8 s e uma direcção sul ligeiramente
rodada a W.
Com estas condições à entrada, foi ensaiada a propagação das ondas no interior
do estuário com recurso ao modelo MIKE 21, que tem em conta a refracção,
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difracção e reflexão das ondas.
A altura das ondas que podem atingir o Cais de Comércio e Turismo é da ordem de
5% da altura das ondas à entrada do porto, pelo que, atendendo a que a altura
significativa das ondas à entrada do porto atingiu valores da ordem de 6 a 7 m, a
altura significativa junto ao cais poderá chegar a 0,4 m.
De referir, no entanto, que a frequência da ocorrência de ondas do rumo sul é
muito pequena, da ordem de 2%.
Para qualquer outro rumo ao largo e principalmente para os mais frequentes (W,
SE e SW) a perda de energia das ondas até chegarem à entrada do porto e depois
a que resulta da difracção, refracção e rebentação no interior do estuário, faz com
que, na grande maioria do tempo, a agitação de origem marítima junto à área da
concessão seja praticamente desprezável.
b) Ondas geradas pelo vento no interior do estuário
A altura e o período das ondas geradas pelo vento no interior do estuário são tanto
maiores quanto maior é o comprimento e largura do plano de água sobre que
actua, o tempo durante o qual incide e a sua velocidade.
Dado o traçado sinuoso do estuário e a sua pequena largura, a altura e o período
máximos das ondas que podem ser geradas são muito pequenos.
Para além disso, a localização dos cais na margem direita faz diminuir o “fetch”
dado o traçado sinuoso do rio.
c) Ondas provocadas pela navegação
As embarcações que navegam ao longo do estuário provocam dois tipos de ondas:
as geradas pela proa (“front waves”, “transversal stern waves”) e na ré, ou em
qualquer descontinuidade do casco (“secondary waves”).
A altura destas ondas depende da velocidade da embarcação, da profundidade da
água e da relação entre as dimensões transversais do rio e do casco da
embarcação.
A velocidade de navegação no estuário do Arade está limitada por edital da
Capitania do Porto de Portimão e, com excepção dos navios que se servem do
Cais Comercial, as embarcações que navegam no estuário são de pequeno porte,
com comprimento máximo da ordem dos 30 m.
Estas embarcações navegando com a velocidade limite estabelecida geram ondas
menores que as geradas pelo vento.
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4.4.3. Regime de Marés e Correntes
As marés na costa portuguesa são do tipo semi-diurno regular. Os valores característicos
dos elementos da maré no Porto de Portimão, são os seguintes (IH, 1990):
•

Preia-mar máxima....................………................................... (+3.84 m) ZH

•

Preia-mar de Águas Vivas........………................................... (+3.50 m) ZH

•

Preia-mar de Águas Mortas......……...................................... (+2.70 m) ZH

•

Nível médio..............................………................................... (+2.00 m) ZH

•

Baixa-mar de Águas Mortas........…….................................... (+1.30 m) ZH

•

Baixa-mar de Águas Vivas........……….................................. (+0.50 m) ZH

•

Baixa-mar Mínima....................……….................................... (+0.16 m) ZH

À medida que a onda de maré penetra no estuário os valores característicos dos elementos
vão variando, havendo uma subida progressiva do nível médio e, em parte do estuário, a
amplificação da amplitude.
Dada a proximidade do Cais de Comércio e Turismo da entrada do estuário a diferença de
cotas deve ser muito pequena.
O jogo das marés condiciona a velocidade das correntes no estuário, dado que o caudal
fluvial é relativamente pequeno em virtude da regularização conseguida com as barragens
existentes no rio Arade e na ribeira de Odelouca.
A velocidade das correntes é variável ao longo do troço final do estuário, em resultado da
variação da secção molhada.
De acordo com os resultados do modelo utilizado para avaliação das alterações no regime
das correntes, as velocidades médias são pequenas (inferiores a 1 nó), sendo ligeiramente
maiores na vazante que na enchente.
O Instituto Hidrográfico (IH), nas suas indicações à navegação, refere que as correntes no
estuário são de 1 nó na enchente e 2 nós na vazante.
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4.5. Recursos Hídricos
4.5.1. Considerações Iniciais
A água é um elemento essencial, tanto para o Homem, como para o normal funcionamento
dos ecossistemas. A degradação da qualidade e disponibilidade deste recurso natural,
introduzida pela actividade humana, deve-se à sua utilização como meio receptor de
efluentes residuais urbanos e à introdução de estruturas artificiais. Estas acções
condicionam o seu ciclo natural e provocam efeitos nefastos sobre o ambiente e o equilíbrio
destes sistemas, afectando em último caso o próprio Homem.
Este cenário de gestão não se enquadra numa perspectiva que se pretende de
sustentabilidade, urgindo inverter esta tendência através do estudo atempado dos impactes
decorrentes dos usos pretendidos, de modo a definir as soluções mais favoráveis e as
medidas preventivas necessárias e minimizadoras dos eventuais efeitos negativos.

4.5.2. Recursos Hídricos Subterrâneos
4.5.2.1. Caracterização Geral
A área de intervenção localiza-se na envolvente próxima de um dos sistemas aquíferos do
Algarve: o Sistema Aquífero Mexilhoeira Grande – Portimão (Quadro 4.5.1 e Figura 4.5.1):
O Sistema Aquífero Mexilhoeira Grande – Portimão é um sistema multi-aquífero. As
formações que suportam o aquífero cársico neste sistema são todas as formações calcárias:
Dolomitos e calcários dolomíticos, Calcários e Dolomitos de Almádena e a Formação
Carbonatada de Lagos Portimão.
A formação das Areias e Cascalheiras de Faro-Quarteira é constituída por areias
feldspáticas rubeficadas e arenitos grosseiros, argilosos, acastanhados, passando a
cascalheiras e conglomerados. Anteriormente consideradas pliocénicas ou do PlioQuaternário foram, recentemente, incluídas no Plistocénico.
As águas deste aquífero apresentam uma qualidade fraca, quer para abastecimento, quer
para regadio. De facto, os VMR estabelecidos para água de consumo humano, são
ultrapassados em todas as análises de cloretos, sódio e condutividade e, na maioria das
análises, de cálcio, magnésio, sulfato e dureza. Por outro lado, verifica-se elevada
frequência de violações dos VMA referentes ao magnésio, sódio, dureza e nitratos. Quanto
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à qualidade para rega, os VMR relativos aos cloretos e condutividade são ultrapassados na
maioria das análises.

Quadro 4.5.1 – Características hidrodinâmicas e hidroquímicas do Sistema Aquífero
Mexilhoeira Grande – Portimão
Sistema Aquífero Mexilhoeira Grande – Portimão
Características gerais
2

Área total (km )

52

3

Entradas (hm /ano)

10

3

Saídas (hm /ano)

4
Dolomitos

Formações aquíferas dominantes

e

calcários

dolomíticos

(Jurássico

inferior),

Calcários e Dolomitos de Almádena (Jurássico médio),
Formação carbonatada de Lagos-Portimão (Miocénico) e
Areias e Cascalheiras de Faro-Quarteira (Quaternário)
No aquífero calcário são maiores e mais rápidas as variações

Piezometria/Direcções de fluxo

temporais do nível piezométrico do que no aquífero
miocénico.
É provável que antes de se iniciarem extracções importantes
para

Zonas de recarga

abastecimento

público

e

rega,

existisse

uma

alimentação do aquífero Miocénico a partir do Jurássico.
Actualmente isso não parece possível.
Na parte Este do sistema, a descarga faz-se das formações

Zonas de descarga

jurássicas para a ribeira da Boina; na parte Oeste, as
descargas ocorrem em Fontainhas.

Características hidráulicas
Transmissividade média (m2/dia)

688

Máxima

108

Média

12,1

Mínima

0,3

Produtividade (l/s)

Características hidroquímicas
Fácies Química
(Diagrama de Piper)

Bicarbonatada cálcica, cloretada sódica e mistas.

Qualidade da água para rega

C3S1 (66%), C4S2 (18%), C3S2 (8%), C2S1 (2%), C4S1 (2%),

(U.S. Salinity Laboratory Staff)

C4S2 (3%), C4S3 (2%), C4S4 (2%)

Qualidade da água para consumo
humano

Qualidade fraca. Problemas de qualidade relacionados com
altas concentrações de cloretos, sódio, condutividade, cálcio,
magnésio, sulfato e dureza.
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Localização
aproximada da área
de estudo

Figura 4.5.1 – Sistema Aquífero Mexilhoeira Grande-Portimão (M3) – Enquadramento
litostratigráfico

4.5.2.2. Caracterização hidrogeológica local
Na área directamente afecta ao projecto não foram identificadas captações de água
subterrânea, nem na sua envolvente próxima. Os locais mais próximos com informação
hidroquímica e hidrodinâmica, disponibilizadas no SNIRH (Sistema Nacional de Informação
de Recursos Hídricos) no INAG (Instituto da Água) consideram-se que estão muito
afastadas da área em estudo e apresentam enquadramento distinto pelo que não permitem
extrapolar para a área em estudo, como se pode observar na Figura 4.5.2.
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Localização aproximada da área de estudo

Figura 4.5.2 – Localização das captações de água subterrânea na envolvente da área de estudo
Fonte: www.snirh.inag.pt (Janeiro 2007).

4.5.2.3. Vulnerabilidade à poluição e contaminação de águas subterrâneas
Em condições naturais as águas subterrâneas apresentam uma composição físico-química
e uma qualidade que reflectem as formações geológicas em que circulam. A degradação da
qualidade da água é, na maior parte dos casos, o reflexo do tipo de actividades que são
desenvolvidas na área de influência dos níveis aquíferos, sendo alteradas as características
primárias da água pela circulação de substâncias em profundidade. A poluição externa
resulta do processo natural de infiltração de substâncias acumuladas nos solos que
posteriormente são lixiviadas para os níveis freáticos.
O conceito de vulnerabilidade à poluição pode ser definido como a sensibilidade da
qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente, função apenas das características
intrínsecas do aquífero (PROCESL et al., 2000).
De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, a área de estudo
apresenta uma vulnerabilidade à poluição do tipo V3, o que de acordo com a classificação
EPPNA (Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água), que a cada formação
litológica/hidrogeológica atribui uma classe de vulnerabilidade (Quadro 4.5.2) corresponde a
aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial,
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que apresentam uma vulnerabilidade à poluição alta. O sistema aquífero Mexilhoeira Grande
– Portimão é um sistema aquífero com vulnerabilidade média, pois apresenta uma taxa de
renovação de água subterrânea elevada e/ou um volume médio.

Quadro 4.5.2 – Classificação EPPNA da vulnerabilidade à poluição dos sistemas
hidrogeológicos
Fonte: http://www.inag.pt, Janeiro de 2007.

Vulnerabilidade à

Classe

poluição (*)

V1 – Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação
V2 – Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta

Alto
Médio a Alto

V3 – Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica

Alto

com a água superficial
V4 – Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica

Médio

com a água superficial
V5 – Aquíferos em rochas carbonatadas

Médio a Baixo

V6 – Aquíferos em rochas fissuradas

Baixo e Variável

V7 – Aquíferos em sedimentos consolidados
V8 – Inexistência de aquíferos
(*)

Baixo
Muito Baixo

A classificação apresentada em EPPNA (1998) refere "risco de contaminação" em vez de "vulnerabilidade à poluição". Contudo opta-se por

reservar a palavra "risco" para os casos em que se considera a ocupação do solo e a carga poluente a ela associada. Dado que apenas se
considera a natureza do meio geológico, o único aspecto que se pode considerar é a vulnerabilidade.

4.5.3. Recursos Hídricos Superficiais
O presente subcapítulo tem como objectivo descrever o sistema hidrológico em que a área
de estudo se insere, identificar os usos actuais ou potenciais do recurso água, averiguar
quais as potenciais fontes de poluição existentes responsáveis pela perturbação da
qualidade da água e caracterizar a qualidade da água superficial.
A metodologia adoptada para a caracterização dos recursos hídricos superficiais baseou-se
na pesquisa da informação disponível sobre a região, nomeadamente no Plano de Bacia
Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PROCESL et al., 2000), nos dados disponibilizados
on-line pelo Instituto da Água (www.inag.pt) e numa visita ao local.
A área de estudo insere-se na Administração da Região Hidrográfica do Sul (ARH do Sul),
mais concretamente na Região Hidrográfica n.º 8 (RH8) – Ribeiras do Algarve-Barlavento, a
qual compreende as bacias hidrográficas, abrangidas desde a bacia hidrográfica do rio Seco
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até à foz da ribeira de Seixe. Neste sentido área de estudo insere-se na bacia hidrográfica
das ribeiras do Algarve, mais concretamente na sub-bacia hidrográfica do rio Arade.
A caracterização da qualidade de água baseou-se nos dados disponíveis mais próximos da
área de estudo. Recorreu-se assim aos dados das estações de monitorização de qualidade
de água das zonas balneares mais próximas, disponíveis on-line no Sistema Nacional de
Informação sobre Recursos Hídricos (SNIRH - http://snirh.inag.pt).

4.5.3.1. Bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve
A bacia hidrográfica das ribeiras do Algarve abrange uma área da ordem de 3 837 km2,
repartida por 15 concelhos da região do Algarve e 3 do Alentejo. A área abrangida pela
bacia hidrográfica das ribeiras do Algarve inclui a totalidade do Barlavento Algarvio e a parte
do Sotavento Algarvio não coberta pela Bacia Hidrográfica do Guadiana.
Genericamente, a região é composta por 3 unidades, geológica, morfológica e
pedologicamente distintas: a Serra, o Barrocal e o Litoral. É na Serra, particularmente nas
serras de Monchique, Espinhaço de Cão e do Caldeirão, que nascem os principais cursos
de água que se escoam para o Litoral Oeste e Sul. De entre estes, o mais importante é o rio
Arade. No entanto, de uma forma generalizada, designam-se todas estas linhas de água por
ribeiras. A maioria dos cursos de água possui um regime torrencial com caudais nulos ou
muito reduzidos durante uma parte significativa do ano (PROCESL et al., 2000).
A precipitação anual média ponderada na região do Plano de Bacia é de 756 mm. Na faixa
litoral a precipitação raramente ultrapassa 600 mm. É nos meses de Outono e Inverno, os
mais frios, que se registam os maiores valores de precipitação, estabelecendo o período
chuvoso, que se estende de Outubro a Abril. No Verão, meses de temperatura muito
elevada, a precipitação é praticamente nula.
A rede hidrográfica do Algarve é caracterizada pelo predomínio de cursos de água de
pequeno volume, sem carácter permanente, e que, nas zonas com terreno acidentado,
assumem um regime torrencial.
Em todo o Algarve e, em particular, nesta sub-região (Barlavento Algarvio), o regime de
escoamento é caracterizado por uma grande variabilidade sazonal e interanual, sendo
mesmo superior à variabilidade do regime de precipitações. Com efeito, o escoamento
acumulado no período húmido é, em media, superior a 80% do escoamento anual.
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4.5.3.2. Breve caracterização da sub-bacia hidrográfica do rio Arade
A área de estudo enquadra-se na sub-bacia hidrográfica do rio Arade, a qual abrange uma
área de 987,4 km2 (tem uma extensão de 45 km, segundo o seu eixo maior, e de 20 km,
segundo o eixo menor), um perímetro de 209,2 km e uma altitude compreendida entre 0 e
898 m, equivalendo a altitude média a 208 m e a um declive médio de 25% (PROCESL et
al., 2000).
O rio Arade nasce na Serra do Caldeirão e passa por Silves indo desaguar no Oceano
Atlântico, na praia da Rocha, em Portimão. Junto à foz desenvolve-se a cidade de Portimão,
ficando Silves a 15 km da foz e a barragem de Arade, 10 km mais a montante. O rio Arade
tem um comprimento de 75 km, uma altitude máxima de 481 m e um declive médio de 0,6%.
O Cais de Comércio e Turismo de Portimão localiza-se na zona terminal do estuário do rio
Arade, na sua margem direita. O estuário do Arade situa-se a jusante de uma vasta bacia
hidrográfica, de forma alongada segundo a direcção ENE-WSW. A zona estuarina do Arade
situa-se entre as coordenadas 37°07' e 37°12' Norte, e 8°28 e 8°32' Oeste. No estuário
desembocam duas linhas de água principais – a ribeira de Odelouca e o rio Arade – e,
ainda, uma terceira, a ribeira do Boina, de menor importância.
O estuário do rio Arade apresenta um leito regular e bem definido. Em Silves, as cotas do
talvegue são superiores a +1,0 m (ZH) e a largura entre os níveis +2,0 m (ZH) é da ordem
de apenas 15 m. De Silves para jusante, até à confluência da ribeira de Odelouca, o rio
apresenta no talvegue cotas cada vez mais próximas do zero hidrográfico, com o leito
serpenteante e progressivamente mais largo e orientação geral a WSW.
Na foz da ribeira de Odelouca as profundidades acentuam-se, havendo cotas próximas de 3,0 m (ZH), enquanto que o leito apresenta para jusante larguras de 60 m e, para montante,
da ordem de 35 m. Daqui se pode concluir da importância que este afluente tem em toda a
morfologia do rio Arade. Daí até à confluência da ribeira de Boina o rio mantém uma
orientação geral para SW, embora com dois trechos intermédio orientados a W e a S. As
larguras aumentam até valores da ordem dos 300 m e as cotas do fundo atingem os -2,0 m
(ZH).
Segue-se um trecho em curva de grande raio, onde o estuário é atravessado pelas pontes
rodoviária e ferroviária, a jusante do qual se desenvolvem as regularizações marginais e os
fundos dragados do Porto de Portimão.
As batimétricas junto ao Cais Comercial têm um traçado praticamente paralelo ao
alinhamento da frente de acostagem. A profundidade existente em frente ao Cais de
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Comércio e Turismo é cerca de -8 m (ZH) e em frente ao Cais da Marinha de -7 m (ZH), de
acordo com o levantamento hidrográfico (ver Desenho do Anexo II). Entre os dois cais, na
zona onde será feito o prolongamento, a profundidade é de -6 m (ZH).
A foz do Arade, actualmente artificializada, é protegida por dois molhes:
•

O molhe W, com cerca de 820 m de comprimento, está implantado segundo a
direcção N–S e enraíza na ponta onde está situado o forte de Santa Catarina, limite
nascente da praia da Rocha;

•

O molhe E, com cerca de 680 m de comprimento, desenvolve-se segundo a direcção
ENE-WSW e enraíza próximo da ponta do Altar.

Estes molhes limitam um amplo anteporto, com cerca de 1 km de comprimento e 0,9 km de
largura máxima, limitado a nordeste por uma praia de areia. Esta zona atinge profundidades
máximas de cerca de 8 m.
A partir do anteporto segue-se um troço, com cerca de 0,6 km de comprimento, em que o rio
tem largura praticamente constante, com cerca de 350 m.
A seguir o rio alarga progressivamente até atingir, em frente ao Sector Comercial, a sua
maior largura, cerca de 450 m.
Na configuração dos fundos do anteporto está patente a situação actual das zonas que
foram dragadas em 1969 e 1970 para estabelecimento de uma bacia de manobra e
estacionamento e de um canal de acesso a essa bacia.
A bacia foi dragada com forma aproximadamente circular de 200 m de raio, fundos a -8,0 m
(ZH) e taludes a 6/1. O canal de acesso que se desenvolve desde o exterior dos molhes foi
dragado com 100 m de largura e com as mesmas cotas de fundo e inclinações dos taludes.
Actualmente as cotas inferiores a -8,0 m (ZH) só permanecem na zona da boca dos molhes,
tendo o anteporto alguma tendência a assorear, pelo que a bacia de manobra apresenta
cotas da ordem dos -6,4 m (ZH).
A montante da bacia de manobra desenvolve-se o canal interior de acesso às instalações
portuárias, o qual se encontra dragado a cotas próximas de -8,0m (ZH).
Entre Portimão e Silves, o rio Arade é navegável para embarcações até cerca de 60 t, em
condições favoráveis de maré.
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Escoamentos e caudais
O escoamento anual médio do rio Arade é de 243 mm.
O caudal líquido médio anual do rio Arade, na sua parte terminal é de 7,58 m3/s e o caudal
sólido médio anual é de 0,0429 m3/s, ou seja, um volume de material sólido anual de 1 352 x
103 m3/ano (PROCESL et al., 2000).
O volume anual médio da ribeira de Odelouca ronda os 50 hm3. O caudal máximo da ribeira
é geralmente registado no mês de Março, com um valor máximo de 31,1 hm3/ano, enquanto
que nos meses de Julho e Agosto os caudais são praticamente nulos. De facto, no período
1961-1983, a ribeira de Odelouca registou escoamentos praticamente nulos durante os
meses de Julho, Agosto e Setembro.
A ribeira de Odelouca caracteriza-se por um regime de intermitência hídrica, pelo que os
caudais evidenciam uma elevada variabilidade sazonal e inter anual, consoante a variação
dos elementos climatéricos (pluviosidade, insolação e temperatura).
Efectivamente, na bacia hidrográfica do Arade apenas o rio Arade tem caudal permanente e,
mesmo assim, somente a partir da sua entrada na bacia sedimentar Mesocenozóica, nas
proximidades de Silves, zona a partir da qual apresenta um aumento gradual do caudal até
à zona da Mexilhoeira da Carregação.
As cheias no rio Arade são provocadas, essencialmente, pelos afluentes da ribeira de
Odelouca. No período de 1962/63 a 1984/85, a maior cheia ocorreu em 13 de Dezembro de
1977 com um caudal máximo de 675 m3/s. Mais tarde, em 7 de Novembro de 1987,
registou-se uma cheia com um caudal de ponta de 987 m3/s. Para esta última cheia a altura
de escoamento atingiu os 6 m na estação de Monte Pachecos.
As barragens construídas no rio Arade contribuíram decisivamente para regularização dos
caudais naquele curso de água. A barragem de Arade, concluída em 1955, situa-se a
poucos quilómetros de Silves. É uma barragem de terra cujo descarregador é controlado por
quatro comportas de segmento, permitindo escoar o caudal máximo de 500 m3/s.
Em 1991, entrou em funcionamento a barragem do Funcho, situada a montante da
barragem de Arade. O descarregador de superfície da barragem juntamente com a
descarga de fundo permite escoar um caudal máximo de 420 m3/s.
Segundo os cálculos hidrodinâmicos efectuados no âmbito do projecto, que se apresentam
em anexo (Anexo IV), com base na área total da bacia hidrográfica do Arade, 987,37 km2, e
considerando os resultados expostos no Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do
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Algarve, o caudal de ponta com período de retorno de 100 anos, na secção terminal do rio,
deverá ser da ordem dos 1 086 m3/s. Contudo tendo em atenção a existência das barragens
do Funcho e do Arade, cuja influência não foi considerada na determinação do caudal de
ponta referido anteriormente, bem com a construção a curto prazo da barragem de
Odelouca, considera-se como valor razoável para utilizar na determinação das cotas de
cheia centenária, na secção do Arade junto ao Cais de Comércio e Turismo de Portimão, o
valor de 800 m3/s.

Fontes poluidoras
A poluição tópica gerada na sub-bacia hidrográfica do rio Arade em CBO5 é mais elevada na
Serra, depois no litoral e, por último, é menos elevada no Barrocal (Quadro 4.5.3).

Quadro 4.5.3 – Distribuição das cargas poluentes estimadas – em CBO5 – pelas diferentes
unidades territoriais e a comparticipação de cada tipo de fonte poluidor
Serra

Barrocal

Litoral

2 905 (77%)

343 (9%)

519 (14%)

Urbanas

151 (7%)

623 (29%)

1 398 (64%)

Industriais (Transf.+Lagares)

97 (19%)

157 (31%)

249 (50%)

3 153 (49%)

1 123 (17%)

2 166(34%)

Suiniculturas

Totais

Fonte: Procesl et al., 2000

No Litoral gera-se 64% da carga em CBO5, de origem urbana, devido à população se
concentrar sobretudo no litoral, sendo a Serra praticamente desabitada. A indústria
transformadora, distribui-se de um modo menos concentrado, mas com predominância do
Litoral e o Barrocal. O peso significativo das suiniculturas na zona da Serra, deve-se
naturalmente à ausência generalizada de tratamento das descargas daquelas unidades.
As principais fontes directas de poluição a considerar no troço terminal do estuário, são as
seguintes:
• a infra-estrutura portuária de Portimão, envolvendo o trânsito e estacionamento de
embarcações de pesca, de turismo, comerciais e militares;
• os efluentes urbanos de Portimão e de Ferragudo/Parchal tratados na ETAR da
Companheira;
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• as actividades industriais ligadas à pesca (fabrico de gelo, conservas, reparação
naval).
Como fonte indirecta há a considerar as próprias águas do rio Arade, no qual conflui um
sistema de bacias hidrográficas bastante complexo, afectado por descargas poluentes de
origem industrial, agrícola e florestal.

Usos da água
A principal utilização destas águas são as actividades recreativas, praticadas no meio fluvial,
as actividades balneares associadas às praias fluviais, pesca desportiva, navegação de
recreio, canoagem e remo no rio Arade, e ainda motonáutica no estuário do rio Arade, junto
à foz (PROCESL et al., 2000). Os trechos terminais dos principais cursos de água, onde se
localizam marinas e docas de recreio, constituem os principais locais de actividades
náuticas.
Também a aquacultura está agora a desenvolver-se na área do rio Arade, a montante da
ponte ferroviária.

4.5.3.3. Qualidade da Água
Na bacia hidrográfica do rio Arade existem duas estações de monitorização de qualidade de
água, designadamente, nas albufeiras do Funcho e de Arade, as quais se localizam a uma
distância bastante elevada da área de intervenção, bem como num meio hídrico de natureza
muito diferente daquele que ocorre no estuário. Neste sentido não se julgou interessante
analisar a qualidade dessas águas, mas sim a qualidade da água nas zonas balneares mais
próximas da área de estudo, uma vez que a área de estudo por se localizar muito próxima
da faixa costeira sofre influência das marés, pelo que a qualidade da água na zona do Porto
de Portimão, designadamente no Cais de Comércio e Turismo, deverá ser semelhante à das
praias mais próximas.
A qualidade das águas balneares é, em termos do direito comunitário, regida pela Directiva
n.º 76/160/CEE, de 8 Dezembro de 1975, que foi inicialmente transposta para o direito
nacional pelo Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de Março, posteriormente revogado pelo DecretoLei n.º 236/98, de 1 de Agosto.
De acordo com as disposições da referida directiva as autoridades competentes, em cada
Estado Membro, deverão estabelecer e implementar programas de monitorização nas zonas
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balneares designadas para esse efeito junto da Comissão, ou naquelas que se pretende vir
a designar. O programa de monitorização assenta nos seguintes requisitos:
•

a amostragem começa duas semanas antes do início da época balnear, que decorre
de 1 de Junho a 30 de Setembro de cada ano; a recolha de amostras deve continuar
durante toda a época balnear, com uma frequência mínima quinzenal;

•

a classificação das zonas balneares é realizada de acordo com os resultados do
controlo analítico de alguns parâmetros; são eles os parâmetros bacteriológicos coliformes totais e coliformes fecais - e os parâmetros físico-químicos - óleos
minerais, substâncias tensioactivas e fenóis.

O critério de avaliação da conformidade classifica as zonas balneares em 5 grupos:
•

C(G) Æ Boa – Se 80% das análises efectuadas são inferiores aos Valores Máximos
Recomendados (VMR) da legislação;

•

C(I) Æ Aceitável – Se 95% das análises efectuadas são inferiores aos Valores
Máximos Admissíveis (VMA) da legislação;

•

NC Æ Má – Se mais de 5% das análises efectuadas excedem os VMA da legislação;

•

Freq. Æ se a frequência mínima de amostragem não é cumprida;

•

NS Æ se não é recolhida nenhuma amostra no decorrer da época balnear.

O meio hídrico considerado na delimitação da área de estudo foi o estuário do rio Arade e a
zona costeira adjacente. Os dados que se encontram disponíveis sobre a qualidade das
águas balneares são os dados da Época Balnear 2006 do SNIRH – Sistema Nacional de
Informação Recursos Hídricos, designadamente sobre as Zonas Costeiras. Analisando os
resultados relativos ao controle das praias na área em estudo, apresentados na
Figura 4.5.3, verifica-se o seguinte:
•

na praia dos Três Castelos a qualidade das águas classificou-se como Boa;

•

na praia da Rocha a qualidade das águas foi geralmente Boa, em 2006, tendo sido
aceitável, na semana de 14/08/2006 a 20/08/2006, devido ao parâmetro coliformes
fecais;

•

na praia do Pintadinho a qualidade é geralmente Boa, mas o número de colheitas a
que corresponde a classificação Aceitável é bastante significativa e distribuído ao
longo de todo o período em análise; os parâmetros responsáveis por esta
classificação foram os coliformes e estreptococos fecais e totais;
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•

na praia de Ferragudo/Praia Grande a qualidade das águas é genericamente Boa,
pontualmente encontram-se situações que podem ser classificadas como Aceitáveis
devido aos estreptococos e coliformes fecais e totais.

Localização
aproximada da
área de estudo

Figura 4.5.3 – Localização das águas balneares na envolvente da área de estudo
Fonte: Mapas temáticos (www.ccdr-alg.pt)

Estes resultados mostram que a qualidade da água no interior do estuário se encontra
degradada devido às múltiplas fontes de poluição, mas que os efeitos de diluição e
renovação provocados pelas marés e pelas correntes costeiras permitem a auto-depuração
do meio.
Outra conclusão a tirar é que a situação na zona costeira tem vindo a melhorar,
possivelmente devido à progressiva instalação de sistemas de tratamento das águas
residuais urbanas.
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4.6. Figuras de Planeamento e Ordenamento
4.6.1. Metodologia
A base de qualquer proposta de intervenção no espaço assenta nas directrizes
estabelecidas nos instrumentos de gestão territorial em vigor na área em estudo, tendo em
conta as condicionantes existentes, bem como, as classes de espaços de uso definidas para
a mesma.
Na área de inserção geográfica do projecto em estudo estão em vigor os seguintes
instrumentos de gestão e ordenamento do território:
•

Regionais: Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve);

•

Municipais: Plano Director Municipal de Portimão (PDM de Portimão);

•

Sectoriais: Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PBHRA) e Plano
Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve).

No capítulo 3.1.4 foi analisada e confirmada a conformidade do projecto em análise com
estes planos. Considera-se, no entanto, relevante aprofundar a referência ao PDM de
Portimão (ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/95, de 7 de Junho) e
também aos elementos recebidos da CCDR Algarve (ver cópia do ofício no Anexo V),
relativamente às principais condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, assim
como, as classes de espaços de uso.
Assim a identificação e a caracterização das servidões e restrições de utilidade pública
tiveram como base a Planta de Condicionantes do PDM de Portimão e a Carta de REN
enviada pela CCDR Algarve, tendo sido, igualmente, analisadas as classes de espaço de
uso definidas na Planta de Ordenamento do referido PDM (Figuras 4.6.1 a 4.6.4).

4.6.2. Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
As servidões e restrições de utilidade pública constituem limitações ou impedimentos a
qualquer forma específica de aproveitamento do solo. O conhecimento das áreas sujeitas a
servidões ou restrições de utilidade pública, assim como, das normas que as regem, é
necessário, não só para se ter um pleno domínio dos limites de utilização de certas áreas,
mas, também, para se saber quando a alteração das tipologias de uso territorial implica a
audição de outras entidades, para além do município com competência específica.
Com base na Carta de Condicionantes do PDM de Lagoa (ver Figuras 4.6.1 e 4.6.2) foram
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identificadas para a área a intervencionar as seguintes condicionantes:
•

Reserva Ecológica Nacional (REN);

•

Domínio Hídrico;

•

Área de jurisdição da Junta Autónoma de Portos do Barlavento Algarvio (actual
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos – IPTM) – zona do Porto.

A REN do Município de Portimão encontra-se aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 47/2000, de 7 de Junho. No entanto, de acordo com a informação
disponibilizada pela CCDR Algarve (ver cópia do ofício no Anexo IV), não existe REN na
área de intervenção do projecto em análise, pelo que se aborda em seguida apenas a
questão do domínio hídrico.

Domínio Hídrico
Tendo em conta as constantes pressões e deteriorações a que os recursos hídricos têm
estado sujeitos, surgiu a necessidade da tomada de medidas específicas que salvaguardem
as características biofísicas dos mesmos.
A legislação governamental, publicada a partir de 1990, procurou instituir uma protecção da
qualidade do meio aquífero nacional, impondo uma actuação geral e simultânea das
entidades públicas e privadas, bem como de todos os cidadãos.
O regime de licenciamento do Domínio Hídrico encontra-se regulamentado pela Lei n.º
54/2005, de 15 de Novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos., o qual
altera o Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro. Por outro lado, a Lei n.º 58/2005, de 29
de Dezembro, aprova a Lei da Água, transpondo para o ordenamento jurídico nacional a
Directiva n.º 2000/60/CE, estabelece as bases para a gestão sustentável das águas. Esta lei
regula a autorização, licença ou concessão de utilização dos recursos hídricos.
De acordo com o n.º 1 do Art. 13º da Lei n.º 58/2005, nas áreas de domínio público hídrico
(DPH) afectas às administrações portuárias, a competência da Administração de Região
Hidrográfica - ARH (no presente caso ARH do Algarve, que abrange a RH8) para
licenciamento e fiscalização da utilização dos recursos hídricos considera-se delegada na
adminstração portuária com jurisdição no local, ou seja, no presente caso o IPTM, que é
simultaneamente a entidade promotora da obra, uma vez que a mesma lhe será entregue,
logo que concluída.
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Por outro lado, a Lei n.º 54/2005 estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Assim é de
acordo com o Art.º 3º “(…) a zona do rio Arade, alvo de intervenção integra-se em domínio
público marítimo, uma vez que se está na presença de “águas interiores sujeitas à influência
das marés…” (…) “pertencendo ao estado” (Art.º 4º).

4.6.3. Classes de Espaços de Uso Definidas em Instrumentos de Planeamento
Pretende-se identificar e caracterizar as classes de espaços de uso que existem na área em
estudo e que se encontram definidas em instrumentos de planeamento. As classes de
espaços de uso correspondem a áreas que se apresentam ou apresentarão num futuro
próximo as mesmas tipologias de uso territorial.
Assim a área em estudo é adjacente, de acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de
Portimão, à Unidade de Planeamento nº 5 (UP5). A UP5 foi alvo de um Plano de
Urbanização (PU) o qual foi parcialmente ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 43/2006, de 3 de Maio. Este PU identifica a área adjacente à zona de
intervenção como Espaço de Uso Portuário (sector de comércio e passageiros) sendo
permitidos para a área, usos compatíveis com a actividade portuária.
Esta área destina-se ao funcionamento de actividades de carga e descarga de mercadorias,
tomada e largada de passageiros, acesso a embarcações e implementação de infraestruturas, equipamentos e edificações de apoio, nomeadamente, Gare Marítima, edifício
administrativo e outros complementares da actividade desenvolvida.

4.7. Paisagem
4.7.1. Considerações Gerais
A paisagem de uma região resulta da composição de diferentes estruturas visuais, da forma
como se organizam e sucedem no espaço, inserindo-se num processo dinâmico e evolutivo
sujeito a acções biofísicas e antropogénicas.
Uma análise atenta da composição paisagística do território em análise permite identificar
um cenário diversificado, onde a variabilidade se centra na convivência harmoniosa entre a
costa, o rio (Arade) e o oceano (Atlântico) (Figura 4.7.1).
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Ferragudo
Portimão
Foz do rio Arade

Oceano Altântico

(fonte: http://www.f-ferragudo.pt/vista-aerea.asp)

Figura 4.7.1 – Vista aérea da região – embocadura do Rio Arade

Sendo o carácter visual de uma paisagem resultado de complexos processos evolutivos e
dinâmicos, consequência de condicionantes biofísicas e antrópicas, o mecanismo de análise
deverá contemplar os seguintes elementos:
1. Cobertura Vegetal: que inclui a vegetação natural e culturas agro-florestais;
2. Geomorfologia: inclui a configuração do terreno;
3. Elementos Antrópicos (grau de humanização): onde está incluída toda a acção humana
sobre a paisagem, excepto as actuações directamente derivadas do cultivo as quais se
encontram incluídas no ponto 1, já referido.
Atendendo, fundamentalmente, aos componentes básicos expostos anteriormente e que
compõem e estruturam a paisagem, no presente estudo foram identificadas duas unidades
de paisagem, nomeadamente, o Barlavento Urbanizado e a Zona Estuarina do Arade, que
se descrevem no Capítulo seguinte (Figura 4.7.2).
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Ressalva-se, no entanto, que a homogeneidade atribuída é relativa, uma vez que, foi
estabelecida, em função do detalhe pretendido e da escala de trabalho utilizada (1:25 000),
tendo-se procurado que todos os elementos intervenientes na unidade fossem idênticos ou
definidos como equivalentes nas suas características visuais, admitindo-se, portanto, dentro
de certos limites, a variação das restantes.

4.7.2. Unidades de Paisagem
Considera-se uma Unidade de Paisagem toda a superfície com elevada intervisibilidade
interna e que alberga elementos paisagisticamente similares. Se as ditas áreas (superfícies)
se apresentam como uma paisagem homogénea, constituem, directamente, uma unidade.
Verificou-se que a área de intervenção embora se insira na unidade de paisagem
denominada Barlavento Urbanizado, pela sua localização está na fronteira que esta unidade
estabelece com a Zona Estuarina do Arade.

Barlavento Urbanizado
As zonas urbanas que definem esta unidade, mais especificamente Portimão e Ferragudo,
encontram-se sobranceiras ao Rio Arade e ao oceano Atlântico. Portimão, outrora urbe
vincadamente piscatória, evidencia, presentemente, o desgaste promovido pelo enorme
crescimento turístico, desordenado em termos urbanísticos, onde a variabilidade, a
densificação e a descaracterização arquitectónica está bem patente (Figura 4.7.3).
Por outro lado, Ferragudo ainda evidencia o seu lado pitoresco, de casario caiado, com
expansão previligiada de encosta, que permite panorâmicas de elevado interesse e
qualidade cénica, em particular na margem esquerda da ribeira de Ferragudo como se pode
observar na Figura 4.7.3.
Nesta unidade incluem-se igualmente toda a zona portuária dado o carácter artificializado e
antropogénico que a caracteriza.
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Ferragudo

Portimão

(fonte: http://www.f-ferragudo.pt/vista-aerea.asp)

Figura 4.7.3 – Unidade de paisagem - Barlavento Urbanizado

Observa-se ainda a ocorrência nesta unidade de coberto vegetal o qual surge, por um lado,
a ocupar manchas com algum significado, e, por outro, invadindo de forma intersticial a
Unidade, acompanhando bermas, terrenos expectantes e logradouros.

Zona Estuarina do Arade
Limitada pelo contorno costeiro, faz fronteira com a unidade anterior estendendo-se até ao
horizonte oceânico. Nesta unidade integra-se toda a zona de costa (incluindo as bacias
portuárias e das marinas, assim como as zonas de praia) e rio que aí desagua,
proporcionando, por vezes, visualizações panorâmicas de elevada qualidade paisagística
(ver Figura 4.7.1). O coberto vegetal característico da zona inter-mareal do estuário é o
sapal, o qual actualmente, no que diz respeito ao troço terminal do estuário, só se observa a
norte da ponte do caminho-de-ferro. Na zona em estudo, e como já foi referido, o elevado
grau de antropização a que foi (está) sujeita, resultou na sua total eliminação. No entanto,
associado às características anteriormente referidas, a presença de água, assim como a
variação nos seus níveis, por influência da maré, confere uma diversidade cromática a esta
unidade.
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4.7.3. Valorização da Qualidade da Paisagem - Qualidade Visual e Fragilidade
Para definir a Qualidade Visual da unidade de paisagem identificada procedeu-se à
avaliação de alguns elementos, atribuindo, a cada um deles, um valor, o que permitirá
determinar, para cada unidade, o seu maior ou menor valor cénico.
Na análise qualitativa da Qualidade Visual, atenderam-se a diversos atributos (biofísicos e
estéticos) das unidades de paisagem definidas. Cada atributo foi valorizado, utilizando para
tal uma escala de 0 a 2, correspondendo o 0 a um elemento que não intervém na Qualidade
Visual da Paisagem em análise, o 1 a um elemento de valorização em termos de qualidade
visual e o 2 que corresponde a um elemento de grande valorização, relativamente, à
Qualidade Visual da paisagem em questão (Quadro 4.7.1).
Neste sentido, a Qualidade Visual de uma Unidade de Paisagem será o resultado do
somatório dos valores atribuídos para cada elemento considerado:
Σ V=QVU
onde,
V - valor atribuído para cada elemento considerado
QVU - Qualidade Visual da Unidade

Quadro 4.7.1 – Qualidade Visual da Paisagem
QVU

ΣV

Baixa Qualidade Visual

<5

Média Qualidade Visual

>= 5 e < 10

Elevada Qualidade Visual

>=10

A Fragilidade Visual constitui-se como outro indicador importante para a análise de uma
paisagem, a qual foi entendida neste estudo, como a qualidade intrínseca que uma unidade
de paisagem possui, avaliando-se a sua maior ou menor aptidão para ser modificada por
alterações visuais originadas por actuações exteriores.
As superfícies que apresentam maior Fragilidade Visual são aquelas que não suportam
actuações externas, sem sofrerem alterações consideráveis nas suas características
visuais. Pelo contrário, as que apresentam baixa fragilidade são as que admitem a presença
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de acções externas, sem sofrerem modificações visuais consideráveis.
Assim, o conceito de Fragilidade Visual corresponde biunivocamente com a capacidade de
absorção visual, entendida como a aptidão do território para absorver visualmente
modificações ou alterações, sem detrimento da sua qualidade paisagística.
A avaliação da Fragilidade Visual das diferentes Unidades de Paisagem foi efectuada a
partir da combinação de factores biofísicos, morfológicos de visualização e históricoculturais, o que permitiu a determinação de Unidades de baixa, média e elevada fragilidade
visual (Quadros 4.7.2 e 4.7.3).

Quadro 4.7.2 – Cálculo da Fragilidade Visual da Paisagem
ΣV
<5
>= 5 e < 10
>=10

FVU
Baixa Fragilidade Visual
Média Fragilidade Visual
Elevada Fragilidade Visual

Quadro 4.7.3 – Qualidade Visual (QVU) da Paisagem
Atributos
Relevo
Biofísicos Uso do solo
Presença de água
Harmonia funcional e
arquitectónica
do
espaço
Diversidade/
Estéticos complexidade
Singularidade
Intervisibilidade
Estrutura
visual
dominante
TOTAL (ΣV)
QVU

Barlavento urbanizado
1
1
2

Zona Estuarina do Arade
0
0
2

1

2

1

1

1
1

1
2

1

1

9
Média

9
Média

2 - Elemento de Grande Valorização Visual da Unidade de Paisagem
1 - Elemento de Valorização da Unidade de Paisagem
0 - Elemento não Interveniente na Qualidade Visual da Unidade de Paisagem

Neste sentido, a Fragilidade Visual de uma Unidade de Paisagem será, também, o resultado
do somatório dos valores atribuídos para cada elemento considerado:
Σ V=FVU
onde,
V - valor atribuído para cada elemento considerado
FVU - Fragilidade Visual da Unidade
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Quadro 4.7.4 – Fragilidade Visual da Paisagem (FVU) da Paisagem
Atributos
Relevo
Biofísicos
Uso do solo
Campo
visual
relativo
Morfológicos
Posicionamento do
de
espaço
Visualização
relativamente à sua
bacia visual
Características Histórico-culturais
Acessibilidade Visual
TOTAL (ΣV)
FVU

Barlavento urbanizado
1
1

Zona Estuarina do Arade
0
1

2

1

2

1

2
1
9
Média

2
2
7
Média

2 - Elemento Determinante no Aumento da Fragilidade Visual
1 - Elemento Medianamente Determinante no Aumento da Fragilidade Visual
0 - Elemento Pouco determinante

Da combinação dos indicadores atrás mencionados, foi possível, ainda, a determinação da
potencial Sensibilidade Paisagística da Paisagem mediante acções perturbadoras que
interfiram com as suas características visuais. Com base nos indicadores de Qualidade e
Fragilidade Visual descritos, foi elaborado o Quadro 4.7.5, para a determinação da sua
Sensibilidade, atribuindo-lhe, igualmente, uma escala valorativa de baixa, média e elevada,
consoante o grau de sensibilidade.

Quadro 4.7.5 – Sensibilidade da Paisagem
Unidade de Paisagem

Qualidade
Visual

Fragilidade
Visual

Sensibilidade
da Paisagem

Barlavento urbanizado
Zona Estuarina do Arade

Média
Média

Média
Média

Média
Média

Da análise efectuada conclui-se que ambas as Unidades de paisagem identificadas
apresentam um grau de sensibilidade médio, o que traduz numa mediana capacidade de
absorver visualmente alterações na sua estrutura. No entanto, salienta-se que a magnitude
do impacte produzido pela intervenção proposta dependerá das dimensões do espaço
directamente afectado e, obviamente, das características da própria intervenção.
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4.8. Qualidade do Ar
4.8.1. Considerações Gerais
A caracterização da qualidade do ar deve ter por base dados resultantes de publicações
onde se encontram identificadas e desagregadas as principais fontes poluidoras na área de
inserção do projecto em análise. Estes dados são objecto de uma análise de sensibilidade,
complementada e suportada por um reconhecimento de terreno efectuado na zona
envolvente.
A descrição do ambiente afectado pelo projecto, no que se refere à qualidade do ar, engloba
uma caracterização desta, tendo em consideração o enquadramento local da zona de
intervenção do projecto.

4.8.2. A Qualidade do Ar na Região
4.8.2.1. Metodologia
A análise da qualidade do ar foi efectuada, quer em função dos dados registados nas
estações de monitorização da qualidade do ar da rede do Algarve, considerando-se que
estes resultados são indicativos da qualidade do ar no ambiente urbano, quer através da
identificação das principais fontes de emissão de poluentes presentes.
Para uma caracterização mais completa e coerente da caracterização do estado actual da
qualidade do ar, na área afecta ao projecto em estudo, foi necessária a consulta de diversos
elementos, nomeadamente, do PDM de Portimão, bem como outros documentos relevantes,
suportados por cartografia.
Uma vez que na envolvente imediata do projecto não estão instaladas Estações de Medição
de Qualidade do Ar foi considerada a estação localizada na zona mais próxima, que
reflectisse o mais fielmente possível as condições da zona em estudo.
A escolha da estação com estas características recaiu sobre a estação situada em Portimão
- Pontal, relativamente às medições de dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2),
partículas em suspensão com diâmetro inferior a 10 μm (PM10) e ozono (O3).
A estação escolhida localiza-se numa zona de aglomeração, mais propriamente junto à
escola do Pontal – Portimão (Latitude 8º 32’ 05’’ N, Longitude 37º 07’ 42’’ W), numa área
considerada urbana sob influências de fundo (Figura 4.8.1). Esta estação situa-se a cerca
de 1 km a Oeste da área de intervenção e os valores aí obtidos deverão ser muito idênticos
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aos da área de intervenção.

Área de intervenção

Estação Pontal-Portimão
Fonte: CCDR Algarve

Figura 4.8.1 – Estação de Medição de Qualidade do Ar Pontal - Portimão

4.8.2.2. Caracterização
Principais Fontes Poluentes
A principal origem de poluição atmosférica identificada provém do tráfego que circula nas
vias de acesso existentes na envolvente da área de intervenção. Na zona envolvente à área
em estudo não existem unidades industriais de dimensões significativas e fortemente
poluidoras do ar. Existem, porém, várias unidades industriais/comerciais de revenda de
produtos que, apesar de não serem responsáveis por significativas emissões de poluentes,
provocam um aumento de afluência ao local o qual, por sua vez, faz aumentar o tráfego
automóvel, tornando este aspecto num dos mais relevantes em termos de qualidade do ar.
Os principais poluentes que serão adiante analisados, são, pelas razões descritas, os
característicos das emissões automóveis, em particular dióxido de azoto (NO2), dióxidos de
enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO) e ozono (O3).
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Nas proximidades imediatas da área de concessão apenas existe uma estrada municipal,
que dá acesso à zona portuária, incluindo a Marina de Portimão (um dos principais pólos de
atracão de tráfego nesta zona) e ao Cais da Marinha, mas a curta distância existem algumas
vias importantes como a estrada regional n. 125 (ER125) e, um pouco mais para Norte,
também o IC4.
De referir que a cidade de Portimão constitui actualmente um importante aglomerado
populacional apresentando já níveis de tráfego consideráveis nalgumas das principais
artérias, em particular, nas horas de ponta e, sobretudo, na época estival em que a
população residente se multiplica por diversas vezes em resultado da afluência de turistas,
grande parte dos quais utiliza transporte próprio.
Junto à ER125 e praticamente paralelo a esta segue o traçado da linha férrea do Algarve a
qual não se encontra ainda electrificada, sendo as composições movidas a fuel.
Uma outra origem de emissões atmosféricas está associada às emissões dos navios
comerciais e de passageiros que acedem ao Porto de Portimão e, em menor escala, às
embarcações de pesca, em especial as que utilizam a Doca de Pesca, e de recreio movidas
a motores de combustão.

Receptores Sensíveis
Como receptores sensíveis na envolvente próxima da área de intervenção há apenas a
salientar os funcionários do Porto de Portimão afectos aos serviços que funcionam nos
edifícios localizados junto ao cais e os que operam os equipamentos relacionados com as
cargas e descargas dos navios.

Qualidade do Ar
Com base nas medições das concentrações de NO2, O3, SO2, PM10 e CO registadas na
estação escolhida, foi possível classificar, segundo índices específicos para cada poluente
(Quadro 4.8.1), a qualidade do ar na área geográfica envolvente dos locais considerados,
no ano de 2004.
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Quadro 4.8.1 – Índices da Qualidade do Ar
CO - Monóxido de
3

Classificação

Carbono (µg/m )

NO2 - Dióxido de

3

O3 - Ozono (µg/m )

3

Azoto (µg/m )

3

PM10 (µg/m )

SO2 - Dióxido de
3

Enxofre (µg/m )

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mau

12 000

------

400

------

240

------

120

----

500

------

Fraco

10 000

11 999

260

399

180

239

55

119

380

499

Médio

7 000

9 999

140

259

120

179

35

54

210

379

Bom

5 000

6 999

100

139

60

119

20

24

140

209

Muito Bom

0

4 999

0

99

0

59

0

19

0

139

Fonte: Instituto do Ambiente - Comissão de Gestão do Ar da AML Algarve

A partir da observação da Figura 4.8.1 que apresenta uma avaliação global da qualidade do
ar na estação considerada, pode dizer-se que o nível de qualidade do ar no ano considerado
é considerado bom, registando-se uma percentagem apreciável de dias com a classificação
de médio.

1%

1%

21%

50%

Muito Bom
Bom
Médio
Fraco

27%

Mau

Figura 4.8.1 – Índices de Qualidade do Ar na Estação de Portimão - Pontal (ano 2004)

Página 111
EIA do Projecto Base do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Base (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Procedeu-se, igualmente, à análise dos parâmetros estatísticos do ano de 2004
(Quadros 4.8.2 a 4.8.6), tendo em vista a sua comparação com os valores limite
estabelecidos pela legislação nacional e europeia.

Quadro 4.8.2 – Valores de NO2 medidos na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar do
Pontal – Portimão (2004) e respectivos limites legais
Período

Suporte Legal

Valor (µg/m3)

Excedências ocorridas

1h

Decreto-Lei nº111/2002

260 (a)

0

Portaria nº 286/93

200 (b)

55

Decreto-Lei nº111/2002

52 (c)

13,4

1 ano

3

3

(a) Valor Limite + Margem de Tolerância; VL = 200 µg/m ; MT = 60 µg/m no ano de 2004
(b) Percentil 98 calculado a partir dos valores médios diários obtidos durante o ano
(c) Valor Limite + Margem de Tolerância; VL = 40 µg/m3; MT = 12 µg/m3 no ano de 2004
Fonte: Instituto do Ambiente - Comissão de Gestão do Ar da AML Algarve

Quadro 4.8.3 – Valores de SO2 medidos na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar do
Pontal – Portimão (2004) e respectivos limites legais
Período

Suporte Legal

Valor Limite (µg/m3)

Excedências
permitidas

Excedências
ocorridas

1h

Decreto-Lei nº111/2002

380 (a)

24 h

0h

1 dia

Decreto-Lei nº111/2002

125

3 dias

0 dias

100 (b)

4,0

250 (c)

14

1 dia

Portaria nº 286/93

(a) Valor Limite + Margem de Tolerância; VL = 350 ug/m3; MT = 30 ug/m3 no ano de 2004
(b) Mediana dos valores médios diários obtidos durante o ano
(c) Percentil 98 calculado a partir dos valores médios diários obtidos durante o ano
Fonte: Instituto do Ambiente - Comissão de Gestão do Ar da AML Algarve
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Quadro 4.8.4 – Valores de PM10 medidos na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar do
Pontal – Portimão (2004) e respectivos limites legais
Período

Suporte Legal

Valor Limite
(µg/m3)

Excedências
permitidas

Excedências
ocorridas

1 dia

Decreto-Lei nº111/2002

55 (a)

35 dias

29 dias

1 ano

Decreto-Lei nº111/2002

42 (b)

37,5

3

3

3

3

(a) Valor Limite + Margem de Tolerância; VL = 50 µg/m ; MT = 5 µg/m no ano de 2004
(b) Valor Limite + Margem de Tolerância; VL = 40 µg/m ; MT = 2 µg/m no ano de 2004
Fonte: Instituto do Ambiente - Comissão de Gestão do Ar da AML Algarve

Quadro 4.8.5 – Valores de O3 medidos na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar do
Pontal – Portimão (2004) e respectivos limites legais
Valor (µg/m3)

Excedências ocorridas

240 (limiar de alerta à população)

0

180 (limiar de informação à população)

0

Período

Suporte Legal

1h

Directiva 2002/3/CE

8h

Directiva 2002/3/CE

120 (valor alvo)

8h

Portaria nº 623/96

110

25

6
10

Fonte: Instituto do Ambiente - Comissão de Gestão do Ar da AML Algarve

Quadro 4.8.6 – Valores de CO medidos na Estação de Monitorização da Qualidade do Ar de
Pontal – Portimão (2004) e respectivos limites legais
Período

Suporte Legal

Valor Limite (µg/m3)

Excedências

1 dia

Decreto-Lei nº111/2002

10

0 dias

(a) Médias médio diário das medias octo-horárias
Fonte: Instituto do Ambiente - Comissão de Gestão do Ar da AML Algarve

4.8.2.3. Análise do Enquadramento Legal
A avaliação das concentrações de poluentes atmosféricos registadas na estação da
qualidade do ar em análise (Pontal, Portimão) será feita através da comparação dos valores
de concentração dos poluentes atmosféricos obtidos, com os valores limite de concentração
de poluentes atmosféricos estabelecidos na legislação Nacional e Europeia vigente.
A análise dos quadros anteriores mostra que os valores das concentrações dos poluentes
registados na estação urbana de fundo de Pontal são, para todos os parâmetros, inferiores
aos valores limite, sendo o número de ocorrências registadas sempre inferior ao número de
ocorrências permitidas.
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De entre os parâmetros analisados os valores mais próximos do limite registaram-se para as
PM10, sendo a média do valor anual registado no ano de 2004 (base diária) de 37,5 µg/m3.
(valor limite de 50 µg/m3). Todos os outros parâmetros os valores registados na estação
seleccionada estão muito aquém dos valores limite legislados.
Assim, face aos parâmetros de referência apresentados anteriormente, pode considerar-se
que, no local de projecto, a qualidade do ar é boa. Contudo, há que ter em consideração as
diferentes vias existentes na área limítrofe do projecto que poderão justificar as mais
elevadas concentrações de óxidos de azoto, poluente característico dos veículos
automóveis.
Assim, face aos parâmetros de referência apresentados anteriormente, pode considerar-se
que, no local de projecto, a qualidade do ar é boa.

4.8.2.4. Condições de Dispersão de Poluentes Atmosféricos
Seguidamente, far-se-á uma análise dos parâmetros meteorológicos que exercem um papel
determinante nos fenómenos de transporte e dispersão de poluentes na atmosfera,
nomeadamente, a velocidade e direcção do vento, a classe de estabilidade da atmosfera e a
altura da camada de mistura. Para além dos parâmetros meteorológicos, far-se-á uma
análise das condições morfológicas na zona em estudo, que possam influenciar os
fenómenos de transporte e dispersão de poluentes atmosféricos.
A análise dos parâmetros meteorológicos referidos, será efectuada com base nos dados da
estação meteorológica de Pontal.
O regime de ventos condiciona o transporte dos poluentes e a sua dispersão horizontal.
Relativamente à dispersão vertical, ainda que possa ser influenciada pelo vento, é
essencialmente condicionada pela acção da estabilidade da atmosfera e da turbulência
existente. Assim, quanto maior for a turbulência e a intensidade do vento mais intensa será
a dispersão dos poluentes.
Segundo os registos da estação de Pontal, os rumos dos ventos dominantes na região em
estudo são os do quadrante Noroeste, seguido de Sudoeste.
Os ventos que sopram com maior velocidade na estação de Pontal são nas direcções Este e
Sudoeste (respectivamente 23,8 e 20,7 km/h), representando as frequências acumuladas
destes dois rumos não mais que 12,7 % dos ventos registados naquela estação
meteorológica. Os ventos fortes, as rajadas e os momentos de calma são pouco frequentes.
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A estabilidade atmosférica, em consequência, tanto da intensidade do vento (geradora de
turbulência mecânica), como da radiação solar, é definida de acordo com Pasquill - Gifford,
em seis classes de estabilidade, de A a F. A classe A corresponde à situação de maior
instabilidade, enquanto a classe F diz respeito à situação de maior estabilidade, traduzindo a
classe D a situação de neutralidade. As restantes classes referem um escalonamento
progressivo.
Neste contexto, os principais factores que condicionam a ocorrência das várias classes de
estabilidade são a velocidade do vento e a insolação diurna/nebulosidade nocturna, como se
pode verificar pela análise do Quadro 4.8.7.

Quadro 4.8.7 – Classes de estabilidade de Pasquill-Guifford em função da velocidade do vento
e das condições de insolação/nebulosidade
Velocidade
do vento
(m/s)
<2

Forte

Moderada

Fraca

≥4/8

≤3/8

A

A–B

B

-

-

2–3

A–B

B

C

E

F

3-5
5–6

B
C

B–C
C–D

C
D

D
D

E
D

>6

C

D

D

D

D

Insolação Diurna

Nebulosidade Nocturna

Fonte: Kiely, 1998

Também pela análise do referido quadro, verifica-se que as condições de estabilidade
atmosférica se relacionam também com a insolação e nebulosidade, as quais se encontram
sintetizadas nas figuras presentes no capítulo referente ao clima.
Pela análise das figuras referidas e tendo em conta os pressupostos do quadro anterior,
pode concluir-se que, para a caracterização climatológica da área em estudo, as classes de
estabilidade mais frequentes são a B (moderadamente instável) e a C (ligeiramente
instável), particularmente influenciadas pela velocidade média do vento e pela insolação
moderada durante o dia. Para o período nocturno predomina a classe E (moderadamente
estável), em condições de conjugação de velocidades de vento moderadas e de
nebulosidade ≤ 3 / 8.
Dada a incerteza e o carácter geral da caracterização anterior e à inexistência de valores de
estabilidade atmosférica já publicados para a região em estudo, recorreu-se a um trabalho
realizado com o objectivo de calcular para o território português a ocorrência média anual
das classes de estabilidade atmosférica (Dominguos et al., 1980). Baseado em dados das
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estações climatológicas do Instituto de Meteorologia, foram desenhadas, para cada classe
de estabilidade, cartas de igual probabilidade de ocorrência de classes de estabilidade da
atmosfera. Ainda que existam algumas limitações nesta abordagem, a análise dos seus
resultados é importante.
A análise da probabilidade de ocorrência das diversas classes de estabilidade atmosférica
na área de implementação do projecto (Quadro 4.8.8) feita a partir da leitura da sua
distribuição no território continental. Esta distribuição foi calculada a partir dos dados de 126
estações meteorológicas do continente (Técnica, 1980).

Quadro 4.8.8 – Frequência das classes de estabilidade de Pasquill-Guifford na área de
implantação do projecto
Classes de Estabilidade

Frequência (%)

A (1)
B (2)
C (3)
D (4)
E (6)
F (7)

5-10
< 15
50-60
< 10

Fonte: Adaptado de Técnica, 1980
Nota: os valores apresentados têm um erro admissível de ± 5%

O conhecimento da frequência e da probabilidade de ocorrência de inversões térmicas, é
outro factor muito importante quando se pretende estudar a dispersão de poluentes na
atmosfera. Contudo, no que diz respeito à frequência de ocorrência de inversões térmicas e
respectiva altura, não existe disponível nenhuma informação para a área em estudo.
As inversões térmicas, ou seja, situações em que a temperatura do ar aumenta com a
altitude, contrariamente ao que acontece em condições normais, alteram as condições
excepcionais que a atmosfera possui em termos de diluição dos poluentes atmosféricos.
O gradiente térmico, em função da altitude, sentido na área em estudo é aquele que,
usualmente, define a evolução do ciclo diurno da temperatura, ocorrendo a inversão térmica,
principalmente, durante o período da manhã e do final da tarde, sendo as restantes horas já
marcadas por um gradiente normal de decréscimo linear da temperatura em função da
altitude, com efeitos mais benéficos em termos de qualidade do ar e dispersão vertical dos
poluentes, mas que pode sofrer algumas alterações em resultado de situações
extraordinárias.
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Quando ocorre uma inversão térmica, toda a dinâmica dos fenómenos de dispersão, difusão
e transporte é alterada, não permitindo a mistura vertical das camadas de ar, impedindo
assim, a difusão vertical dos poluentes. Se à ocorrência de inversão térmica estiverem
associados ventos fracos, verifica-se que as condições de dispersão e diluição são, ainda,
mais desfavoráveis.
Nestas condições, os poluentes têm dificuldade em dispersar tendendo a acumular-se entre
o nível do solo e a altura em que ocorre a inversão térmica, podendo dar origem a episódios
críticos de poluição, com concentrações elevadas de poluentes.
Perante a caracterização climatológica feita para a área de implantação do projecto, é
aceitável concluir que as probabilidades de ocorrência de uma situação de inversão térmica
de superfície são reduzidas, especialmente em consequência do regime de ventos sentido
no local, que produz as condições de turbulência necessárias para uma boa uniformização
dos gradientes térmicos, devido à sua velocidade e devido à localização próxima da costa
que pode promover, ainda que ligeiramente, a circulação de massas de ar, através das
brisas marítimas e terrestres.
Em síntese, conclui-se que a camada de mistura (camada da atmosfera que é directamente
influenciada pelo calor produzido no solo pelo sol) outro parâmetro importante na
caracterização das características de dispersão atmosférica, está situada a uma altitude que
permite a dispersão dos poluentes atmosféricos.
Da análise dos factores meteorológicos e morfológicos que podem influenciar a dispersão
de poluentes atmosféricos, pode concluir-se que não se verificam na área em estudo
condições desfavoráveis à dispersão de poluentes na atmosfera.

4.9. Ruído
4.9.1. Considerações Gerais
Com base na caracterização dos níveis sonoros actuais na zona do Cais de Comércio e
Turismo do Porto de Portimão (Figura 4.9.1) foi efectuada uma comparação com os limites
impostos pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para Zonas Mistas, por se
considerar ser a classificação acústica mais plausível, para a área em estudo.
Segundo a alínea a) do ponto 1) do Decreto-Lei n.º9/2007 de 17 de Janeiro, “as Zonas
Mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso
pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Lnight”.
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Figura 4.9.1 – Localização da área em estudo para o descritor ruído

4.9.2. Dados Acústicos Recolhidos
As medições acústicas in situ, realizaram-se nos dias 20 de Novembro e 4 de Dezembro de
2006 e, ainda, em 26 de Janeiro de 2007, em 5 pontos de medição que se localizam na
Figura 4.9.1. As medições foram efectuadas para os três períodos consagrados no DecretoLei nº 9/2007, de 17 de Janeiro (Período Diurno – das 7h às 20h -, Período Entardecer – das
20h às 23h - e Período Nocturno – das 23h às 7h).
O equipamento utilizado nas medições acústicas consistiu num Sonómetro de Classe 1
(01dB – SOLO), de modelo homologado pelo Instituto Português da Qualidade e objecto de
calibração periódica (ver boletim de verificação no Anexo VI), mediante o qual se
caracterizaram os níveis sonoros nos locais.
Durante a realização das medições, a temperatura do ar, medida a 1,5 m de altura, variou
entre 17 e 22 ºC, no período diurno, 14 e 17ºC no período entardecer, e entre 9 e 13 ºC no
período nocturno. A velocidade do vento medida também a 1,5 m acima do solo, foi sempre
inferior a 2 m/s nos três períodos. O equipamento utilizado correspondeu a um termoanemómetro marca TFA.
De notar que os valores apresentados foram arredondados à unidade, devido às incertezas
associadas à duração das medições.
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Para cada ponto de medição foram efectuadas 2 amostragens de 30 minutos cada.
Seguiram-se as especificações da NP 1730, de 1996, e do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro, que aprova o novo Regulamento Geral do Ruído.

4.9.3. Dados Acústicos Recolhidos
No Quadro 4.9.1, descrevem-se os Pontos de Medição e lista-se a média energética dos
resultados das medições efectuadas.
Com base nos resultados obtidos constata-se que a área de estudo varia entre um ambiente
sonoro pouco perturbado e muito perturbado dependendo da proximidade à via de tráfego.
Os valores registados encontram-se dentro dos limites impostos pela legislação, à excepção
do PM05 que apresenta um valor de Lnight (LAeq do período nocturno) de 64 dB(A) e um
valor de Lden de 72 dB(A), sendo que os limites exigidos por lei são de 55 e 65 dB(A),
respectivamente.

Quadro 4.9.1 – Descrição dos Pontos de Medição e resultados das medições in situ
PERIODO DIURNO

PERIODO
ENTARDECER
Principais
LAeq
Fontes de
Ruído

Períodos
de
Medição

LAeq

Principais
Fontes de
Ruído

PM01

45

Ruído de fundo
dos barcos

PM02

46

Ruído de fundo
dos barcos e da
via de tráfego

42

PM03

47

Ruído de fundo
dos barcos e da
via de tráfego

43

PM04

48

Ruído de fundo
dos barcos e da
via de tráfego

46

PM05

69

Ruído da via de
tráfego

67

44

PERIODO NOCTURNO
LAeq

Ruído de fundo
dos barcos
Ruído de fundo
dos barcos, da
via de tráfego e
da fonação das
gaivotas
Ruído de fundo
dos barcos e
da via de
tráfego
Ruído de fundo
dos barcos e
da via de
tráfego
Ruído da via
de tráfego

40

Principais
Fontes de
Ruído
Ruído de fundo
dos barcos e da
via de tráfego

LDEN

48

39

Ruído de fundo
dos barcos e da
via de tráfego

47

41

Ruído de fundo
dos barcos e da
via de tráfego

49

43

Ruído de fundo
dos barcos e da
via de tráfego

51

64

Ruído da via de
tráfego

72
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4.10. Componente Ecológica
4.10.1. Considerações Gerais
O trabalho que a seguir se apresenta compreende a caracterização dos aspectos ecológicos
da zona estuarina do rio Arade onde se insere a área de intervenção do projecto de
prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão com vista a permitir a avaliação
dos seus impactes sobre o meio, assim como para suportar a proposta das medidas
minimizadoras consideradas necessárias à adequada mitigação e/ou compensação desses
impactes e, também, os programas de monitorização que venham a ser considerados
relevantes para o efeito.
O estuário do Arade extende-se por cerca de 25 km do troço terminal do rio, desde os
molhes de protecção da embocadura até cerca de 5 km para montante da confluência com
a ribeira de Odelouca, abrangendo igualmente os troços terminais desta última ribeira, até
cerca de 10 km da sua confluência com o Arade, e da ribeira do Boina. Estas duas ribeiras
constituem os afluentes de maior significado da margem direita do rio Arade.
A área em estudo compreende um sector da margem direita do estuário do Arade com
cerca de 200 m de extensão, localizado sensivelmente entre o extremo jusante do actual
Cais de Comércio e Turismo de Portimão e a extremidade montante do Cais da Marinha.
Os fundos de serviço do Cais de Comércio e Turismo de Portimão e do Cais da Marinha são
mantidos de forma artificial à cota -8,00 (ZH) através de dragagens com vista à manutenção
das condições de navegabilidade.
No troço do Arade em questão a margem encontra-se completamente artificializada, por
uma plataforma plana e sobrelevada, situada sensivelmente à cota média de +5,30 (ZH), e
pavimentada.
Os estuários são zonas de transição não só entre o meio terrestre e o meio aquático mas,
também, entre meios aquáticos distintos (fluvial / marinho) o que lhes confere um particular
valor biológico, designadamente porque:
•

Constituem de modo geral zonas de elevada riqueza de espécies porque aí se
podem encontrar, para além das espécies próprias deste meio, espécies
características dos meios adjacentes;

•

São dos meios com maior produtividade biológica, uma vez que beneficiam de um
permanente aporte de nutrientes do caudal fluvial afluente, baixas profundidades e
temperaturas mais elevadas que o meio marinho adjacente;
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•

A elevada produtividade e as condições de abrigo que muitas espécies encontram
nas áreas estuarinas faz com que sejam habitualmente utilizados como “viveiros” por
muitas espécies de organismos marinhos.

O estuário do Arade não constitui excepção a este caso geral sendo, por isso grande parte
da sua área classificada como possuindo interesse para a conservação da natureza,
nomeadamente, através da criação do Sítio Arade/Odelouca (PTCON0052), da 2ª Fase da
Lista Nacional de Sítios da Directiva Habitats (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 76/2000, de 5 de Julho), como se pode observar na Figura 4.10.1.
No entanto, o limite Sul deste Sítio é estabelecido pela ponte de atravessamento do Arade
pela linha de caminho-de-ferro, a qual se encontra a cerca de 1 km a montante da zona do
Cais de Comércio e Turismo de Portimão. Assim, a área de implantação do
empreendimento em estudo não se encontra abrangida pelos limites deste sítio.
Para além do Sitio Arade/Odelouca ocorre ainda, na proximidade do estuário do Arade, a
Zona de Protecção Especial (ZPE) para a Avifauna do Leixão da Gaivota, classificada ao
abrigo da Directiva das Aves pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro. Esta ZPE é
constituída por um ilhéu rochoso com cerca de 1 ha de superfície situado a cerca de 200 m
da costa marítima de Ferragudo e a cerca de 2 km da área em estudo (Figura 4.10.1).
O Rio Arade/Leixão da Gaivota foi também incluído no Inventário das Zonas Húmidas de
Importância Internacional de Portugal Continental (Farinha & Andrade, 1994). Esta
classificação relaciona-se com a sua importância como local de pernoita e de reprodução de
espécies que se encontram ameaçadas em grande parte da sua área de distribuição
europeia (por exemplo, a garça-branca, Egretta garzetta). A área do pequeno ilhéu do
Leixão da Gaivota justifica, ainda, a sua importância por suportar mais de 1% da população
de garça-branca durante a época de reprodução (5% de casais em relação ao total europeu,
em 1991), enquadrando-se no Critério 3 do IBA –Important Bird Areas (Farinha & Andrade,
1994).
A avifauna desta colónia utiliza a zona estuarina do Arade como área de alimentação,
evidênciando desta forma a interelaçao entre estes dois locais e justificando a sua referência
no presente trabalho.
Em síntese, a área em estudo não se encontra abrangida por qualquer área sensível
relacionada com a conservação da natureza (tal como são definidas no Art.º 2 do DecretoLei n.º 69/2000).
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De salientar que toda a zona da margem adjacente ao recesso do cais que irá ser eliminado
com a implementação do presente projecto se encontra actualmente pavimentada, não
existindo qualquer vegetação. A zona é apenas, por vezes, utilizada como área de repouso
por algumas aves marinhas comuns no estuário e de caractér mais antropófilo,
fundamentalmente por gaivotas (Larus ridibundus, L. fuscus e L. cachinens).
Deste modo, descrevem-se apenas, em seguida, a flora e a fauna aquáticas, presentes na
zona de intervenção, por serem as únicas que possuem relevância para a análise de
impactes do projecto.

4.10.2. Ecossistema Aquático
Os estuários constituem normalmente zonas de elevada biodiversidade, no entanto a
descrição da situação de referência do estuário do Arade será parcelar, pelas reduzidas
informações disponíveis. Os dados apresentados são baseados na bibliografia disponível.
No caso particular do estuário do Arade deve referir-se que, quer pelas pequenas
dimensões da bacia hidrográfica em questão, quer também pelas características dos curso
de água da região algarvia (torrenciais e pouco caudalosos) quer, ainda, pelo facto de os
seus caudais serem alvo de importantes regularizações (barragens do Funcho e Arade, no
rio Arade, e de Odelouca, na ribeira do mesmo nome), a salinidade no estuário é,
normalmente, elevada.

4.10.2.1. Flora aquática
Componente Fitoplantónica
As informações disponíveis para o plâncton são relativas ao estuário do rio Arade e a zonas
da costa próximas do estuário, com base em dados qualitativos registados num programa
de monitorização de algas tóxicas do estuário do Arade.
O estudo da população fitoplanctónica reveste-se de grande interesse ecológico já que este
atributo ocupa uma posição primordial no ecossistema pelágico, pelo facto de ser através
destas cenoses que se introduz no ecossistema aquático a energia solar, através da
fotossíntese, fonte da produção primária do sistema.
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Verifica-se que o fitoplâncton é condicionado na sua estrutura populacional pelas
características físico-químicas do meio, nomeadamente: salinidade, temperatura, luz,
transparência, turbulência, teor em nutrientes, entre outros.
Os grupos mais representativos em termos de diversidade de espécies de fitoplâncton são
as Diatomáceas com 50% das espécies identificadas e os Dinoflagelados com cerca de 30%
das espécies identificadas. Os géneros mais representativos das Diatomáceas e dos
Dinoflagelados são, respectivamente, os Chaetoceros e Prorocentrum. Os Fitoflagelados
correspondem a cerca de 20% do total de número de espécies identificadas. Regista-se,
ainda, a presença de uma espécie de ciliado fotossintético.
Os grupos de fitoplâncton presentes em estações de amostragem próximas do estuário do
rio Arade foram dinoflagelados, diatomáceas, primniofícias, crisiofïcias e fítoflagelados.
O grupo de fitoplâncton com maior diversidade de espécies é o dos dinoflagelados, que
corresponderam a 64% e a 69% do total de número de espécies identificadas,
respectivamente, em 1990 e 1991. Três géneros apresentaram predominância em número
de espécies em 1990 (Protoperidinium - 19%; Ceratium - 22% e Dinophysis - 16%). Dois
géneros apresentaram predominância em número de espécies em 1991: Protoperidinium e
Prorocentrum, ambos com 18%.
Em relação ao número de espécies, as diatomáceas corresponderam a 20% e 9% do
número total de de espécies, respectivamente, em 1990 e 1991. Nenhum género
apresentou predominância em número de espécies. Nos mesmos anos, as Primniofícias
corresponderam respectivamente a 10% e 19% do número total de espécies. Também no
caso deste grupo nenhum género apresentou predominância em número de espécies.
A análise quantitativa do fítoplancton é efectuada com base em dados de 1990 e 1991 da
estação mais próxima do estuário, com colheitas a três profundidades: superfície, 15 m e 20
m.
A maior abundância de fitoplâncton foi registado à superfície (5756 células/ml), tendo
diminuído com a profundidade (798 células/ml a 15 m, 622 células/ml a 20 m). De uma
forma geral os Dinoflagelados constituem o grupo com maior abundância. As Diatomáceas e
as Primnioficias ocupam a segunda posição em termos de abundância, apresentando
valores bastante idênticos entre si.
As diatomácias apresentam uma variação irregular com a profundidade, verificando-se aos
15 m os valores superiores (912 células/ml). Os valores à superfície e aos 20 m são
bastante idênticos (56 células/ml e 50 células/ml respectivamente). Verificou-se a existência
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de um género de Diatomácias com expressiva predominância em relação aos outros
géneros (Rhizosolemnia com 860 células/ml, aos 15 m).
Os dinoflagelados apresentam a abundância máxima à superfície (1376 células/ml),
diminuindo com a profundidade (678 células/ml, aos 15m e 162 células/ml, aos 20 m). O
género Scrípsiella, revelou-se com o maior número de células dentro deste grupo (534
células/ml à superfície e 242 células/ml aos 15 m).
As primnisiofícias possuem um valor máximo aos 20 m (406 células/ml) e um valor mínimo
aos 15 m (208 células/ml). Verificou-se a existência de um género predominante, Emiliania,
com a maior abundância aos 20 m (400 células/ml) e o valor mínimo aos 15 m (200
células/ml). Em termos gerais foi o único género de fitoplâncton que esteve presente com
relativa abundância em todas as profundidades.
Os valores da clorofila a aumentam com a profundidade. Quanto aos feopigmentos a
apresentam, como a clorifila a, valores superiores a maiores profundidades.

Macroflora
De acordo com resultados de um estudo de caracterização dos bancos de fanerogâmicas e
de macroalgas no estuário do rio Arade, realizado no início do Verão de 2004 pelo Grupo
Algae do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (Silva et al., 2004), a
pedido do IPTM, concluiu-se que este tipo de vegetação se distribui, essencialmente, pela
zona entre-marés, nas margens do estuário. A zona do fundo do estuário que se encontra
permanentemente coberta pela massa de água encontra-se praticamente desprovida deste
tipo de vegetação. Este facto pode ser atribuído à elevada turbidez da água, que impede a
penetração da luz, inviabilizando o crescimento de especies vegetais.
Verificou-se, ainda, que nas áreas intermareais adjacentes à cidade de Portimão ocorrem
algumas espécies de macroalgas marinhas, nomeadamente, a alface-do-mar (Ulva lactuca),
a Enteromorpha sp., o Fucus vesiculosus, o Codium sp. e a Gracilaria sp., sem expressão
quantitativa. As comunidades de fanerogâmicas, nomeadamente, de Zoostera noltii, surgem
apenas a montante da Doca de Pesca. As comunidades desta angiospérmica de elevado
valor ecológico são as mais abundantes ocupando, em 2004, cerca de 18 ha da zona intermareal do Arade, desde a antiga ponte rodoviária de Portimão-Parchal até à confluência da
ribeira de Odelouca com o rio Arade, marcando o limite da zona de influência da água
salgada. Dada a sua elevada dinâmica populacional a validade destes levantamentos é
limitada mas é pelo menos indicadora da área de colonização potencial.
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4.10.2.2. Fauna
Como já foi referido o estuário do Arade é um estuário de pequenas dimensões e de menor
importância relativa quando comparado com outros sistemas salobros (lagunares ou
estuarinos) existentes no Sul do país, o que não tem talvez motivado uma grande atenção
do ponto de vista científico. Alguns dos estudos existentes foram realizados em associação
a projectos de desenvolvimento na sua bacia hidrográfica, como é o caso da Barragem de
Odelouca (Correia et al., 1997), da Marina de Portimão (IMPACTE, 1997) ou do projecto de
Navegabilidade do rio Arade (HIDROPROJECTO, 2004).
Em seguida apresenta-se uma síntese da informação disponível relativamente aos grupos
faunísticos aquáticos, nomeadamente, zooplancton, macrofauna bentónica e ictiofauna.

Macrofauna bentónica
Este grupo faunístico constitui uma importante componente ecológica dos sistemas
estuarinos dado que nele assenta a base da dieta alimentar de numerosas espécies
piscícolas bentónicas e da avifauna, com particular destaque no que se refere às aves
limícolas. Embora não tenha sido alvo de estudos sistemáticos e aprofundados existem
alguns dados bibliográficos dispersos que se procurou sintetizar no presente trabalho.
É normalmente subdividido de acordo com os tipos de substrato onde ocorre, os quais são
geralmente denominados de substrato móvel e substrato duro ou rochoso.
Na zona de intervenção do presente projecto verifica-se a ocorrência destes tipos de
substrato: o substrato móvel está presente no fundo da reentrância existente entre os dois
cais (de Comércio e da Marinha) e o substrato rochoso nos muros e no enrocamento das
margens.
Na zona inter-marés do substrato duro da zona terminal estuário do rio Arade assinalaramse principalmente gastrópodes e crustáceos, num total de 12 espécies diferentes
(IMPACTE, 1997), designadamente:
•

Gastrópodes
o

Burrié (Gibbula sp.)

o

Lapa (Patella spp)

o

Búzio (Hexaplex trunculus)

o

Búzio (Bolinus brandas)
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o
•

Bivalves
o

•

•

Melaraphe neritoides

Mexilhão (Mytilus sp.)

Crustáceos
o

Craca (Chthamalus sp.)

o

Casa-alugada (Paguridae)

o

Caranguejo-verde (Carcinus maenas)

o

Navalheira (Necora puber)

o

Camarão (Palaemon sp.)

Equinodermes
o

Ouriço-do-mar (Arbacia lixula)

De acordo com os resultados da amostragem de substrato móvel realizada em dois locais
da zona terminal do estuário (na zona do Parchal, a Sul da Ponte Rodoviária, e na zona da
actual Marina de Portimão) (Figura 4.10.2), por Correia et al. (1997), detectaram-se 11
espécies pertencentes a quatro grupos faunísticos (Quadro 4.10.1). De salientar que as
espécies encontradas são espécies de características mais marcadamente marinhas, em
particular os poliquetas e os bivalves.
De acordo com os resultados globais obtidos neste último estudo, os autores concluem que
se verifica um aumento do número de espécies para jusante e que o sedimento vasoarenoso ou areno-vasoso será o que possui maior capacidade de suporte para os
macroinvertebrados bentónicos.
Já o estudo da HIDROPROJECTO (2004), confirma a presença de 14 espécies deste grupo,
entre Bivalves, Gastrópodes e Crustáceos e refere ainda outras 5 espécies como prováveis,
não dando no entanto indicações da sua distribuição pelo que não é possível utilizar esta
informação para verificar/confirmar/completar a lista de espécies de macrofauna da área de
intervenção.
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Quadro 4.10.1 – Espécies de Macrofauna Bentónica de Substracto Móvel Identificadas na Zona
Terminal do Estuário do Arade
(Correia et al., 1997)
Margem Esq. (Parchal)

Margem Dir. (Marina de Portimão)

(n.º de exemplares)

(n.º de exemplares)

Hydrobia ulvae

11

-

Berbigão

3

-

2

-

Bittium reticulatum (?)

1

-

Nephtthysis hombergii

7

-

Heteromastus filiformis

6

-

Glycera tridactila

1

-

Owenia fusiformis

1

-

Nereiidae n/ identificado

-

1

Spionidae n/ identificado

-

1

Grupo
Gastrópodes

Bivalves

Cerastoderma edule
Lambejinha
Scrobicularia plana

Poliquetas

Crustáceos

Ballanus sp.
Total

-

1

32 ind. / 8 espec.

3 ind. / 3 espec.

De referir que a produção de bivalves na zona do troço terminal do estuário (a jusante da
Ponte Nova, onde se insere a área de intervenção do projecto em estudo) é proibida., São
normalmente referidas como sendo alvo de exploração comercial neste estuário os bivalves,
ameijoa-macha (Venerupis senegalensis), ameijoa-boa (Ruditapes decussata) e berbigão
(Cerastoderma edulis), embora se conheça a ocorrência de outras espécies de bivalves com
potencial interesse comercial, como sejam, a ameijoa-branca (Spisula solida), a cadelinha
(Donax trunculus), uma outra espécie de cadelinha (Tellina tenuis), a lambejinha
(Scrobicularia plana), os mexilhões (Mytillus spp.) e o canivete ou lingueirão (Ensis spp.), e o
camarão-comum (Cangron cangron), entre os crustáceos.
Na malacofauna deste estuário há a referir a presença do choco (Sepia officinalis), do polvo
(Octopus vulgaris) e da vinagreira (Aplysia spp.).
Esta informação é apenas qualitativa e pontual. Não se dispõe de informação sobre a
repartição espacial e temporal da composição específica e da estrutura das comunidades
bentónicas.
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Componente Zooplanctónica
Os dados de microzooplancton revelaram a existência dos seguintes grupos nas estações
consideradas próximas do estuário do rio Arade: ciliados, tintinídeos, náuplios, copépodes,
apendiculários e foraminiferos. Os tintinídeos representaram o grupo com maior número de
espécies (36% e 33% do número total de espécies).
Os ciliados constituem o grupo que apresentou maior abundância em todas as
profundidades, com valores máximos aos 15 m (166 células/ml) e valores mínimos aos 20 m
(28 células/ml).

Ictiofauna
Embora algumas espécies de peixes possam completar todo o seu ciclo de vida no meio
estuarino, como é o caso de espécies das famílias Syngnathidae e Gobidae, a maioria das
espécies que aí se encontram são juvenis de espécies marinhas, que lá nasceram ou que
neles penetraram em busca de boas condições de sobrevivência e desenvolvimento, muitas
vezes até atingirem a maturidade sexual. Ocorrem ainda espécies migradoras anádromas
(que se desenvolvem no mar e se vêm reproduzir no rio), como o sável (Alosa alosa) e a
savelha (Alosa fallax), outrora abundantes mas actualmente raras, devido à construção de
barragens, e de migradoras catádromas (fazem a migração de reprodução no sentido
inverso das anteriores, ou seja dos rios para o mar), nomeadamente, da enguia (Anguilla
anguilla).
Algumas espécies marinhas podem também entrar, ocasionalmente, nos estuários em
busca de alimento, como é o caso da dourada (Spaurus aurata), da boga (Boops boops), do
bezugo (Pagellus erythrinus), do carapau (Trachurus trachurus) e do salmonete (Mullus
surmulletus), entre muitas outras.
Existe muito pouca informação publicada sobre as comunidades piscícolas do estuário em
questão. No entanto, a informação constante dos três estudos que têm vindo a ser referidos
(Correia et al., 1997; IMPACTE, 1997 e HIDROPROJECTO, 2004) permite obter uma
imagem bastante completa em termos do conjunto de espécies que podem estar presentes.
No EIA referente à Marina de Portimão (IMPACTE, 1997) faz-se referência a 9 espécies
bentónicas, 14 pelágicas e uma migradora (Quadro 4.10.2). Para as espécies deste quadro
que constam do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005) são
fornecidas, sempre que possível, informações relativas ao habitat, alimentação e reprodução
da espécie.
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Quadro 4.10.2 – Espécies piscícolas referidas para o Estuário do Arade
(Impacte, 1997)
Tipo de Ocorrência

Espécies
Charroco Halobatrachus didactylus
Rascasso Scorpaena notata
Tremelga Torpedo ssp.
Raia Raja spp.
Peixe-aranha Eichiíchthys vipera
Rodovalho Scophthaimus rhombus

Bentónica
Linguado Solea spp.

Caboz Gobius niger
Safío Conger conger

Principais Características Ecológicas

Habita fundos arenosos. Alimenta-se de pequenos
peixes bentónicos e de crustáceos. Reproduz-se
entre Março e Agosto
Vive sobre os fundos móveis, vasosos e sablovasosos até 180 m de profundidade. Frequenta os
estuários e alimenta-se de pequenos moluscos e
crustáceos
Vive em estuários e águas salobras. Alimenta-se
de pequenos crustáceos, mas também de
anelideos, poliquetas, moluscos e pequenos
peixes
Habita sob fundos rochosos e arenosos. Alimentase de peixes, crustáceos e cefalópodes

Carapau Trachurus trachurus
Tainha Liza spp.
Tagana Mugil cephalus
Peixe diabo Balistes carolinensis
Bodião Symphodus spp.
Moreia Muraena helena
Peixe agulha Belone belone
Robalo Dicentrarchus labrax
Sargo Diplodus spp.
Boga Boops boops
Pelágica
Salmonete Mullus surmuletus

Dourada Sparus aurata

Sardinha Sardina pilchardus

Salema Sarpa salpa
Migradora

Enguia Anguilia anguílla

Habita em zonas de fundo arenoso, arenosovasoso ou rochoso. Alimenta-se de molusco e,
crustáceos e peixes. Reproduz-se entre Janeiro e
Março
Alimenta-se de crustáceos, moluscos e peixes
Alimenta-se de algas, esponjas e organismos
incrustantes. Ocorre em habitais diversos
Frequenta fundos arenosos, granulosos e
rochosos até 90 m de profundidade. Alimenta-se
de pequenos invertebrados bênticos e pequenos
peixes
Ocorre em zonas de fundo arenoso ou de
fanerogâmicas marinhas. Alimenta-se de bivalves,
crustáceos, peixes e, por vezes, algas. Posturas
entre Janeiro e Março
Migratória esta espécie forma bancos em águas
pouco profundas (15-35 m, de noite, e 22-55 m, de
dia). Alimenta-se de fito e zooplancton de
pequenas dimensões
Vive em zonas de macrófitas marinhas e
macroalgas. Alimenta-se principalmente de algas,
mas também de pequenos crustáceos
Espécie migradora catádromo, presente em todas
as bacias hidrográficas, abundante

A aparente abundância (e diversidade) de espécies piscícolas presentes neste sistema
estuarino é de importância fundamental para a estabilidade das comunidades da avifauna
que utilizam este estuário como área preferencial de alimentação.
Encontrava-se a decorrer em 2004, na Universidade do Algarve, um importante estudo
sobre o recrutamento de espécies piscícolas de interesse comercial presentes no estuário
do Arade (GIP, 2004 in HIDROPROJECTO, 2004), cujos resultados preliminares são
apresentados no Quadro 4.10.3. Este estudo inventariou um total de 86 espécies.
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Quadro 4.10.3 – Espécies piscícolas capturadas no estuário do rio Arade, entre Janeiro e
Junho de 2004
N.º

Espécie

1
2
3
4
5

Alosa fallax (Lacepede, 1803)
Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Aphia minuta De Buen, 1931
Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)

6
7
8
9
10
11

Atherina presbyter Cuvier, 1829
Balistes capriscus Gmelin, 1789
Balistes carolinensis
Belone belone (Linnaeus, 1761)
Boops boops
Bothus podas (Delaroche, 1809)

Nome comum

Savelha
Galeota-menor
Enguia
Caboz-transparente
Carta-domediterrâneo
Peixe-rei
Peixe-porco
Peixe-diabo
Peixe-agulha
Boga
Carta-de-olhosgrandes
Schmaltz, Peixe-pau-malhado

12 Callionymus maculatus Rafinesque
1810
13 Callionymus reticulatus Valenciennes, 1837
14 Callionymus risso Lesueur, 1814
15 Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788)
16 Chelidonichthys lucernus Linnaeus, 1758
17 Chelon labrosus (Risso, 1827)
18 Conger conger (Linnaeus, 1758)
19 Coris julis (Linnaeus, 1758)
20 Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758)
21 Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
22 Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792)
23 Dicologoglossa cuneata (Moreau, 1881)
24 Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)
25
26
27
28
29
30
31
32

Diplodus bellottii (Steindachner, 1882)
Diplodus cervinus (Lowe, 1838)
Diplodus puntazzo (Cetti, 1777)
Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)
Diplodus vulgaris (Geoffroy St.Hilaire, 1817)
Echiichthys vipera (Cuvier, 1829)
Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)
Gobius cruentatus Gmelin, 1789

33
34
35
36
37

Gobius ajá Linnaeus, 1758
Gobius paganellus Linnaeus, 1758
Gobius xanthocephalus Heymer & Zander, 1992
Gobiusculus flavescens (Fabricius, 1779)
Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider,
1801)
Hippocampus guttutatus Cuvier 1829
Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)
Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)
Liza aurata (Risso, 1810)
Liza ramada (Risso, 1810)
Liza saliens (Risso, 1810)
Microchirus azevia (Capello, 1867)
Microchirus boscanion (Chabanaud, 1926)
Monochirus hispidus Rafinesque, 1814
Mugil cephalus Linnaeus, 1758
Mullus surmuletus Linnaeus, 1758
Muraena helena
Pagellus acarne (Risso, 1826)
Parablennius gattorugine (Brunnich, 1768)
Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829)
Paralipophrys trigloides (Valenciennes, 1836)
Pegusa lascahs (Risso, 1810)
Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

(1)

Peixe-pau-listado
Peixe-pau-pintado
Cabra-riscada
Cabra-cabaço
Tainha-liça
Safio
Judia
Bodião-rupestre
Robalo
Baila
Língua
Mucharra/Sargoalcorraz
Sargo-do-Senegal
Sargo-veado
Sargo-bicudo
Sargo-legi’timo
Sargo-safia
Peixe-aranha-menor
Biqueirão
Caboz-bocavermelha
Caboz-negro
Caboz-da-rocha

Charroco
Cavalo-marinho
Cavalo-marinho
Ferreira
Tainha-garrento
Tainha-fataça
Tainha-de salto
Azevia
Azevia-marginada
Cascarra
Tainha-olhalvo
Salmonete-legítimo
Moreia
Besugo
Marachomba-babosa
Caboz
Linguado-da-areia
Solha-das-pedras

Referência
1

2

X

X
X
X
X

(2)

3

Estatuto de
Conservação
(3)

X
X
X
X
X

V
CT
EN

X
X

DD

Interesse
(4)
comercial
+
+

+

X

+

X

+

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NT
CT

CT
CT

CT
CT
CT
CT
CT

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

I
I
CT
NT
NT
NT
CT

+
+
+
+
+

CT

+
+

X
X
X
X
X
X

CT

+

CT
DD

+
+
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Pomatoschistus microps (Kroyer, 1838)
Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)
Pomatoschistus pictus (Malm. 1865)
Pomatoschistus quagga (Heckel, 1837)
ajá brachyura Lafont, 1873
ajá montagui Fowler, 1910
ajá undulata Lacepede. 1802
Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)
Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)
Scomber japonicus Houttuyn. 1782
Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758)
Scorpaena notata Rafinesque, 1810
Scorpaena porcus Linnaeus, 1758
Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)
Solea solea (Linnaeus, 1758)
So/ea senegalensis Kaup, 1858
Sparus aurata Linnaeus, 1758
Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)
Symphodus bailloni (Valenciennes, 1839)
Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788)
Symphodus melops (Linnaeus, 1758)
Symphodus roissaii (Risso. 1810)
Synaptura lusitanica Capello, 1868
Syngnathus abaster Risso, 1827
Syngnathus acus Linnaeus, 1758
Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758)
Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)
Trachinus draco Linnaeus, 1758
Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)
Tripterygion delaisi Cadenat & Blache, 1970

Caboz-da-areia

Raia-pontuada
Raia-manchada
Raia-curva
Sardinha
Salema
Cavala
Rodovalho
Rascasso-escorpiao
Rascasso-de-pintas
Ferreiro-serrano
Linguado-legitimo
Linguado-branco
Dourada
Choupa
Bodião
Bodião-cinzento
Bodião-vulgar
Bodião-manchado
Linguado-português

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NT
NT

CT
CT

CT
CT
CT

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
NT

Marinha-comum
X
Tremelga-de-olhos
X
+
Plombeta
Peixe-aranha-maior
Carapau
X
+
Caboz-de-tresdorsais
86 Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)
Faneca
X
CT
+
(1) Sanches (1991) Nomenclatura de organismos aquáticos
(2) 1 – IMPACTE,1997; 2 – Correia et al., 1997; 3 – GIP/UA, 2004 in HIDROPROJECTO, 2004
(3) Estatuto de conservação: EN – Em Perigo; V- vulnerável; CT- comercialmente ameaçado; NT- não ameaçado; I -Indeterminado;
DD – Informação insuficiente; Brancos - sem informação
(4) www.igp.pt

Os peixes bentónicos e pelágicos referidos são tipicamente estuarinos. caracterizando-se
por elevada tolerância as variações dos principais factores ambientais, nomeadamente a
temperatura e a salinidade da coluna de água (espécies euritermicas e eurihalinas). Por
outro lado, devido a sua mobilidade, estas espécies efectuam deslocações permanentes no
troço estuarino destes cursos de água, acompanhando frequentemente o movimento da
maré e procurando as conduções ambientais e alimentares mais favoráveis.
Há ainda a referir as colheitas realizadas em 1997, por Correia et al. (1997), junto à
confluência do rio Arade com a ribeira de Odelouca, utilizando como arte-de-pesca a
redinha, cujas dez espécies capturadas se apresentam em seguida:
•

Alcabroz (Gobius níger);

•

Biqueirão (Engraulis encrasicolus);

•

Charroco (Halobatrachus didactylus);

Página 134
EIA do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Síntese (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

•

Peixe-rei (Atherina presbyter);

•

Robalo-baila (Dicentrachus punctatus);

•

Dourada (Sparus aurata);

•

Linguado-legítimo (Solea vulgaris)

•

Linguado-branco (Solea senegalensis)

•

Marinha-comum (Syngnathus acus);

•

Tainha (Liza aurata).

Dada a semelhança entre as comunidades piscícolas dos sistemas estuarinos da região sul
de Portugal verifica-se ainda a possibilidade de ocorrência para além das espécies listadas
anteriormente de mais 10 espécies piscícolas que se apresentam no quadro seguinte
(Quadro 4.10.4), o que elevaria o número de espécies inventariadas para 96 espécies.

Quadro 4.10.4 – Inventário complementar de espécies da fauna íctica da área de estudo
Nome Cientifico

Nome Comum

Alosa alosa
Centracanthus cirrus
Callionimus lira
Capros aper
Coryphoblennius galerita
Gaidropsarus vulgaris
Hippocampus ramelosus
Synodus saurus
Syngnathus typhle
Trigla lucerna

SáveI
Boqueirão
Peixe-pau
Advim
Caboz
Laibeque
Cavalo-marinho
Lagarto do mar
Marinha
Ruivo

Fonte: Adaptado de HIDROPROJECTO (2004)

4.11. Património
4.11.1. Metodologia
O projecto em análise tem em estudo uma área de cerca de 200 m de comprimento e cerca
de 50 m de largura, estando inserida na freguesia de Portimão, concelho de Portimão e
distrito de Faro.
Salienta-se, no entanto, que, aquando da realização do pedido de autorização de trabalhos
arqueológicos ao IPA - Instituto Português de Arqueologia (actual IGESPAR – Instituto de
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Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico), foi-nos solicitada a demarcação de
uma área meramente indicativa para a componente terrestre, face ao facto de o pedido de
autorização apresentado reportar apenas à componente terrestre. Desta forma, para a
elaboração do presente relatório foi definida a totalidade da área em análise, constante do
Anexo VII, onde foi efectuada prospecção sistemática, através de fiadas adaptadas às
próprias condições do terreno, assim como a relocalização de elementos patrimoniais
identificados durante a fase de pesquisa bibliográfica e das consultas efectuadas a
entidades e investigadores. Neste âmbito, contactaram-se ainda diversas entidades:
•

Instituto Português de Arqueologia (actual IGESPAR) – Consulta da Base de dados
do Endovélico e pedido de autorização de trabalhos arqueológicos.

•

Instituto Português do Património Arquitectónico (igualmente integrado no IGESPAR)
– Consulta do site sobre pesquisa de património.

•

Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais – pesquisa de informações
relativas ao património.

•

Museu Municipal de Portimão – Pedido de informações relativo ao património
existente na área em estudo.

A pesquisa bibliográfica incluiu também o PDM do Concelho de Portimão.
Relativamente à parte da intervenção em meio aquático, que no presente caso se refere
quase exclusivamente à execução da vala para a fundação do muro-cais, recorreu-se a um
trabalho elaborado pelo CNANS - Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática
(actual DANS) sobre o troço terminal do estuário do Arade, elaborado no âmbito da missão
de prospecção arqueológica prévia ao Projecto de Dragagem de Manutenção do porto de
Portimão, o qual tinha sido publicado pouco antes do início do presente trabalho, mais
precisamente em Outubro de 2006 (Loureiro et al., 2006).
Este estudo apresenta os resultados dos trabalhos de identificação, através de mergulho
arqueológico, de aproximadamente 200 anomalias detectadas por meios geofísicos, sonar
de varrimento lateral e magnetómetro, com o objectivo de caracterizar os possíveis
contextos ou artefactos com valor patrimonial.
O trabalho de campo referente a este estudo do CNANS decorreu entre Julho e Setembro
de 2006. A zona de prospecção abrangida por este estudo apresenta-se nas Figuras 4.11.1
e 4.11.2.
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Localização da zona de prolongamento do Cais de Comércio e Turismo do Porto de Portimão

Figura 4.11.1 – Área abrangida pela prospecção arqueológica prévia ao Projecto de Dragagem
de Manutenção do porto de Portimão
(Loureiro et al., 2006)
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(a)

(b)

Figura 4.11.2 – Mapas dos traçados dos percursos de sonar (a) e de magnetómetro do troço
terminal do estuário do Arade
(Loureiro et al., 2006)

4.11.2. Introdução ao Património Cultural da Área em Estudo
A presença humana desde o neolítico está comprovada pelas importantes necrópoles de
Alcalar e de Monte Canelas e por outros vestígios arqueológicos espalhados pelo concelho.
A recente descoberta, na Vila Velha de Alvor, de um provável povoado do séc. III/II a.C.,
assim como o espólio arqueológico e marítimo recuperado do fundo do rio Arade e zonas
costeiras do município lançam nova luz sobre a importância do litoral no período de
desenvolvimento do comércio atlântico, a partir do Mediterrâneo e norte de África, após a
presença de feitorias fenícias, gregas e cartaginesas.
Se é controversa a identificação de Portimão com Portus Hannibalis, Portus Magnus ou
Porcimunt, é certa, porém, a existência romana na cidade e no espaço do concelho.
Ânforas, moedas, tanques de salga de peixe, artefactos de bronze, cisternas, materiais de
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construção diversos, restos de antigos edifícios no Vale da Arrancada, Montemar, Baralha e,
sobretudo, a importante "Villa" da Abicada, são disso testemunha.
A presença árabe é denunciada por achados fortuitos (cerâmica e moedas) e pela sua
influência nas chaminés, noras, construções em taipa, pequenas capelas, na agricultura e
em alguns tipos de vegetação do concelho.
A moderna Portimão nasce no reinado de D. Afonso V (1463), com a concessão de
privilégios a uma povoação que acabaria por receber o nome de Vila Nova de Portimão e
ser cercada por muralhas. Inserida no período de expansão dos Descobrimentos, Portimão
cresce com o comércio internacional, dinamizado pela navegação na costa africana.
O terramoto de 1755 traz grandes destruições, seguidas de uma redução da actividade
económica que só viria a recuperar novo vigor nos finais do séc. XIX, com o
desenvolvimento do comércio e exportação de frutos secos, da actividade moageira, da
pesca e da indústria de conserva de peixe, que se prolongaria pelo séc. XX. Portimão é
promovida a cidade em 1924 pelo então Presidente da República, o escritor portimonense
Manuel Teixeira Gomes.
Nas últimas três décadas, o turismo tem sido o motor de desenvolvimento de Portimão, que
hoje se orgulha de ser a segunda cidade mais populosa do Algarve.

4.11.3. Restrições Legais
Os imóveis classificados como Monumento Nacional e de Interesse Público, são imóveis
cuja valorização e conservação estão sob tutela do IPPAR. Os imóveis classificados com
Valor Concelhio são promovidos pelas autarquias locais ou pelo IPPAR por serem imóveis
com interesse regional ou local. Como tal, qualquer obra de alteração ou conservação nos
imóveis acima referidos necessitam de autorização expressa do IPPAR. O mesmo sucede
se forem obras que interfiram nas Zonas Especiais de Protecção (ZEP). Salienta-se ainda,
que as obras de conservação ou alteração em imóveis classificados de Valor Concelhio,
necessitam de autorização das Câmaras Municipais correspondentes.
No presente estudo apenas foram identificados dois elementos patrimoniais classificados
como Imóvel de Interesse Público:


Convento de S. Francisco, pelo facto de se encontrar a cerca de 375 m a Norte do
limite da área de implementação do projecto, não sofrerá qualquer tipo de impacte.



Forte de Santa Catarina, pelo facto de se encontrar a cerca de 875 m a Sul do limite
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da área de implementação do projecto, não sofrerá qualquer tipo de impacte.

4.11.4. Elementos Patrimoniais Identificados
Através da pesquisa bibliográfica e do trabalho de campo não foram identificdos elementos
patrimoniais na área em estudo (Figura 4.11.3). Esta área sofreu grandes alterações com a
construção da Marina de Portimão, do Cais de Comércio e Turismo e da própria evolução
urbana.

(a)

(b)

Figura 4.11.3 – Vista geral da área de construção de prolongamento do Cais de Comércio e
Turismo de Portimão

O prolongamento do Cais será efectuado com uma estrutura idêntica à que já está
construída, o que implica a abertura de uma vala para a colocação do enrocamento de
fundação com cerca de 11 m de profundidade. Posteriormente, na realização do aterro
serão utilizadas os materiais dragados da vala de fundação e, eventualmente, caso seja
necessário, materiais provenientes das escavações a efectuar na área de concessão da
Marina de Ferragudo.
Pelo facto de ser uma zona de recentes obras de melhoramento urbano e fluvial, não se
identificaram elementos patrimoniais que pudessem sofrer impactes, decorrentes da
implementação do projecto.
Apesar de não terem sido identificados elementos patrimoniais na área de intervenção,
existem dois elementos patrimoniais que se encontram nas imediações da área do projecto,
o Forte de Santa Catarina e o Convento de São Francisco, que não vão ser afectados.
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Localizado a cerca de 875 m a sul da área do projecto, as origens do Forte de Santa
Catarina são muito discutidas.
Alguns autores apontam uma origem quinhentista, durante o reinado de D. Sebastião, mas
nenhuma prova foi, até ao momento, identificada. Em 1621, em pleno domínio espanhol,
Alexandre Massai, à frente de uma comitiva de uma dezena de especialistas, percorreu a
foz do rio Arade. Pretendia-se encontrar o melhor local para edificar uma fortaleza que
pudesse defender a barra do mais importante rio do Sul do território. Esse local haveria de
ser a ponta da Praia da Rocha (ou Ponta de Santa Catarina, dado que aí existia uma ermida
posteriormente integrada na fortaleza, e que ainda hoje existe, apesar de substancialmente
transformada).
A obra iniciou-se oito anos mais tarde, em 1629, e estava terminada em 1633, o que indica
uma edificação relativamente rápida. Infelizmente, as muitas alterações por que o edifício
passou, nos séculos seguintes, fizeram com que toda a configuração original do interior
fosse suprimida. Ainda desse projecto filipino fazia parte um fosso, que antecedia a entrada
e uma ponte levadiça, elementos de que hoje nenhum vestígio resta.
O terramoto de 1755 danificou a fortaleza. Procederam-se a várias obras mas a profunda
remodelação deste espaço aconteceu já no século XX, no âmbito do desenvolvimento
turístico do Barlavento.
Uma das últimas construções militares filipinas em território algarvio, erguida com a
preocupação de defender as costas da Península, por diversas vezes assoladas por
armadas de corsários e de exércitos inimigos, a fortaleza de Santa Catarina é um dos fortes
que melhor ilustra a acção de Alexandre Massai, engenheiro militar que viajou pelo Algarve,
entre 1617 e 1621, e de cujo périplo resultou uma Descrição do Reino do Algarve e
numerosos projectos de fortificações costeiras.
Localizado a cerca de 375 m a Norte da área do limite do projecto, o Convento de São
Francisco para além do seu património edificado, contém vestígios arqueológicos de
cronologia romana no seu interior, como restos de mosaicos, estruturas e outros materiais
arqueológicos.
O convento de São Francisco de Portimão foi fundado em 1530. Desconhecem-se os
primeiros tempos de vida desta instituição, uma vez que o estabelecimento dos frades
apenas aconteceu em 1541, dadas as divergências no seio dos franciscanos peninsulares.
No entanto, uma descrição de 1734, constante das Memórias Paroquiais desse ano, permite
concluir que as obras de construção do convento se iniciaram pouco depois da sua
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fundação.
Em 1755 deu-se o primeiro grande momento de destruição, com a derrocada da abóbada da
igreja, e de numerosas dependências, o que levou mesmo à transferência temporária da
comunidade para a Igreja do Corpo Santo.
Após a extinção das Ordens religiosas, o convento teve várias funções, todas contribuindo
para a sua lenta destruição. A 24 de Abril de 1884, servindo a igreja de depósito de cortiça,
deflagrou um incêndio que consumiu grande parte do conjunto e a totalidade do seu recheio.
Em 1911, estando abandonado, passou para a posse de João António Júdice Fialho, um
dos principais nomes ligados à indústria conserveira algarvia, que o transformou em
armazém e depósito de apoio a essa mesma actividade.
Ao longo do século XX, a Câmara Municipal de Portimão tentou adquirir o imóvel, mas, até
ao momento, tal intenção não foi concretizada, impasse que tem acentuado o estado de
quase ruína em que o imóvel se encontra.
Em meio subaquático, os vestígios arqueológicos são inúmeros e resultam, não só das
dragagens realizadas entre 1970 e 1982, como de projectos de investigação e escavação
que têm sido realizadas no leito do Rio Arade.
Toda a parte vestibular do estuário do rio Arade é considerada como uma zona de carácter
particularmente sensível, na medida em que corresponde a espaços de trânsito fluviomarítimo, incluindo a abordagem de ambas as margens estuarinas, bem como as
respectivas correlações com arqueossítios em terra o que implica uma evidente
continuidade no que concerne o potencial arqueológico dessas zonas.”
Entende-se assim a riqueza patrimonial de todo o estuário do Arade, dos quais nasceram
diversos projectos de investigação, nomeadamente a escavação arqueológica do Arade 1 e
a identificação do Arade 23. Mencionam-se ainda, em vários artigos da especialidade4,
áreas sensíveis como é o caso do designado GEO5 e GEO1, para além da menção clara e
específica ao estuário do rio Arade como via fluvial por excelência ao comércio ao longo dos
tempos até à actualidade.
No entanto, nenhuma destas ocorrências está inserida na área de intervenção do presente
projecto.

4

Vide Vanessa Loureiro, João Gachet Alves e João Coelho “Relatório da missão de verificação arqueológica das
anomalias identificadas por detecção remota no canal de acesso ao porto de Portimão”, Trabalhos do
CNANS, 39, Outubro de 2006.
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4.11.5. Adversidades do Conhecimento
As principais dificuldades sentidas no decorrer deste trabalho prenderam-se essencialmente
com a visibilidade do solo face ao facto de a área em análise ser uma zona já muito
adulterada do seu estado original, sendo impossível realizar uma prospecção arqueológica
eficaz.

4.12. Sócio-Economia
4.12.1. Considerações Gerais
Com o estudo do descritor sócio-económico, pretende identificar-se as principais
características do povoamento, sociais e económicas da área envolvente ao local de
implantação do projecto, para, posteriormente, inferir acerca dos previsíveis impactes do
projecto sobre esta componente.
Para atingir este objectivo, considerando as características do projecto, irá caracterizar-se a
sua área de inserção, no que diz respeito aos aspectos demográficos, às actividades
económicas, à estrutura urbana, às infra-estruturas e aos equipamentos.
Apesar da abordagem sócio-económica se basear num estudo individualizado dos
descritores anteriormente identificados, sempre que possível e oportuno, é dada uma visão
de conjunto.

4.12.2. Localização
Com a finalidade de perspectivar qual a área que, directa ou indirectamente, poderá sofrer
influência pela construção, torna-se relevante conhecer a sua inserção geográfica à escala
local e regional.
Como já referido, o projecto em estudo insere-se na freguesia de Portimão, concelho de
Portimão e Distrito de Faro. Tendo em conta os actuais critérios de divisão do país, o
concelho de Portimão está inserido na região e sub-região Algarve (NUTS II e III). O
concelho de Portimão ocupava, em 2003, uma área de 182,08 km2, onde habitavam 44 818
indivíduos. Este concelho está dividido em 3 freguesias, nomeadamente, Mexilhoeira
Grande, Alvor e Portimão, como se pode verificar na Figura 4.12.1.
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Figura 4.12.1 – Concelho de Portimão

Além deste concelho, pertencem à sub-região Algarve os concelhos de Lagoa, Aljezur, Vila
do Bispo, Lagos, Monchique, Castro Marim, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel,
Faro, Olhão, Tavira, Alcoutim e Vila Real de Santo António, como está patente na Figura
4.12.2.

Figura 4.12.2 – Sub-região Algarve (NUTS III)

4.12.3. Estrutura e dinâmica populacionais
O presente capítulo tem como principal objectivo a caracterização do concelho de Portimão
e, sempre que possível, da freguesia de implantação do projecto (Portimão).
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Evolução Populacional
Na última década censitária (1991/2001) importa salientar que, no concelho de Portimão,
houve um aumento de 15,4% na população residente total, crescimento esse idêntico ao
regista para a região (Quadro 4.12.1).
A freguesia mais populosa é a de Portimão com um total de 36 243 habitantes em 2001,
embora tenha sido a freguesia de Alvor a que mais cresceu na presente década censitária
(17,5%).

Quadro 4.12.1 – População Residente no concelho de Portimão na década censitária de
1991/2001 e sua variação
Unidade
Geográfica
Algarve
Concelho de Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

População
Residente
(1991)
341404
38833
4236
3374
31223

População
Residente
(2001)
395218
44818
4977
3598
36243

Variação
(%)
15,8
15,4
17,5
6,6
16,1

Fonte: INE Portugal

Densidade Populacional
O indicador densidade populacional permite comparar a ocupação humana em regiões com
diferentes dimensões.
O concelho de Portimão integra-se numa área do país onde o povoamento é pouco denso,
visto que na sub-região Algarve, em cada km2, apenas habitavam 79,2 pessoas em 2001,
como se pode ver através do Quadro 4.12.2.

Quadro 4.12.2 – Área e densidade populacional para a zona em estudo
Unidade
Geográfica

Área
(km2)

Algarve
Concelho de Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

4989,92
182,08
15,18
91,24
75,65

Densidade
populacional
(1991)
68,4
213,3
279,1
37,0
412,7

Densidade
populacional
(2001)
79,2
246,1
327,9
39,4
479,1

Fonte: INE Portugal
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O concelho de Portimão apresenta uma densidade populacional de 246,1 Hab/km2, muito
superior portanto à da região em que se insere, o que era expéctavel dada a sua localização
junto à costa, numa zona de grande atractividade turística. A freguesia com menor
densidade populacional é a de Mexilhoeira Grande com apenas 39,4 Hab./km2, sendo que a
que apresenta maior densidade populacional é a de Portimão, freguesia de implantação do
projecto e sede de concelho (479,1 Hab./km2), sendo este valor mais elevado que o do total
do concelho.

Estrutura Etária
A população residente no concelho de Portimão tem vindo a envelhecer ao longo das
últimas décadas, facto que se detecta através do decréscimo acentuado de população
jovem e acréscimo da população com 65 e mais anos.
No que respeita à estrutura etária da população residente no concelho de Portimão, é
possível verificar, através da análise dos Quadros 4.12.3 e 4.12.4, que houve um
decréscimo da população inserida no grupo dos jovens (<14 anos), em todas as freguesias,
na década censitária de 1991/2001. Houve também um aumento notório de população com
mais de 65 anos tanto a nível de freguesias como a nível do concelho.

Quadro 4.12.3 – População residente total por faixa etária para a década censitária de
1991/2001 para o Concelho de Portimão e suas freguesias
Unidade
Geográfica
Concelho de Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

População residente por faixa etária
(n.º indivíduos)
<14 anos
15-24 anos
25-64 anos
> 65 anos
1991 2001 1991 2001 1991
2001 1991 2001
7124 6666 5663 5944 20213 24456 5833 7752
748
718
633
648
2167
2726
688
885
560
467
441
408
1738
1876
635
847
5816 5481 4589 4888 16308 19854 4510 6020

Fonte: INE Portugal

A freguesia com maior índice de envelhecimento é a de Mexilhoeira Grande, com 23,5% da
população com mais de 65 anos. A freguesia com a maior camada jovem é a de Portimão,
com 28,5% da população com menos de 25 anos. O concelho de Portimão tem vindo a
envelhecer, visto que houve um decréscimo bastante acentuado de população jovem na
presente década censitária.
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Quadro 4.12.4 – Percentagem de população por faixa etária para a década censitária de
1991/2001 para o Concelho de Portimão e suas freguesias
Unidade Geográfica
Concelho de Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

<14 anos
1991 2001
18,3 14,9
17,7 14,4
16,6 13,0
18,6 15,1

% indivíduos
15-24 anos 25-64 anos
1991 2001 1991 2001
14,6 13,3 52,1 54,6
14,9 13,0 51,2 54,8
13,1 11,3 51,5 52,1
14,7 13,5 52,2 54,8

>65 anos
1991 2001
15,0 17,3
16,2 17,8
18,8 23,5
14,4 16,6

Fonte: INE Portugal

Para o concelho de Portimão, a proporção de idosos é mais elevada que a de jovens em
todas as freguesias. Na freguesia de Mexilhoeira Grande existe uma grande diferença entre
estas duas proporções, sendo que a proporção de jovens é inferior em cerca de 10 pontos
percentuais à proporção de idosos. Na freguesia de Portimão e também no concelho, os
idosos estão relativamente na mesma proporção que os jovens em relação ao total da
população, como se pode verificar pela Figura 4.12.3.

Concelho de Portimão (2001)
25
20
15
10
5
0
Concelho de
Portimão

Alvor

Mexilhoeira Grande

Proporção de idosos (%)

Portimão

Proporção de jovens (%)

Figura 4.12.3 – Proporção de jovens e idosos para o concelho de Portimão em 2001

Através da Figura 4.12.4 pode ver-se que na década censitária de 1991/2001 não se
registaram grandes diferenças nas várias faixas etárias. Conclui-se que o concelho de
Portimão é ainda um concelho jovem com grande potencial de mão de obra, uma vez que os
valores referentes ao grupo dos adultos (25 aos 64 anos) e dos jovens adultos (15 aos 24
anos) correspondem, respectivamente, a 54,8% e 13,5% correspondendo a 68,3% da
população total, em 2001.
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1991
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Concelho de
Portimão
< 14 anos

Alvor

Mexilhoeira
Grande

15-24 anos

25-65 anos

Portimão

>65 anos

2001
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Concelho de
Portimão
< 14 anos

Alvor

Mexilhoeira
Grande

15-24 anos

25-65 anos

Portimão

>65 anos

Figura 4.12.4 – Evolução da estrutura etária da população residente no concelho de Portimão e
suas freguesias na década censitária de 1991/2001

Dinâmica Demográfica
Para compreender a evolução populacional de uma determinada estrutura urbana, é
necessário um conhecimento mais aprofundado da sua dinâmica.
No Quadro 4.12.5 apresentam-se os valores para os nascimentos, óbitos, taxas de
natalidade e mortalidade e para o Crescimento Natural, que se traduz na diferença entre a
natalidade e a mortalidade.
Da análise do quadro acima referido conclui-se que o crescimento natural é positivo para
todas as freguesias, excepto para a freguesia de Mexilhoeira Grande, visto os óbitos serem
em menor número que os nascimentos. Verifica-se, pelo contrário, um crescimento natural
negativo a nível de sub-região, tal como também se pode verificar pelas taxas de natalidade,
apresentando estas, no geral, valores mais elevados que as taxas de mortalidade.
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Quadro 4.12.5 – Nados vivos, Óbitos, Crescimento natural e taxas de natalidade e mortalidade
para a área em estudo, em 2001

-188

Taxa de
natalidade
(permilagem)
10,8

Taxa de
mortalidade
(permilagem)
11,8

504

113

12,5

11,2

43

41

7

8,6

8,2

33

33

-11

9,2

9,2

482

430

117

13,3

11,9

Unidade
Geográfica

Nados
Vivos

Óbitos

Crescimento
Natural

Algarve
Concelho de
Portimão
Alvor
Mexilhoeira
Grande
Portimão

4164

4554

558

Fonte: INE Portugal

Os valores das taxas de natalidade e mortalidade são bastante semelhantes para as
freguesias constituintes do concelho de Portimão. A freguesia de Portimão é a que
apresenta valores mais elevados tanto a nível de taxa de natalidade (13,3‰) como a nível
de taxa de mortalidade (11,9‰). A taxa de natalidade do concelho de Portimão (12,5‰) é
um pouco superior às taxas tanto da sub-região Algarve (10,8‰) como do País (11‰).

4.12.4. Estrutura e Dinâmica de Espaços Sociais
A forma como a população se distribui pelo espaço é consequência directa da sua forma de
viver o espaço envolvente, tornando-se fundamental conhecer o tipo de povoamento
característico da área em estudo.
Através da Figura 4.12.5 observa-se uma parte do tipo de alojamentos das sedes de
freguesia de implantação do presente projecto.
Através do Quadro 4.12.6 tem-se o panorama geral do concelho de Portimão em termos de
alojamentos e edifícios. Pela análise do referido quadro, verifica-se que o maior parque
habitacional do concelho é o da freguesia de Portimão (24 456 alojamentos e 7 761
edifícios).
Neste concelho, todas as freguesias estão relativamente equiparadas quanto a habitantes
por alojamento, com cerca de 1,5 Hab./Aloj.
Quanto a alojamentos por edifício, vê-se que quase todas as freguesias apresentam,
aproximadamente, 1 a 2 alojamentos por edifício, ou seja, predominam as moradias
unifamiliares, embora na freguesia de Portimão este valor seja muito mais elevado (3,2
Aloj./Edif.).
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Figura 4.12.5 – Vista parcial da sede da freguesia e de concelho de implantação do projecto
(Portimão). Fonte: www.ptsim.com

Quadro 4.12.6 – Edifícios, Alojamentos, Habitantes por alojamento, Alojamentos por edifício e
Alojamento por família, para a zona em estudo, em 2001
Unidade
Geográfica
Algarve
Concelho de Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

Edifícios

Alojamentos

Hab./Aloj.

Aloj./Edif.

Aloj./Fam.

160543
11898
2369
1768
7761

278418
30627
4192
1979
24456

1,4
1,5
1,2
1,8
1,5

1,7
2,6
1,8
1,1
3,2

1,9
1,8
2,3
1,5
1,8

Fonte: INE Portugal

Para o parâmetro alojamentos por família, vê-se que, para a freguesia de Alvor
(2,3 Aloj./Fam.), o valor é superior ao do concelho e ao das restantes freguesias, o que se
poderá justificar pelo carácter sazonal da população.
Assim, e também a partir do Quadro 4.12.7, constata-se que há uma tendência para um
agregado doméstico de dimensão reduzida e que haverá, eventualmente, problemas de
sub-ocupação do parque habitacional.
Em relação ao número de famílias, é notório o seu aumento em todas as freguesias. Este
facto poderá dever-se ao grande crescimento que o concelho de Portimão tem vindo a
sofrer, tendo como grande atractivo a localização geográfica. O facto de se localizar no
litoral contribui grandemente para a imigração de população e estabelecimento de novas
famílias.
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Quadro 4.12.7 – Famílias clássicas e Dimensão média das famílias clássicas para a zona em
estudo, na década censitária de 1991/2001
Unidade
Geográfica
Algarve
Concelho de Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

Famílias Clássicas
1991
118031
13191
1387
1147
10657

2001
149238
16913
1826
1288
13799

Dimensão média
das famílias clássicas
1991
2001
2,88
2,62
2,92
2,62
3,04
2,68
2,91
2,69
2,91
2,60

Fonte: INE Portugal

A dimensão média das famílias clássicas verificou um decréscimo, tanto a nível de
freguesias como a nível do concelho. A dimensão média ronda os 2/3 elementos por família.
A freguesia que alberga maior número de famílias é a de Portimão.

4.12.5. Estrutura Sectorial de Emprego
O desenvolvimento económico do concelho de Portimão encontra-se fortemente associado
à posição geográfica no litoral e à inserção numa região cuja economia tem sido fortemente
comandada pelo desenvolvimento das actividades turísticas.
Com efeito, na sub-região Algarve, apenas foram valorizadas as potencialidades turísticas
centradas no sol e na praia, o que originou fortes assimetrias territoriais e a polarização da
vida económica da região sobre a faixa litoral. As elevadas taxas de natalidade e
mortalidade de empresas colocam o Algarve como a região com a mais elevada taxa de
rotação das regiões do continente (31%), a qual atinge principalmente as microempresas,
que representavam 87,8% do total de empresas no Algarve em 1996.
O desenvolvimento do turismo, ao polarizar todos os recursos naturais, humanos e
financeiros na região provocou o estrangulamento dos restantes sectores de actividade, com
efeitos particularmente negativos sobre a agricultura e a indústria transformadora.
A população activa residente no concelho de Portimão, em 2001, era de 22 990 indivíduos,
enquanto que a população inactiva é em valor inferior (15 162 indivíduos). Através do
Quadro 4.12.8 nota-se que, na década censitária de 1991/2001, tanto a nível concelhio
como a nível de freguesia, o número de residentes activos aumentou, assim como o número
de habitantes empregados, havendo também um aumento na população desempregada.
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Quadro 4.12.8 – População activa, empregada, desempregada e inactiva, para a zona em
estudo, na década censitária de 1991/2001
Unidade
Geográfica
Algarve
Concelho de
Portimão
Alvor
Mexilhoeira
Grande
Portimão

População
Activa
(ind.)
1991
2001
147775 192348

População
Empregada
(ind.)
1991
2001
140271 180395

População
Desempregada
(ind.)
1991
2001
7504
11953

População
Inactiva
(ind.)
1991
2001
*
145138

18235

22990

17271

21278

964

1712

*

15162

1912

2538

1808

2323

104

215

*

1721

1522

1668

1489

1591

33

77

*

1463

14801

18784

13974

17364

827

1420

*

11978

(*) – dados não disponíveis no INE
Fonte – INE Portugal

A taxa de actividade (em relação à população em idade activa) e a taxa de desemprego
sofreram um aumento no concelho e também nas freguesias, como se pode ver através do
Quadro 4.12.9. Isto poderá dever-se ao facto de a população residente ter aumentado no
concelho, aumentando estas duas taxas, ou que o número de indivíduos inactivos tenha
diminuído na década censitária, distribuindo-se pelas outras categorias. A freguesia que
mais aumentou a sua taxa de actividade foi a freguesia de Alvor (aumento de 7,5% na
década censitária de 1991/2001). Para o concelho o balanço é também positivo visto a taxa
de actividade ter aumentado cerca de 6%, de 1991 para 2001.
A taxa de desemprego, no geral, aumentou significativamente (cerca de 2 a 3% em todas as
freguesias). O concelho de Portimão aumentou cerca de 2% a sua taxa de desemprego. A
freguesia que regista a taxa de desemprego mais alta é a de Alvor, com 8,5 % da população
desempregada em 2001. A que regista menor valor é a de Mexilhoeira Grande, com 4,6%
da população desempregada.

Quadro 4.12.9 – Taxas de actividade e desemprego para a zona em estudo, para a década
censitária de 1991/2001
Unidade
Geográfica
Algarve
Concelho de Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

Taxa de actividade
(%)
1991
2001
50,1
57,0
54,4
60,3
52,1
59,6
51,6
53,3
55,1
61,1

Taxa de desemprego
(%)
1991
2001
5,1
6,2
5,3
7,4
5,4
8,5
2,2
4,6
5,6
7,6

Fonte: INE Portugal
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De acordo com os dados do último Censo (2001), a estrutura sectorial de emprego no
concelho de Portimão demonstra uma muito maior dependência do sector dos serviços,
sendo este sector responsável por 76,9% do total de emprego gerado. Para o sector
secundário, para o concelho de Portimão e na mesma década censitária, não se registou
grande alteração, tendo havido apenas um ligeiro aumento (aumento de 2% de 1991 para
2001). No que toca ao sector primário, existe uma diferença de cerca de 3% quando se
procede à comparação entre os anos censitários (Quadro 4.12.10 e Figura 4.12.6).

Quadro 4.12.10 – Evolução da estrutura sectorial de emprego no concelho de Portimão e suas
freguesias, na década censitária de 1991/2001
Unidade
Geográfica
Concelho de
Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

Sector
primário
(%)

1991
Sector
secundário
(%)

Sector
terciário
(%)

Sector
primário
(%)

2001
Sector
secundário
(%)

Sector
terciário
(%)

5,1

18,7

76,2

2,6

20,5

76,9

11,6
17,3
2,9

20,1
23,5
18,0

68,4
59,2
79,0

5,3
9,7
1,6

19,5
25,1
20,3

75,2
65,1
78,2

Fonte: INE Portugal

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Concelho de
Portimão

Alvor

Sector Primário (%)

Mexilhoeira Grande

Sector Secundário (%)

Portimão

Sector Terciário (%)

Figura 4.12.6 – Estrutura sectorial de emprego para o concelho estudado e suas freguesias em
2001

Em relação às freguesias, observa-se que todas elas apresentam uma grande dependência
do sector dos serviços, característica esta afecta à zona, dado que é um concelho
extremamente turístico. A freguesia mais dependente do sector primário é a de Mexilhoeira
Grande, embora com apenas 9,7% do emprego gerado no sector.
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Quanto ao sector secundário, todas as freguesias apresentam relativamente a mesma
dependência visto que os valores apresentados rondam os 20-25%. A freguesia de Alvor é a
menos dependente deste sector, com 19,5% do emprego gerado (ver Figura 4.12.6).
Em termos de mercadorias movimentadas verifica-se, através dos valores que constam do
Quadro 4.12.11 e da Figura 4.12.7, que houve um grande aumento de 2004 para 2005,
sendo que este continua a ser um sector em forte expansão. A procura crescente, quer em
número de navios, quer em tonelagem, no Porto de Portimão tem vindo a consolidar-se ao
longo dos anos.
O sector do turismo em cruzeiros tem também crescido muito nos últimos anos, já que a
procura a nível mundial cresceu de 5,72 milhões de passageiros para 14,47 milhões, sendo
que na Europa, no mesmo período, a procura cresceu de 1 milhão para 3,3 milhões,
prevendo-se que cresça para os 5,2 milhões em 2015 (Fonte: GP Wild International).

Quadro 4.12.11 – Evolução da movimentação de mercadorias no Porto de Portimão nos anos
de 2004 e 2005
Ano

toneladas

2004
2005

Importação
Aço em varão
(t)
7 500
12 000

Exportação
Estilha (bio-combustível)
Madeira em toros
(t)
(t)
7 000
65 000
80 000
80 000

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Aço em varão

Estilha (biocombustível)
2004

Madeira em toros

2005

Figura 4.12.7 – Movimento de mercadorias 2004-2005 no Porto de Portimão
(Fonte: Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos – Delegação dos Portos do Sul)
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Segundo a mesma fonte, os passageiros portugueses representavam, em 2005, 0,5% dos
turistas europeus de cruzeiros, sendo que, a nível de destino final, Portugal representava
3,8% de todos os destinos europeus, apenas ultrapassado pela Itália, Espanha, Grécia,
França e Noruega.
Segundo o IPTM, em 2005, o número de escalas de navios de cruzeiros duplicou face a
anos anteriores, tendo-se chegado a quase 60 escalas. Segundo dados deste mesmo
instituto e da Direcção-Geral do Turismo (DGT), o movimento total de pasageiros no Porto
de Portimão evoluiu dos 6 502 passageiros, em 2004, para os 36 370 passageiros, em
2005, situando-se, em 2006, nos 24 505 passageiros (ver Figura 2.1.1).
Sendo assim, o Cais de Comércio e Turismo do Porto de Portimão constitui uma mais valia
para a região, visto acompanhar a procura crescente no sector do turismo de cruzeiros
verificada tanto a nível mundial, como a nível europeu.

4.12.6. Nível de Instrução Escolar
Uma vez que a criação de riqueza de uma região depende, sobretudo, dos indivíduos,
principalmente através dos seus conhecimentos e qualificações, o nível de escolaridade de
uma população é a infra-estrutura básica que permite adquirir os conhecimentos e as
competências necessárias ao desenvolvimento sustentado e equilibrado da mesma.
Para a zona em estudo, através do Quadro 4.12.12, pode ver-se que o concelho de
Portimão ainda apresenta uma percentagem bastante elevada de analfabetos e de
indivíduos sem nível de instrução (7,9% e 13,9% indivíduos em 2001, respectivamente). É
ainda de referir que o total de indivíduos com o ensino superior completo é pouco superior
ao número de analfabetos, com 10,3% da população em 2001.
Através da Figura 4.12.8 pode constatar-se que o nível de ensino completo pela maior parte
dos indivíduos do concelho é o básico, destacando-se grandemente de todos os outros. Os
ensinos superior e secundário têm mais expressão na freguesia de Portimão, sendo mais
reduzidos na freguesia de Mexilhoeira Grande.
No que respeita a estabelecimentos de ensino, vê-se que o concelho de Portimão tem 23
estabelecimentos de ensino pré-escolar, 17 de 1º ciclo do ensino básico, e 6
estabelecimentos para os ensinos básicos do 2º e 3º ciclos. Tem também duas escolas
secundárias sediadas na sede de concelho. O concelho está ainda equipado com 3
estabelecimentos de ensino superior (Quadro 4.12.13).
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Quadro 4.12.12 – Estrutura de ensino para a zona em estudo (%), na década censitária de
1991/2001
Unidade
Geográfica
Algarve
Concelho de
Portimão
Alvor
Mexilhoeira
Grande
Portimão

Analfabetos (com Nenhum nível de
10 ou mais anos) instrução Atingido
(%)
(%)
1991
2001
1991
2001
12,7
9,4
x
14,9

Ensino
Básico
(%)
1991
2001
65,9
57,1

Ensino
Secundário
(%)
1991
2001
9,4
18,0

Ensino
Superior
(%)
1991 2001
x
9,2

10,5

7,9

x

13,9

65,0

55,2

11,5

19,8

x

10,3

15,6

10,1

x

15,4

66,7

56,6

7,8

18,4

x

8,8

19,6

16,1

x

21,0

65,0

60,7

6,0

12,3

x

5,6

8,8

6,8

x

12,9

64,8

54,4

12,6

20,7

x

11,0

(x) – Os dados não se encontram disponíveis
Fonte – INE Portugal

70,0
60,0
Analfabetos (com 10 ou mais anos)

50,0

Nenhum nível de instrução atingido

40,0

Ensino Básico

30,0

Ensino Secundário

20,0

Ensino Superior

10,0
0,0
Algarve

Concelho de
Portimão

Alvor

Mexilhoeira
Grande

Portimão

Figura 4.12.8 – Níveis de ensino completos pela população residente nas freguesias do
concelho de Portimão em 2001 (%)

Quadro 4.12.13 – Estabelecimentos de ensino existentes no concelho de Portimão em 2002
Ensino
Ensino
Básico
pré-escolar
Unidade
1º ciclo
Geográfica
(público e
público e
privado)
privado)
Concelho de Portimão
23
17
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

4
3
16

4
4
9

Ensino
Básico
2º ciclo
(público e
privado)
6

Ensino
Básico
3º ciclo
(público e
privado)
6

1
1
4

1
1
4

Ensino
Ensino
Secundário Superior
(público e (público e
privado)
privado)
2

3

0
0
2

0
0
3

Fonte – INE Portugal
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4.12.7. Infra-estruturas e Equipamentos
Procurou-se obter uma visão geral das infra-estruturas e equipamentos do concelho de
Portimão, como sejam a rede de distribuição de electricidade, de água, tratamento da
mesma e recolha de resíduos sólidos, incluindo a recolha selectiva.
O concelho de Portimão tem vindo a registar ao longo das últimas décadas um grande
crescimento e expansão urbanística, que contribui para a diminuição da qualidade de vida
da população residente, sobretudo ao nível da mobilidade e acessibilidades, da qualidade
ambiental e dos equipamentos e infra-estruturas.
Ao nível das infra-estruturas de saneamento básico e de abastecimento de electricidade e
de água, o concelho de Portimão revela uma situação bastante positiva em relação a outros
concelhos da sub-região Algarve.
No que respeita ao abastecimento de electricidade, com base nos dados dos Censos de
2001 (Quadro 4.12.15), verifica-se que existem 16 342 alojamentos familiares de residência
habitual com electricidade no concelho de Portimão, sendo que estes correspondem a
99,4% do total de alojamentos do concelho. Houve assim uma melhoria na década
censitária de 1991/2001, visto que, em 1991, 97,2% dos alojamentos estavam abastecidos
com electricidade (Quadro 4.12.14). Todas as freguesias estão equiparadas em termos de
alojamentos com electricidade, tendo ocorrido uma melhoria significativa na presente
década censitária.

Quadro 4.12.14 – Alojamentos familiares de residência habitual abastecidos com electricidade,
água e sistema de esgotos para a zona em estudo, em 1991
1991
Unidade
Geográfica

Algarve
Concelho de Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

Alojamentos
familiares de
residência
habitual
Total (n.º)
116107
12946
1382
1142
10422

Alojamentos
com
electricidade

Alojamentos
com água
canalizada

(n.º)
111820
12583
1337
1069
10177

(n.º)
95068
12150
1236
889
10025

(%)
96,3
97,2
96,7
93,6
97,6

(%)
81,9
93,9
89,4
77,8
96,2

Alojamentos
com sistema
de esgotos
(n.º)
101356
12155
1270
906
9979

(%)
87,3
93,9
91,9
79,3
95,7

Fonte – INE Portugal
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Quadro 4.12.15 – Alojamentos familiares de residência habitual abastecidos com electricidade,
água e sistema de esgotos para a zona em estudo, em 2001
2001
Unidade Geográfica

Algarve
Concelho de Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

Alojamentos
familiares de
residência
habitual
Total (n.º)
145627
16437
1792
1280
13365

Alojamentos
com
electricidade

Alojamentos
com água
canalizada

Alojamentos
com sistema
de esgotos

(n.º)
144228
16342
1783
1271
13288

(n.º)
141279
16253
1779
1207
13267

(n.º)
140735
16233
1779
1204
13250

(%)
99,0
99,4
99,5
99,3
99,4

(%)
97,0
98,9
99,3
94,3
99,3

(%)
96,6
98,8
99,3
94,1
99,1

Fonte – INE Portugal

O concelho de Portimão evoluiu bastante no que toca ao abastecimento de água canalizada
visto que passou de 93,9% dos alojamentos totais abastecidos em 1991 para 98,9% em
2001. A freguesia de Mexilhoeira Grande é a menos evoluída visto que apenas 94,3% dos
alojamentos tinham água canalizada, ficando bastante aquém das restantes freguesias
(99,3%).
Os alojamentos equipados com rede de esgotos correspondem a 98,8% do total de
alojamentos de residência habitual no concelho de Portimão (93,9% em 1991), sendo que
as freguesias de Alvor e Portimão são as que têm rede de esgotos mais ampla, abrangendo
99,3% e 99,1%, respectivamente, dos alojamentos totais.
Quanto à recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU), pode ver-se, através do
Quadro 4.12.16, que no concelho de Portimão, apenas 87% dos edifícios têm recolha de
RSU, sendo que a freguesia menos evoluída neste aspecto é a de Mexilhoeira Grande, com
apenas 72,6% dos edifícios abrangidos pela recolha de RSU. A mais evoluída é a freguesia
de Portimão (90,5% dos edifícios com recolha de RSU, em 2001). A cobertura do sistema de
recolha de lixos é muito boa, visto que abrange a quase totalidade da zona em estudo.
A frequência semanal de recolha de lixo é bastante boa em todas as freguesias, sendo de 5
a 7 vezes por semana.
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Quadro 4.12.16 – Proporção de edifícios servidos por recolha de resíduos sólidos urbanos,
cobertura e frequência semanal da recolha de lixos para a zona em estudo

Unidade Geográfica

Concelho de Portimão
Alvor
Mexilhoeira Grande
Portimão

2001
Proporção de
edifícios servidos por
recolha de resíduos
sólidos urbanos
87,0
86,3
72,6
90,5

2002
Cobertura do
sistema de recolha
de lixos (%)

Frequência semanal
da recolha de lixo

n.apl.
91%-100%
91%-100%
91%-100%

n.apl.
5 a 7 vezes
5 a 7 vezes
5 a 7 vezes

n.apl. – não aplicável
Fonte – INE Portugal

No que respeita ao Sistema Regional de Resíduos Sólidos do Algarve, de acordo com o
Decreto-Lei n.º109/95 de 20 de Maio, foi criada a sociedade ALGAR – Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., a quem foi atribuído o exclusivo da concessão da
exploração e gestão do sistema multimunicipal de resíduos sólidos urbanos.
Como o concelho de Portimão está inserido no Barlavento Algarvio, os resíduos sólidos
deste concelho são encaminhados para o aterro sanitário do barlavento, localizado no
concelho de Portimão.
A recolha selectiva de materiais através de ecopontos e ecocentros distribuídos pelo
concelho é também efectuada pela ALGAR S.A., sendo estes resíduos posteriormente
encaminhados para a estação de triagem no concelho de Portimão. Todas as freguesias
têm recolha selectiva de lixo.
O total de resíduos urbanos recolhidos no concelho de Portimão, em 2001, foi de
40 939 toneladas, sendo que destas apenas 1 093 toneladas provêm de recolha selectiva.
Em relação a equipamentos de saúde, o concelho de Portimão tem um Hospital (em
Portimão), sendo a população também servida por Centros de Saúde e extensões dos
mesmos. Existem três Centros de Saúde em todo o concelho (um em cada freguesia),
sendo que a média de consultas por habitante no ano de 2002 foi de 1,74. Quanto a
médicos por 1 000 habitantes, pode dizer-se que o concelho está relativamente bem servido
quando comparado com outros concelhos do país, visto que existem 3,92 médicos para
atendimento a cada 1 000 habitantes.
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4.12.8. Acessibilidades
Este capítulo tem como principal objectivo a caracterização da rede de transportes
rodoviário e ferroviário que servem a área em estudo.

Rede Rodoviária
A rede rodoviária da sub-região Algarve é constituída por estradas de diversas
classificações que formam uma malha hierarquizada, oferecendo diversos níveis de
serviços, procurando garantir a acessibilidade necessária, consoante as exigências da
procura actual e prevista (Figura 4.12.9). A rede viária do concelho de Portimão cobre todos
os aglomerados populacionais, mesmo os de reduzida importância (Figura 4.12.10).

Figura 4.12.9 - Rede rodoviária da sub-região Algarve

Figura 4.12.10 – Rede viária do concelho de Portimão
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Rede Rodoviária Nacional
O plano rodoviário nacional (PRN 2000), revisto e aprovado pelo Dec-Lei n.º 222/98, de 17
de Julho, constitui a figura de planeamento que define a classificação e as características
das estradas actuais, onde emergem as medidas da política de investimento nacional em
matéria rodoviária.
Perspectivando-se na modernização da estrutura viária nacional, a implementação do PRN
pressupõe, sobretudo, o aumento da eficácia do transporte rodoviário de pessoas e bens, o
aumento da segurança de circulação e a melhoria do meio.
O concelho de Portimão é atravessado por várias vias, de diferentes classificações, como se
pode verificar pelo Quadro 4.12.17.

Quadro 4.12.17 – Vias de Rede Rodoviária Nacional que servem a área em estudo
Classificação

IC 4
EN 124
EN 266

ER 125

Designação
Pontos extremos e intermédios
REDE NACIONAL FUNDAMENTAL (IP)
REDE COMPLEMENTAR (IC)
Sines – Faro
Sines – Lagos – Portimão – Faro
REDE COMPLEMENTAR (EN)
Porto de Lagos Porto de Lagos (entroncamento da EN 266) - Portimão
Portimão
Monchique - Porto Monchique - Porto de Lagos (entroncamento da EN 124)
de Lagos
REDE REGIONAL (ER)
Lagos – S. João
Lagos – Portimão – Lagoa – S. João da Venda (IC4)
da Venda

Fonte – DL n.º 222/98, de 17 de Julho, Lei n.º 98/99 de 26 de Julho e Decreto-Lei n.º182/2003 de 16 de Agosto

Rede Rodoviária Municipal
Em complemento da rede rodoviária nacional, a malha viária municipal garante o acesso e
as ligações entre lugares concelhios – aglomerados, sedes de freguesia e sede de
concelho.
A rede rodoviária municipal do concelho de Portimão, integra estradas intermunicipais,
estradas municipais principais, estradas municipais secundárias, vias municipais rurais e
vias municipais urbanas, que se dividem em distribuidoras principais, distribuidoras
secundárias, de serviço, de acesso local e restantes.
No Quadro 4.12.18 apresentam-se as estradas e caminhos municipais do concelho de
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Portimão.

Quadro 4.12.18 – Rede rodoviária municipal do Concelho de Portimão
Estradas intermunicipais
Estradas municipais principais
Estradas municipais secundárias

EM 532
EM 531-1 e EM 533
CM 1068; CM 1076; CM 1145; CM 1146;
CM 1147; CM 1149; CM 1360;

Fonte: Regulamento do PDM de Portimão (artigo 28.º)

Ao grupo de estradas municipais secundárias ainda se acrescentam as seguintes vias:
•

Via de ligação Alcalar – Vidigal – Tom;

•

Via de ligação Descampadinho – Carriçal – EM 532;

•

Via de ligação Rasmalho – Monte Novo (Monchicão);

•

Via de ligação Vale de Éguas – Gordeiro;

•

Via de ligação Rasmalho – Guenos – EM 532.

Rede Ferroviária
Em relação à rede ferroviária, a região algarvia possui duas ligações estruturantes: a ligação
a Lisboa, através da Linha do Sul (entre Barreiro/Lisboa e Tunes), e a Linha do Algarve
(entre Lagos e Vila Real de Santo António), onde existe a articulação com a Linha do Sul em
Tunes.
A linha Lisboa/Tunes/Faro pertence à rede principal e as linhas entre Lagos e Tunes e Faro
e Vila Real de Santo António pertencem à rede complementar (Figura 4.12.11).

Figura 4.12.11 – Rede ferroviária da sub-região Algarve

O concelho de Portimão é servido pela Linha do Algarve (rede ferroviária complementar),
que tem estações em Lagos, Mexilhoeira Grande, Portimão, Ferragudo, Estômbar-Lagoa,
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Silves, Poço Barreto, Alcantarilha, Algoz, Tunes, Albufeira, Boliqueime, Loulé, Almansil,
Parque das Cidades, Faro, Olhão, Fuzeta, Tavira, Conceição, Cacela, Castro Marim e Vila
Real de Santo António. Esta Linha irá ser alvo de grandes investimentos por parte da
REFER, onde se inclui a alteração dos layouts das estações e instalação de um novo
sistema de sinalização.
A linha entre Lagos e Tunes é uma via única e larga (1 668 mm) com 45,4 km de
comprimento.

4.13. Perspectivas de Evolução sem a implementação do Projecto
A ausência da intervenção (alternativa zero) corresponde basicamente à manutenção da
situação actual, ou seja, a continuidade do Cais de Comércio e Turismo do Porto de
Portimão, com a sua capacidade actual de recepção e expedição de mercadorias e
passageiros.
Para além disto, o vazio existente entre os dois cais, provocando a descontinuidade na
margem, constitui um elemento perturbador do escoamento fluvial com consequências na
manutenção dos fundos adjacentes, o que agrava o volume de dragagens de manutenção a
realizar.
Através da análise da tendência que se tem verificado para o crescimento de passageiros, é
possível que este tenda a estabilizar por incapacidade do próprio cais, limitando, por sua
vez, o desenvolvimento deste nicho de mercado do sector turístico.

Página 163
EIA do Projecto Base do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Base (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

5. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
5.1. Considerações Gerais
Qualquer obra apresenta impactes sobre o meio biofísico e sócio-económico em que se irá
inserir. Deste modo, após a caracterização da situação actual do ambiente na área de
influência da empreitada em questão, torna-se relevante a análise dos impactes mais
importantes decorrentes da sua concretização.
A importância da identificação dos impactes resultantes do projecto em apreciação reside no
facto do conhecimento atempado de possíveis alterações possibilitar o estabelecimento de
um programa de medidas de prevenção e minimização adequado. Deste modo, torna-se
possível prevenir, eliminar, ou reduzir impactes negativos e maximizar os impactes positivos
resultantes.
A presente identificação de impactes foi diferenciada por aspecto ambiental, de acordo com
a ordenação considerada na caracterização da situação actual, e por fase de ocorrência,
contemplando, designadamente, as fases de construção e de exploração do projecto em
estudo. Estas fases reflectem impactes de características e, sobretudo, de estrutura
temporal distintos.
De um modo geral, à fase de construção estão associados impactes, maioritariamente,
negativos, de carácter temporário e directos, enquanto que à fase de exploração estão
associados impactes de carácter permanente, directos e indirectos e de natureza diversa
(negativos e positivos).
A fase de desactivação não foi considerada no presente estudo, porque se prevê que o
tempo de vida útil deste projecto se prolongue muito para além do ano horizonte do projecto.

5.2. Impactes no Clima
5.2.1. Fase de Construção
O projecto consiste na construção de um muro-cais em betão com 220 m de extensão e no
enchimento da reentrância que será criada na margem para formar um terrapleno, o qual
terá, na sua parte mais larga, cerca de 50 m. O enchimento dessa reentrância é proposto
ser efectuado com o reaproveitamento dos materiais dragados para a abertura da vala de
fundação do muro cais e com materiais de empréstimo.
Tendo em conta estas suas características, não é expectável que durante a fase de
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construção se venha a utlizar para o efeito qualquer tipo de equipamento ou infra-estrutura
ou efectuar qualquer actividade relacionada com a obra com capacidade de provocar a
ocorrência de impactes no clima.

5.2.2. Fase de Exploração
À semelhança do referido para a fase de construção, também, não é expectável a
ocorrência de impactes no clima, em resultado da exploração do cais em estudo.
Há a referir, a este respeito que não é provável que a efectivação do projecto em questão
venha a gerar tráfego adicional, pelo menos ao nível de passageiros, uma vez que não é
plausível que em função da sua efectivação se venham a criar novos circuitos de cruzeiros.
O que este projecto permite é uma oportunidade de proporcionar uma escala de paragem
adicional para os navios de passageiros que actualmente cruzam a costa algarvia.
Por outro lado, está referenciado na bibliografia da especialidade que o transporte marítimo
de cargas é menos prejudicial do ponto de vista da sua contribuição de gases com efeito de
estufa do que correspodente transporte terrestre, pelo que um eventual aumento da sua
utilização por via da implementação do prolongamento do Cais de Comércio do Porto de
Portimão poderia até vir a resultar positivo deste ponto de vista.

5.3. Impactes no Meio Geológico e Geomorfológico
5.3.1. Fase de Construção
Na fase de construção da obra consideram-se como acções a realizar com potencial
interferência nas características físicas naturais da área de intervenção as seguintes:
•

Implantação e funcionamento do estaleiro de apoio à obra;

•

Operações de dragagens (extracção dos sedimentos e deposição dos materiais
dragados);

•

Construção de infra-estruturas (muro cais e terrapleno).

5.3.1.1. Implantação e funcionamento do estaleiro
Em termos da implantação do estaleiro não se prevê que a sua instalação ou funcionamento
cause qualquer impacte neste descritor, uma vez que este se irá certamente localizar na
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área

portuária

adjacente,

que

já

se

encontra

artificializada

(compactada

e

impermeabilizada), pelo terrapleno existente.
Relativamente ao funcionamento geral do estaleiro, o principal problema que geralmente se
coloca está relacionado com a produção de efluentes e de resíduos sólidos pelos
trabalhadores e a manutenção de máquinas. Uma vez que não existe informação (dada a
fase do projecto em que incide o presente estudo) acerca da descarga de efluentes e
resíduos sólidos, é recomendável que seja prevista na fase seguinte do projecto a
implementação de um sistema de drenagem de esgotos adequado para a zona do estaleiro,
que pode passar pela sua ligação ao sistema de saneamento de águas resisduais municipal,
bem como a recolha diária de todo o lixo produzido pela obra, em zona e em recipientes
adequadamente dimensionados para o efeito.
Por estes motivos consideram-se os impactes inerentes à instalação e funcionamento do
estaleiro como negativos, directos e imediatos, embora temporários, localizados e
reversíveis, de reduzida magnitude, podendo por isso ser considerados pouco significativos.

5.3.1.2. Dragagens
O projecto em análise, de prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão, é
uma nova área que corresponde a uma zona confinada do actual cais, onde o assoreamento
é notório.
Com base nos dados do Projecto Base (WW, 2004) está prevista a realização de dragagens
na zona, ao longo de todo o desenvolvimento da obra e numa faixa variável, dependente da
variação da batimetria e natureza dos fundos, que nesta zona é previsivelmente de areia
vasosa. O material dragado será colocado no interior do espaço a encher. De salientar que,
tal como se concluiu dos resultados das análises de contaminação de sedimentos desta
zona mandadas efectuar pelo Instituto Portuário do Sul (actualmente integrado no IPTM), os
sedimentos em questão são considerados aptos para esse fim.
Tratando-se o projecto de uma obra que envolve dragagens de uma determinada área do
fundo do estuário prevê-se a ocorrência de impactes positivos na batimetria, uma vez que,
na ausência do presente projecto, seria necessário realizar dragagens de manutenção para
se garantirem os fundos de serviço do cais.
No entanto, considera-se que estes impactes são poucos significativos, devido à reduzida
extensão abrangida pela obra. Prevê-se que estas dragagens envolvam apenas cerca de
40 000 m3 de material.
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Relativamente ao uso previsto para os materiais dragados, uma vez que estes são
constituídos maioritariamente areias e à partida não possuem contaminação, os mesmos
devem ser encarados sobretudo como um recurso a reaproveitar, na obra em questão,
como está previsto, ou em qualquer outro fim, e não como um resíduo.
A utilização do material dragado para o enchimento do tardoz do cais a construir, tem a
vantagem de permitir confinar todas as actividades relacionadas com as dragagens à área
de intervenção evitando alterar-se a qualidade dos sedimentos das zonas adjacentes ou de
outras zonas do estuário.

5.3.1.3. Construção de infra-estruturas (alteração da margem e efeitos na hidrodinâmica)
Ao nível da hidrodinâmica estuarina não se prevê a ocorrência de impactes negativos
significativos durante a fase de construção, dado que a vala de dragagem é pouco profunda
e de extensão reduzida. Para além disso, os efeitos serão marcadamente temporários.

5.3.2. Fase de Exploração
Nesta fase os eventuais impactes do prolongamneto do cais nos descritores em questões
poderiam fazer-se sentir ao nível das condições hidrodinâmicas e sedimentares no estuário
do Arade.
Para avaliar os efeitos resultantes da construção da nova área do Cais de Comércio e
Turismo de Portimão do projecto ao nível destas componentes ambientais, realizou-se, no
âmbito do Projecto Base (WW, 2004), uma simulação baseada num modelo matemático.
Pela análise do estudo da modelação das correntes não é previsível que, após a construção
das diversas infra-estruturas previstas, venham a ocorrer impactes significativos na
batimetria.
Pode-se, assim, afirmar que o impacte resultante da construção das obras de fecho do Cais
de Comércio, tem uma expressão meramente local, atingindo aí algum significado no que
respeita ao aumento da velocidade das correntes. As consequências no regime sedimentar
não são significativas, mesmo a nível local, embora possam ser consideradas positivas no
que diz respeito à manutenção dos fundos.
Em termos de hidrodinâmica estuarina o prolongamento do cais, com uma implantação
paralela à margem, poderá induzir uma alteração local no regime de correntes, dado que
esta nova estrutura eliminará o recesso existente.
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A alteração local no regime de correntes associada à eliminação do referido recesso
actualmente existente na margem, contribuirá para interromper a deposição de sedimentos,
pelo facto de tornar o local menos abrigado e, consequentemente, mais sujeito a correntes.
Em face do hidrodinamismo verificado junto ao cais do comércio, existem condições
propícias à diminuição das taxas de deposição de partículas finas, contribuindo para uma
menor integração de contaminantes no sedimento, tendo em conta a proximidade das fontes
de contaminantes de origem industrial e urbana. De qualquer forma, como a alteração das
correntes é quase impercecptível essas alterações serão pequenas.
Com base nos dados disponíveis pode concluir-se que, a algumas dezenas de metros do
cais, as diferenças, no canal, de velocidade serão imperceptíveis, tanto em enchente, como
em vazante. Assim, considera-se que a obra em estudo não afectará a circulação da água,
no jogo das marés.

5.4. Impactes nos Recursos Hídricos
Seguidamente é apresentada a avaliação dos principais impactes sobre os recursos hídricos
associados a cada uma das fases de projecto.

5.4.1. Fase de Construção
A fase de construção engloba um conjunto de actividades com diferentes impactes na
qualidade da água estuarina, que se identificam e descrevem em seguida.

5.4.1.1. Operações de dragagem e execução das obras marítimas
As operações de dragagem são essencialmente responsáveis pela ressuspensão de sólidos
na coluna de água (podendo atingir várias dezenas de kg por cada m3 dragado), o que
induz, directa ou indirectamente, os seguintes efeitos:
1. O aumento da turbidez da coluna de água e teor em sólidos em suspensão e a
alteração da cor, com consequências directas na produtividade primária (menor
penetração de luz na coluna de água);
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2. Ressuspensão de matéria orgânica e remobilização de nutrientes, que serão depois
biológica ou quimicamente oxidados, conduzindo a uma diminuição dos teores de
oxigénio dissolvido na água;
3. Ressuspensão das populações bacterianas existentes nas camadas superficiais dos
sedimentos dragados, conduzindo a um agravamento da qualidade microbiológica da
água;
4. A remobilização dos poluentes absorvidos nos sedimentos (metais pesados
principalmente), com potenciais efeitos nocivos (desde a libertação de maus cheiros
até à introdução de toxicidade no meio).
Estas alterações podem comprometer a aptidão das massas de água para alguns usos,
destacando-se a exploração de recursos marinhos (bivalves, moluscos e peixe) e as
actividades balneares.
É de salientar, no entanto, que segundo estudos assinalados por Mauvais (1991), o impacte
na produção primária causado pela ressuspensão de sedimentos é em muitas situações
mais importante quando causado por fenómenos naturais (e.g. correntes e ondulação), do
que aquele que é provocado pelos processos de dragagem.
Os aumentos de turvação dependem directamente do tipo de substrato sedimentar,
nomeadamente, no que respeita ao teor em finos. As condições da dinâmica de fundo
(erosão, acumulação e transporte de material do fundo) afectarão também os processos de
ressuspensão de sedimentos. No caso em análise trata-se maioritariamente de areias, muito
provavelmente, de origem marinha, com siltes e argilas (constituindo estas últimas, que
representam a fracção de finos, ligeiramente menos de terço do total da amostra – ver
resultados da caracterização físico-química dos sedimentos da estação 7 no Anexo VIII),
pelo que é expectável que o efeito desta ressuspensão sejam relativamente evidentes, sem
contudo darem origem a situações de grande persistência de turvação, devido à restrita área
de intervenção e ao hidrodinamismo da zona em questão.
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De um modo geral, os principais impactes ambientais na qualidade da água associados à
realização de dragagens são imediatos, de carácter temporário e reversíveis, uma vez que
os sedimentos tendem a decantar, mais ou menos rapidamente em função da sua
granulometria e os eventuais poluentes remobilizados para a coluna de água tendem a ser
novamente adsorvidos nos sedimentos.
Quanto ao raio de acção previsível, os efeitos identificados estender-se-ão para além da
área de intervenção, devido à acção das correntes, sendo a extensão da área afectada, tal
como a permanência dos seus efeitos, muito dependente da velocidade destas.
O grau de alteração dos parâmetros de qualidade da água (magnitude), nomeadamente, os
teores de sólidos em suspensão, metais pesados, oxigénio dissolvido e contaminação
microbiológica está dependente, por um lado, da situação actual e, por outro, do tipo e
quantidade dos materiais a dragar e do equipamento e método de dragagem a utilizar.
Salienta-se que, de uma forma geral, a magnitude destes impactes está em grande parte
relacionada com o método e equipamento utilizado nas dragagens e menos pela quantidade
movimentada.
O transporte dos sedimentos dragados para o local de depósito definitivo e a sua deposição
nesse local, poderá originar impactes semelhantes às operações de dragagem, se não for
realizado com o cuidado necessário ou utilizando equipamento em deficiente estado de
manutenção.
Atendendo às condições locais e ao reduzido volume envolvido, é natural que a execução
das dragagens seja feita com recurso a uma retroescavadora ou grua equipada com “clam
shell”, instalada sobre um pontão ou deslocando-se sobre um prisma de enrocamento de
apoio situado no tardoz do cais. Em ambos os casos os materiais dragados serão colocados
directamente na zona a aterrar para constituir o terrapleno do cais.
Considerando, o conjunto de factores acima enunciado será de esperar que os impactes
negativos a produzir pelas dragagens sejam significativos a nível local, embora de
magnitude baixa a moderada, dado o pequeno volume de material a dragar (apenas 40 000
m3), a sua constituição, o tipo de equipamento que previsivelmente será utilizado e, também,
porque os locais de dragagem e de deposição são adjacentes. Para além disso, como a
dragagem e a deposição dos materiais dragados se realizam num recesso da margem, onde
as velocidades das correntes são menores, a área afectada será certamente muito reduzida.
Como se referiu, o material dragado para abertura da vala de fundação do cais será utilizado
integralmente na construção do aterro para criação da plataforma de apoio ao cais. Deste
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modo, o destino a dar aos produtos das dragagens, que constitui, muitas vezes, um
problema, encontra-se definido apresentando, assim, impactes muito reduzidos.

5.4.1.2. Movimentação de embarcações e viaturas
A movimentação de embarcações e viaturas para transporte de materiais e máquinas,
poderá originar derrames pontuais de combustíveis, óleos e gorduras, que, caso atinjam
concentrações críticas, poderão causar efeitos negativos ao nível da contaminação de
águas superficiais e de aquíferos.
Atendendo ao volume de materiais a utilizar na obra (cerca de 75 000 m3), o movimento de
camiões de transporte é relativamente reduzido (cerca de 7 500 viagens), pelo que, se
forem utilizados equipamentos em bom estado e adoptadas práticas correctas, os impactes
provocados pela movimentação de embarcações e viaturas poderão ser, embora negativos,
muito reduzidos, temporários e reversíveis.

5.4.1.3. Estaleiros da obra
Os estaleiros da obra e os materiais utilizados para a construção irão originar variados tipos
de resíduos (resíduos urbanos, entulhos, lamas) que, caso não sejam contemplados por um
sistema de recolha-transporte-deposição adequado, poderão atingir a massa de água
superficial do estuário. Se a remoção destes resíduos não fosse efectuada, poderão atingir
as praias vizinhas, deteriorando a sua qualidade. Esta situação não é, no entanto, previsível
de vir a ocorrer no presente caso, dados os elevados padrões de qualidade que se
pretendem atingir na execução da obra.
Os estaleiros da obra produzirão também efluentes domésticos, os quais deverão ser
devidamente ligados à rede de águas residuais que serve as instalações portuárias
existentes.
Se não forem adoptadas as medidas preconizadas, os impactes no meio hídrico serão
negativos, podendo ser significativos, embora temporários e reversíveis.

5.4.1.4. Transporte e armazenamento de materiais
O transporte e armazenamento de determinados materiais de reduzida granulometria (e.g.
areias), utilizados na construção da obra, se não forem devidamente acondicionados,
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poderão contribuir para o aumento da concentração de sólidos em suspensão na coluna de
água, entrando no sistema aquático por deposição atmosférica. Serão impactes negativos,
embora temporários e reversíveis.

5.4.1.5. Derrames e escorrências superficiais
Os derrames acidentais de hidrocarbonetos, efluentes domésticos, combustíveis, gorduras e
óleos, em solo adjacente às águas estuarinas, resultantes das actividades de construção,
que podem entrar no sistema aquático através de escorrências superficiais, originadas em
águas de lavagem ou de origem pluvial, poderão originar impactes negativos, temporários e
reversíveis.
Estes impactes podem ser minimizados com a adopção das medidas preconizadas neste
EIA, nomeadamente, prevendo a sua recolha e encaminhamento a destino adequado
através de colectores instalados para o efeito.

5.4.2. Fase de Exploração
Os impactes originados pela presença do empreendimento são, nesta fase, de carácter
permanente, podendo apresentar afectações, tanto ao nível da hidrodinâmica, como dos
usos e da qualidade da água.Nesta fase as principais acções que podem provocar impactes
na qualidade da água estão relacionadas com:
•

As dragagens periódicas para manutenção dos fundos;

•

O potencial aumento do número de navios que demandarão o Porto de Portimão,
uma vez que o prolongamento do cais irá proporcionar uma maior oferta.

5.4.2.1. Dragagens periódicas para manutenção dos fundos
Os impactes resultantes destas dragagens serão semelhantes aos referidas para a fase de
construção, à excepção do seu carácter cíclico.
No entanto as dragagens de manutenção não são geradas pelo prolongamento do cais, mas
resultam da necessidade de garantir os fundos de serviço dos cais actuais, quer o do sector
comercial, quer o da Marinha. Como o prolongamento do cais, que constitui o objecto do
presente estudo se situa entre os dois cais referidos, a dragagem de manutenção que vier a
ser realizada é igual, em termos de volume e de periodicidade, à que seria necessária se
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não houvesse prolongamento do cais.

5.4.2.2. Aumento do número de navios
As implicações do aumento do número de navios numa potencial degradação da qualidade
da água estão relacionadas com os eventuais derrames de hidrocarbonetos (óleos e
combustíveis) e do contacto das tintas dos cascos com a água.
De referir, contudo, que o prolongamento do cais previsto representa um aumento do
comprimento do cais actual de cerca de 45%, o que na prática significa que poderão aí
amarrar dois navios em simultâneo, mas não se deverá traduzir num aumento de tráfego da
mesma ordem.

5.5. Impactes no Planeamento e Ordenamento do Território
5.5.1. Considerações Gerais
De acordo com o levantamento efectuado relativamente a este descritor, a implementação
da nova estrutura projectada coincide, com áreas que, devido às suas características, se
encontram salvaguardadas por diplomas legais específicos constituindo-se, assim, como
áreas regulamentares.

5.5.2. Fase de Construção
Após a análise da Carta de Condicionantes do PDM de Portimão e atendendo à localização
do projecto, constata-se apenas a afectação do Domínio Público Hídrico Marítimo (Rio
Arade).
Apesar desta afectações e da necessária licença de intervenção nesta área não se
considera que o impacte negativo produzido seja significativo dado que a obra projectada
constitui a ligação de dois cais existentes de características semelhantes.
Além do referido é importante evidenciar que este prolongamento constitui uma
obrigatoriedade, com localização, implantação e características pré-definidas, estabelecida
pelo Decreto-Lei n.º 265/2003. Esta obrigatoriedade exigirá o licenciamento das actividades
previstas em Domínio Público Hídrico.
De acordo com o Artº 21º da Lei n.º 54/2005 nas margens de águas públicas (largura de
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50m a contar da linha que limita o leito das águas) não é permitida a execução de quaisquer
obras permanentes ou temporárias sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição
sobre a utilização das águas públicas correspondentes. No presente caso esta entidade é a
própria entidade que estabeleceu as bases de concessão, ou seja o IPTM, pelo que tendo
sido cumpridos e aprovados todos os requisitos legais, se entende que está garantida a
compatibilização com o regime legal do Domínio Público Marítimo.
No que se refere às classes de espaço de uso definidas no PDM de Portimão para a área de
intervenção constata-se a sua classificação como Zona Portuária, não se observando,
assim, qualquer conflito de usos existentes e propostos.

5.5.2. Fase de Exploração
Nesta fase não se perspectiva a ocorrência de impactes negativos significativos nas áreas
regulamentares e classes de espaço vigentes para a área de intervenção. O prolongamento
do cais promoverá um aumento da pressão humana na região, quer resultante do aumento
do número de navios e passageiros que a nova oferta proporcionará, quer pelo aumento da
circulação viária que acarretará. Apesar do referido, são igualmente expectáveis impactes
positivos significativos, dado que o projecto proposto contribuirá para uma melhoria do
ordenamento da área e das actividades, de cariz portuário, que a ela estarão afectas.

5.6. Impactes na Paisagem
5.6.1. Considerações Gerais
De um modo geral, os impactes na paisagem encontram-se, basicamente, associados a
alterações produzidas no quadro cénico local, como resultado do aparecimento de novos
elementos visuais. De facto, a obra costeira proposta apresenta diferentes níveis de
intervenção ao nível do descritor em análise.
A introdução na paisagem de elementos estranhos, dependendo das suas características,
poderá produzir impactes de magnitude variável, uma vez que, necessariamente estes
elementos interferirão com as características biofísicas da zona afectada, tanto ao nível das
suas componentes físicas e ecológicas, como também, estéticas.
A avaliação dos potenciais impactes visuais produzidos foi efectuada a partir da conjugação
das características visuais da zona interessada com as do projecto, apoiando-se na
caracterização ambiental, em cartografia temática, fotografia aérea e, ainda, em
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determinados parâmetros que pretendem avaliar a magnitude do impacte visual,
designadamente:
•

Alterações na morfologia do terreno (derivadas das características visuais dos
projectos propostos);

•

Amplitude visual (área de visibilidade das intervenções);

•

Sensibilidade das unidades de paisagem (capacidade de integração visual das novas
estruturas).

Acrescente-se que a percepção visual dos espaços se relaciona, principalmente, com a
posição do observador no terreno, bem como, na existência de obstáculos à visão, que
resultam de uma série de factores naturais e culturais, tais como, a morfologia do terreno, a
ocupação do solo, além de valores sociais, entre outros factores que limitam a visibilidade,
interferem com as panorâmicas e que são determinantes na qualificação dos impactes.

5.6.2. Fase de Construção
Em geral, a esta fase encontram-se associados uma série de impactes negativos que,
apesar do carácter temporário, podem resultar de magnitude considerável. É, também,
nesta fase, que serão implementadas a maioria das acções de carácter definitivo, as quais
poderão originar impactes expressivos, transmissíveis à fase de exploração.
Durante a fase de construção verificar-se-á uma interferência nas percepções humanosensoriais resultantes de uma desorganização espacial e funcional do espaço de
intervenção e, ainda, dos espaços de algum modo relacionados com as obras, como sejam,
estaleiros e áreas de depósito e empréstimo, cujos impactes se farão sentir, não só no local
directamente afectado, como também na envolvente imediata. Estes impactes negativos
apresentarão uma moderada magnitude, dada a elevada proximidade face a áreas de cariz
urbano e também porque nas imediações existem outras infra-estruturas de cariz portuário.
Deste modo, prevêem-se durante a fase de construção potenciais impactes negativos,
relacionados com:
•

Introdução de elementos estranhos ao ambiente tradicional, como maquinaria
pesada e materiais de construção;

•

Diminuição da visibilidade no local em construção como resultado do aumento de
concentração de poeiras no ar devido às movimentações de terras;
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•

Modificação da morfologia do terreno, nomeadamente no contorno das margens do
rio Arade;

•

Transformação do carácter visual da paisagem a intervencionar, decorrente de
alterações na actual ocupação e função do espaço, com a criação de uma zona
edificada consistente de formas mais rígidas e artificializadas.

Assim, é possível concluir que na fase de construção os impactes negativos expectáveis ao
nível da paisagem são localizados, de moderada magnitude e pouco significativos. Salientase que a nova infra-estrutura proposta pelo projecto se equipara, às que actualmente
existem na margem direita do rio Arade, junto à cidade de Portimão, havendo por
conseguinte uma similaridade visual, apesar das diferenças de proximidade que um
observador possa estabelecer.

5.6.3. Fase de Exploração
A similaridade anteriormente referida permitirá a observadores localizados nas margens
direita e também na esquerda do rio Arade (Ferragudo), especialmente nas cotas mais
baixas visualizarem uma área com características idênticas, às que presentemente já
existem, apesar da apreensão sobre a mesma ser maior, dada a proximidade existente. As
visualizações permitidas a partir das zonas mais elevadas, muito em particular a partir da
vila de Ferragudo serão na generalidade idênticas às que actualmente já existem.
A exploração da área não irá comprometer as relações funcionais e visuais presentemente
existentes com a envolvente, dado que a área manterá todo o seu cariz vincadamente
portuário, desaparecendo, simultaneamente, a descontinuidade na frente marginal.

5.7. Impactes na Qualidade do Ar
5.7.1. Considerações Gerais
As alterações previsíveis na qualidade do ar da zona de influência do empreendimento em
estudo encontram-se associadas a diferentes tipos de emissões atmosféricas geradas
durante a fase de construção que importa analisar.
Neste contexto, foi realizada uma avaliação, essencialmente qualitativa, para os impactes
decorrentes da fase de construção, que se relacionam, fundamentalmente, com o número e
tipo de maquinaria a empregar.
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5.7.2. Fase de Construção
A maior parte dos impactes previstos sobre a qualidade do ar, em particular, durante a fase
de construção da obra em questão, está ligada às acções de movimentação, deposição e
transporte de inertes mas, também, ao emprego de maquinaria pesada e de unidades de
potência accionadas por motores de combustão interna e à circulação dos veículos pesados
de transporte de materiais e equipamentos necessários à obra ou a outras infra-estruturas
adicionais.
De entre as acções de construção destacam-se, pela sua importância em termos de impacte
potencial na qualidade do ar, as seguintes:
• Realização de dragagens, escavações, aterros e terraplanagens;
• Préfabricação de elementos de betão;
• Compactação do solo;
• Pavimentação de áreas descobertas.
Face às características das acções de construção identificadas, com várias operações de
remoção e transporte de terras e, ainda, operações de construção e de funcionamento do
estaleiro, é previsível que o principal problema relacionado com os poluentes atmosféricos a
serem emitidos, seja, como já referido, o aumento da concentração de partículas totais em
suspensão e a sua deposição nas proximidades do local de execução do projecto.
Neste estudo, consideram-se partículas com diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 30
μm, que constituem as chamadas partículas totais em suspensão (PTS). As partículas mais
perigosas, uma vez que são susceptíveis de ser inaladas, com um diâmetro aerodinâmico
inferior a 10 μm (PM <10), representam, neste caso, cerca de 50 a 75 % do total de
partículas em suspensão.
Os principais impactes resultantes da emissão de partículas em suspensão prendem-se com
o facto destas poderem contribuir para a redução da visibilidade atmosférica e, ao serem
arrastadas pelo vento, poderem vir a ser inaladas por pessoas e animais, havendo ainda,
que ter em conta as possíveis perturbações causadas pelas poeiras na vegetação, que
podem passar por decréscimos na sua taxa de crescimento.
Dado que, pela sua natureza, a maioria das partículas se deposita relativamente próximo
das fontes de emissão, resultam incómodos e perturbações para as zonas sensíveis mais
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próximas dos locais onde decorrem as obras.
A altura do ano em que este impacte tenderá a ser maior coincide com o período do Verão,
onde a humidade relativa do ar e a humidade do solo são menores, o que facilita a
libertação e a ressuspensão de partículas mais leves pela acção do vento, além de se
verificar uma maior facilidade de desagregação do solo.
Sendo o regime de ventos predominante do quadrante Noroeste, prevê-se um maior
arrastamento de poeiras para Sudeste e na envolvente imediata da área em estudo. De
salientar que, as poeiras depositadas, não constituem poluentes perigosos nem estão
associadas a efeitos crónicos, sendo facilmente removíveis pela ocorrência de um vento
forte ou chuvada.
A quantificação das emissões de poeiras e material particulado revela-se muito difícil já que
depende de vários factores como a humidade, composição do solo na área de implantação,
factores associados às características da maquinaria empregue, a época do ano em que a
obra é realizada, entre outros. Neste caso específico, o regime de ventos típico deste local
poderá ter, também, uma influência significativa neste processo.
No Quadro 5.7.1 apresenta-se a caracterização de diversas actividades envolvidas na fase
de construção do Cais, com os respectivos factores de emissão associados.
Pelas razões anteriormente mencionadas e, ainda, devido à especificidade de cada uma das
acções a desenvolver durante o decorrer da obra, sublinha-se que estes valores indicam
apenas uma ordem de grandeza das emissões de partículas das diversas acções de
construção, uma vez que os valores de referência referidos poderão vir afectados de erros
significativos que dependem de diversos factores.
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Quadro 5.7.1 - Valores de referência de factores de emissão para diversas acções de
construção
Actividade

Factor de Emissão (Unidades)

Preparação do terreno, remoção da
vegetação e decapagem do solo

23,9 g PTS / ton de solo
10% de humidade

Deposição de terras em camiões

0,25 (kg / ton. terra)
solo com uma humidade de 2 %

Escavação

2,43 (kg / hora)
solos com 2 % de partículas com diâmetro
inferior a 0,075 mm

Compactação

0,19 (kg / km)
por compactador em operação

Arrastamento de partículas em terras em
depósito

2,58 (kg / hectare hora)
valor médio

Emissão de poeiras em estradas de terra
utilizadas por veículos pesados

0,07 a 23 (kg / veículo km)

Emissão de poeiras em estradas
asfaltadas utilizadas por veículos pesados

0,0006 a 8 (kg / veículo.km)

Fonte: EPA, AP-42, 1999 / 2001

Da análise destes valores deve ser realçado que as acções de construção mais
penalizadoras, são as de movimentação/deposição de terras que devem ser revestidas de
especial cuidado. Outra conclusão que pode ser retirada destes valores é a preferência do
transporte em estradas asfaltadas face ao transporte em estradas de terra, principalmente
no período estival quando a humidade do solo é muito baixa o que facilita a desagregação
do solo e a ressuspensão das partículas depositadas.
Durante a fase de construção das várias intervenções do projecto, o estaleiro funcionará
como uma fonte "estacionária" de emissão de poluentes atmosféricos em geral. Deve ser,
também, mencionado o acondicionamento de materiais de construção e de inertes no
estaleiro e a deposição destes últimos no local de deposição final, que poderá provocar
emissões indesejáveis, caso não sejam levadas em linha de conta as medidas de
minimização propostas.
No caso da produção de betão, o principal impacte prende-se, também, com a emissão de
material particulado, já que o fabrico de betão é apenas uma operação de mistura física. As
emissões de partículas das centrais de betão atingem valores superiores a 110 g por
tonelada de cimento, mesmo com uma operação cuidada. Uma percentagem significativa
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(20 a 35 %) destas partículas tem um diâmetro inferior a 10 μm (EPA, AP-42).
Outro factor responsável pela alteração da qualidade do ar local é a emissão de gases
poluentes, pelos veículos pesados de transporte e pelo funcionamento de equipamentos
como motores de combustão interna, dos quais se destacam:
• O monóxido de carbono (CO), resultante de reacções e combustão incompletas;
• Os óxidos de azoto (NOx), em particular o NO2, originado em reacções de combustão
a elevadas temperaturas;
• Os óxidos de enxofre (SOx), com especial incidência para o SO2, presente na
composição do combustível e libertado após a combustão deste.
A quantificação das emissões dos poluentes referidos é, à semelhança da emissão de
partículas, bastante difícil, uma vez que depende das características técnicas e do número
de material a ser empregue em cada instante.
Podem-se, contudo, apresentar valores de referência para equipamento e maquinaria em
operação. No Quadro 5.7.2 indicam-se valores máximos de emissão de poluentes
atmosféricos para veículos pesados de transporte rodoviário em função da sua potência.

Quadro 5.7.2 - Factores de emissão para veículos pesados equipados com motores diesel
Directiva
EURO

Data de

Factores de emissão (g/kWh)

implementação da

Monóxido de

Hidrocarbonetos

Dióxido de

Partículas

medida

carbono (CO)

(HC)

Azoto (NO2)

Suspensas

1996.10

4,0

1,1

7,0

0,25

1998.10

4,0

1,1

7,0

0,15

*

1,5

0,25

2,0

0,02

2000.10

2,1

0,66

5,0

0,10 e 0,13

EURO II

1999.10
EURO III

**

Fonte: Directiva 1999/96/CE, de 13 de Dezembro
* Valores limite facultativos, aplicáveis aos veículos definidos como veículos ecológicos avançados
3
** Para motores diesel pequenos, de cilindrada unitária inferior a 0,7 dm e regime à potência nominal superior a
3000/min

Os valores das emissões para máquinas móveis não rodoviárias com motor de combustão
interna, encontram-se regulamentados pela Directiva 97/68/CE, transposta para o direito
nacional pelo Decreto-Lei n.º 432/99, de 25 de Outubro e que se apresentam no
Quadro 5.7.3.
Por último, importa ainda referir o impacte na qualidade do ar que resulta do aumento do
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tráfego de veículos pesados durante a fase de construção, particularmente durante os
períodos mais críticos. Este impacte pode traduzir-se na diminuição da fluidez do tráfego
nas vias de comunicação adjacentes.

Quadro 5.7.3 - Valores máximos de emissão de poluentes atmosféricos para máquinas móveis
não rodoviárias
Monóxido de

Hidrocarbonetos

Óxidos de Azoto

Carbono (CO)

(HC)

(NOx)

(g/kWh)

(g/kWh)

(g/kWh)

130 ≤ P ≤ 560

5,0

1,3

9,2

0,54

75 ≤ P < 130

5,0

1,3

9,2

0,70

37 ≤ P < 75

6,5

1,3

9,2

0,85

Potência Útil (P)
(kW)

Partículas (PT)
(g/kWh)

Fonte: Decreto-Lei n.º 432/99, de 25 de Outubro
Nota: As máquinas cujos motores estão abrangidos pela seguinte definição são, entre outros: aparelhos de perfuração
industriais, compressores; equipamentos de construção incluindo carregadores de rodas, bulldozers, carregadoras de lagartas
e do tipo camião, escavadoras hidráulicas, etc.; equipamentos de manutenção de estradas (motoniveladoras, cilindros,
pavimentadoras para betuminosos). A Directiva não se aplica a navios e grupos geradores entre outros.

Em síntese, os impactes na qualidade do ar local decorrentes da fase de construção das
diversas intervenções inerentes ao projecto de construção do Cais, resultam da emissão de
partículas em suspensão e de poluentes gasosos, associados à execução das obras e dos
aspectos a elas associados.
Os impactes na qualidade do ar para a fase de construção são classificados como directos,
negativos, significativos, embora temporários, uma vez que estarão associados à fase de
construção e limitados à área em estudo.
A significância e magnitude destes impactes poderá ser reduzida, caso sejam
implementadas as medidas de mitigação específicas para esta fase de execução do
projecto, contempladas neste EIA.

5.7.3. Fase de Exploração
Durante a fase de exploração, o principal aspecto que pode, de algum modo, contribuir para
a degradação da qualidade do ar na área em estudo, é o aumento do tráfego rodoviário no
acesso ao Cais.
Tendo em consideração o crescimento de tráfego gerado pelo Cais e a sua distribuição, não
se prevêem impactes negativos significativos na circulação rodoviária.
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Com base nas considerações efectuadas, os impactes na qualidade do ar consideram-se
negativos, directos, pouco significativos e de reduzida magnitude circunscrevendo-se às
imediações do acesso ao Cais.

5.8. Impactes no Ruído
5.8.1. Considerações Gerais
Devido às características específicas da fase de construção, nomeadamente a existência de
um grande número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil
determinar com rigor, é usual efectuar apenas uma abordagem quantitativa genérica do
impacte ambiental, tendo por base o estatuído legalmente no que concerne à emissão
sonora de equipamentos para uso no exterior.
Devido às características específicas da fase de exploração, nomeadamente a habitual
existência de Estudo de Tráfego do projecto, é usual efectuar uma abordagem quantitativa
específica dos impactes ambientais, para esta fase, tendo por base modelos adequados de
previsão dos níveis sonoros.
O Regulamento Geral do Ruído (RGR) efectua o enquadramento das actividades ruidosas
temporárias (tipologia julgada aplicável à fase de construção) nos seus Artigos 14.º e 15.º, e
das actividades permanentes (tipologia julgada aplicável à fase de exploração) no Artigo
13.º.
Afigura-se adequado considerar que LAr(Res.) representa o Nível de Avaliação do Ruído
Resultante (ruído ambiente que integra o Ruído Particular da infra-estrutura em análise) e
LAr(Ref.) o Nível de Avaliação do Ruído de Referência (ruído ambiente que existiria caso não
fosse implementada a infra-estrutura em análise). Deste modo a ocorrência de impactes
positivos ou negativos resulta do seguinte:
•

Impacte Negativo:
LAr(Res.) ≥ LAr(Ref.)

•

Impacte Positivo:
LAr(Res.) < LAr(Ref.)

Os critérios para a definição da magnitude dos impactes no ruído são apresentados no
Quadro 5.8.1..
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Quadro 5.8.1 – Magnitude dos impactes ambientais na componente ruído
Magnitude
Elevada
Moderada
Baixa
Nula
Elevada
Moderada
Baixa
Nula
Elevada
Moderada
Baixa
Nula

Período

Diurno

Entardecer

Nocturno

Condição
LAr(Res.) > LAr(Ref.) + 10
LAr(Ref.)+10 ≥ LAr(Res.) > LAr(Ref.) +5
LAr(Ref.) + 5 ≥ LAr(Res.) > LAr(Ref.)
LAr(Res.) = LAr(Ref.)
LAr(Res.) > LAr(Ref.) + 8
LAr(Ref.)+8 ≥ LAr(Res.) > LAr(Ref.) +4
LAr(Ref.) + 4 ≥ LAr(Res.) > LAr(Ref.)
LAr(Res.) = LAr(Ref.)
LAr(Res.) > LAr(Ref.) + 6
LAr(Ref.) + 6 ≥ LAr(Res.) > LAr(Ref.) +3
LAr(Ref.) + 3 ≥ LAr(Res.) > LAr(Ref.)
LAr(Res.) = LAr(Ref.)

A distribuição efectuada baseou-se no que está estabelecido na alínea b) do n.º 1 do Artigo
13º do R.G.R., que se transcreve parcialmente:
“…A diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do
indicador LAeq do ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período
diurno, 4dB(A) no período entardecer e 3dB(A) no período nocturno, nos termos do anexo I
ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante.
Considera-se o dobro dos valores explicitados para limitar a magnitude moderada e a
magnitude elevada.

5.8.2. Fase de Construção
Indicam-se, no Quadro 5.8.2 as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos
Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando fontes
pontuais, um meio de propagação homogéneo e quiescente, e os valores limite de potência
sonora estatuídos no anexo V do Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento
para Utilização no Exterior (R.E.S.E.U.E.), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de
Março.
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Quadro 5.8.2 – Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) (fase de
construção)
P: potência instalada
efectiva (kW);
Tipo de equipamento

Distância à fonte [m]

Pel: potência eléctrica (kW);
m: massa do aparelho (kg);
L: espessura transversal

LAeq =65

LAeq =55

LAeq =45

de corte (cm)
Compactadores (cilindros vibrantes, placas
vibradoras e apiloadores vibrantes)

P≤8

40

126

398

8<P≤70

45

141

447

P>70

>46

>146

>462

Dozers, carregadoras e escavadoras-

P≤55

32

100

316

carregadoras, com rasto contínuo

P>55

>32

>102

>322

carregadora, empilhadores em consola c/

P≤55

25

79

251

motor de combustão, gruas móveis,

P>55

>26

>81

>255

Dozers, carregadoras e escavadorascarregadoras, com rodas; dumpers,
niveladoras, compactadores tipo

compactadores (cilindros não vibrantes),
espalhadoras-acabadoras, fontes de
pressão hidráulica
Escavadoras, monta-cargas, guinchos de

P≤15

10

32

100

construção, motoenxadas

P>15

>10

>31

>99

m≤15

35

112

355

Martelos manuais, demolidores e
perfuradores
Gruas-torres
Grupos electrogéneos de soldadura e
potência

Compressores

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras

15<m≤30

≤52

≤163

≤516

m>30

>65

>205

>649

-

-

-

-

Pel≤2

≤12

≤37

≤116

2<Pel≤10

≤13

≤41

≤130

Pel>10

>13

>40

>126

P≤15

14

45

141

P>15

>15

>47

>147

L≤50

10

32

100

50<L≤70

16

50

158

70<L≤120

16

50

158

L>120

28

89

282

Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos
obstáculos à propagação sonora, entre a zona de obra e os receptores com sensibilidade ao
ruído, os valores apresentados no Quadro 5.8.2 podem aumentar ou diminuir
significativamente. De qualquer forma é expectável que a menos de 10 m da obra o nível
sonoro contínuo equivalente, ponderado A, seja superior a 65 dB(A), e a menos de 100 m
seja superior a 45 dB(A).
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Considerando a ausência de receptores sensíveis na envolvente da obra em análise, não é
expectável a ocorrência de impactes negativos significativos a este nível.
É ainda de salientar o facto do carácter transitório da fase de construção, ser usualmente
melhor tolerado pelas populações.

5.8.3. Fase de Exploração
Dada a significativa distância da zona de atracagem do Cais Comercial e de Turismo de
Portimão aos Receptores Sensíveis mais próximos – cerca de 550 m – prevê-se que os
impactes ambientais mais relevantes, na componente ruído, na fase de exploração se
fiquem a dever ao eventual acréscimo de tráfego rodoviário de acesso ao cais, nas vias
existentes, e não ao tráfego marítimo propriamente dito.
Os impactes indirectos são assim dependentes da relação entre o volume de tráfego afecto
ao cais (c) e o volume de tráfego característico das respectivas vias (v):
•

•

•

impactes temporários, indirectos, negativos e de baixa magnitude:
o

Período Diurno: c/v ≤ 0.2 (20%)

o

Período do Entardecer: c /v ≤ 0.15 (15%)

o

Período Nocturno: c/v ≤ 0.1 (10%)

impactes temporários, indirectos, negativos e de magnitude moderada:
o

Período Diurno: c/v ≤ 0.9 (90%)

o

Período do Entardecer: c/v ≤ 0.5 (50%)

o

Período Nocturno: c/v ≤ 0.3 (30%)

impactes temporários, indirectos, negativos e de magnitude elevada:
o

Período Diurno: c/v > 0.9 (90%)

o

Período do Entardecer: c/v > 0.5 (50%)

o

Período Nocturno: c/v > 0.3 (30%)

De referir ainda que, de acordo com as medições acústicas efectuadas in situ, verifica-se
que os níveis sonoros na imediata envolvente da principal via de acesso – via a poente – já
são significativamente elevados, pelo que é elevada a probabilidade do tráfego de acesso
ao cais poder ser negligenciável relativamente ao tráfego característico da própria via, o que
deverá ser controlado mediante monitorização.
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5.9. Impactes na Componente Ecológica
5.9.1. Considerações gerais
As fases de construção e exploração implicam acções e consequentes impactes muito
distintos e com diferentes incidências ao longo do tempo, ao nível das comunidades
biológicas (terrestres e aquáticas) da zona em estudo, que serão analisadas em seguida.

5.9.2. Fase de Construção
Na fase de construção do cais há uma faixa de fundo que vai ser alterada quer, numa
primeira fase pela dragagem para obter o fundo necessário à colocação das fundações do
muro, quer, em seguida, pela construção do próprio muro.
Este facto implicará, necessariamente, uma perda dos organismos bentónicos que
habitavam nestes sedimentos ou numa afectação daqueles organismos que predavam os
primeiros.
A área de fundos a afectar pelo presente projecto corresponde sensivelmente a apenas um
hectare.
O subsequente aterro da zona do tardoz irá, por sua vez, implicar a afectação dos
organismos da flora e da fauna aquática que dependem do substrato rochoso das margens.
A zona a afectar tem um perímetro de cerca de 300 m e uma largura de aproximadamente,
10 m de largura pelo que corresponde a uma área global de apenas 0,3 ha.
Trata-se de um impacte negativo directo sobre a biomassa e a produtividade biológica
estuarina, irreversível no caso dos organismos que dependiam dos sedimentos e reversível
no caso dos organismos que habitam o substrato duro, uma vez que poderão recolonizar a
área do muro-cais após a conclusão da obra. De qualquer forma dada a reduzida área de
afectação em questão, a perda de habitat móvel (sedimentos) não é minimamente
significativa face à área ocupada por este mesmo habitat quer no estuário em geral, quer
em particular na zona do troço terminal do estuário onde se localiza o projecto em questão,
pelo não se pode considerar que a mesma seja significativa quer em termos da
produtividade primária quer nas restantes componentes da cadeia trófica estuarina.
Há que salientar que a área em questão se encontra actualmente bastante perturbada uma
vez que se localiza entre dois cais (o cais de Comércio e o cais da Marinha) o que poderá
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reduzir a sua capacidade de suporte relativamente a outras zonas idênticas não sujeitas a
este tipo de pressão da actividade portuária.
Há ainda a referir os potenciais efeitos do aumento dos sólidos em suspensão e da
consequente posterior deposição destes sólidos formando uma película na zona adjacente à
obra. Este tipo de efeito prejudica a produtividade primária ao resultar numa menor
penetração de luz na coluna de água e a acção dos organismos bentónicos de regime
alimentar suspensívoro, pois provoca a colmatação dos mecanismos de filtração.
Quanto ao raio de acção previsível, os efeitos identificados estender-se-ão para além da
área de intervenção, devido à acção das correntes, sendo a extensão da área afectada, tal
como a permanência dos seus efeitos, muito dependente da velocidade das correntes.
Salienta-se que, de uma forma geral, a magnitude destes impactes está em grande parte
relacionada com o método e equipamento utilizado nas dragagens e menos pela quantidade
movimentada.
No entanto, no presente caso e tal como é referido no capítulo dos impactes na qualidade
da água, atendendo às condições locais, ao reduzido volume de materiais envolvido, ao
facto da execução das dragagens ser feita com recurso a uma retroescavadora ou grua
equipada com clam shell, instalada sobre um pontão ou deslocando-se sobre um prisma de
enrocamento de apoio situado no tardoz do cais e, ainda, dado os materiais dragados serem
colocados directamente na zona a aterrar para constituir o terrapleno do cais, os impactes
negativos relacionados com a ressuspensão de sólidos, matéria orgânica e nutrientes,
associados às dragagens serão, previsivelmente, temporários, reversíveis, de reduzida
magnitude e pouco significativos.

5.9.3. Fase de Exploração
Nesta fase os impactes na ecologia estuarina derivarão, essencialmente, dos impactes do
eventual acréscimo de actividade da operação do cais na qualidade da água, já
anteriormente descritos, uma vez que a área afecta ao projecto se vai integrar numa zona
afecta a esta actividade.
No entanto, a adequada recolha/disposição de efluentes e resíduos em pratica e a
tendencial melhoria nos métodos de gestão dos mesmos que certamente não deixará de ser
acontecer na operação do cais, em particular a sua previsível ligação ao sistema municipal
de saneamento, permitirão reduzir ao mínimo os potenciais efeitos negativos que poderiam
resultar nesta fase.
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5.10. Impactes no Património
5.10.1. Fase de Construção
De acordo com as informações obtidas no Museu de Portimão e que constam igualmente na
base de dados do IPA (actual IGESPAR), existem referências à existência de património
arqueológico do período romano em toda a área envolvente ao projecto. As entradas como,
por exemplo, Estrumal, Portimão e Portimões, remetem para indícios de tanques, cetárias,
moedas, um tesouro, uma estátua de um guerreiro e materiais cerâmicos diversos desta
época. De qualquer forma, a relocalização destes sítios arqueológicos tornou-se impossível
face aos diversos aterros que foram realizados ao longo do tempo nesta zona da margem
direita do estuário do Arade.
Alerta-se ainda para o facto de que, apesar da riqueza de vestígios arqueológicos
subaquáticos do Rio Arade, os estudos mais recentes nesta matéria realizados pelo CNANS
(Loureiro e tal., 2006) apontam para que na área de intervenção do projecto não ocorram
indícios da existência de valores arqueológicos relevantes. É de referir-se igualmente, o
facto da zona ter sido fortemente intervencionada, há cerca de duas décadas, pela
construção do actual terrapleno do Cais de Comércio e Turismo.
Deste modo, pode considerar-se que não é expectável a ocorrência de impactes negativos,
directos ou indirectos, significativos no património cultural (histórico, arqueológico, edificado
ou etnográfico), em virtude da implementação do projecto em estudo. Chama-se, no
entanto, a atenção para o facto de caso venham a ser detectados vestígios arqueológicos
durante as dragagens os mesmos deverão ser devidamente salvaguardados.

5.10.2. Fase de Exploração
Não é expectável a ocorrência de impactes no património, em resultado da exploração do
projecto em avaliação.
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5.11. Impactes Sócio-Económicos
5.11.1. Considerações Gerais
No presente capítulo procurar-se-ão identificar as principais consequências sociais e
económicas inerentes à implementação do projecto em questão, identificando-se e
avaliando-se os impactes positivos e negativos, tanto a nível local, como na sua área
envolvente, de acordo com as diferentes fases consideradas neste estudo, concretamente,
as fases de construção e de exploração.
Numa análise preliminar, pode dizer-se que os impactes negativos, no que respeita ao
descritor sócio-economico, ocorrem maioritariamente na fase de construção. Salienta-se, a
este nível, alguma degradação temporária dos parâmetros biofísicos do meio. No entanto,
ocorrerão também nesta fase impactes positivos, decorrentes da criação de emprego e do
estímulo económico, associado à execução da obra.
Em contrapartida, durante a fase de exploração, os impactes mais significativos previstos
estão directamente relacionados com o aumento da qualidade pela criação de um espaço
de utilização pública.

5.11.2. Fase de Construção
Os principais impactes socio-económicos da fase de construção estarão associados aos
seguintes aspectos:
Afectação da rede viária local
A circulação de maquinaria e veículos pesados afectos aos trabalhos irá produzir
perturbações ao nível da normal circulação nas vias principais e de acesso à obra, mesmo
que circunscritos a períodos reduzidos. Trata-se de um impacte negativo, directo,
temporário, de magnitude moderada e significativo. Porém, constitui um impacte minimizável
se se evitarem as horas de maior fluxo de tráfego (início da manhã e final da tarde);
Também a degradação do pavimento das vias utilizadas pelos veículos associados à obra,
constitui uma perturbação previsível. Trata-se de um impacte negativo, directo, temporário,
de reduzida magnitude e pouco significativo. Porém, trata-se de um impacte minimizável se,
após a fase de construção, se proceder a trabalhos de manutenção das vias existentes na
envolvente e que serviram de acesso à obra.
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Dinamização da economia
É expectável um aumento temporário de população presente na freguesia, durante a fase de
construção, devido à permanência de trabalhadores afectos à obra. Este é considerado um
impacte positivo, temporário, de baixa magnitude na medida em que afectará um número
reduzido de indivíduos e, consequentemente, pouco significativo. Acrescente-se que, na
fase actual do projecto, não é possível quantificar o número exacto de trabalhadores afectos
à obra, pelo que a avaliação deste impacte se baseia, essencialmente, na dimensão dos
trabalhos em questão e nos efectivos afectos em obras congéneres;
Saliente-se, porém, que os empreiteiros podem recorrer a mão-de-obra local, pelo que é
provável a criação de alguns postos de trabalho directos. A concretizar-se esta opção, tratase de um impacte positivo, temporário, de magnitude moderada e pouco significativo.
Outro aspecto que importa referir, prende-se com o recurso a matérias-primas e a
subempreiteiros locais, fenómeno frequente neste tipo de obras. Trata-se de um impacte
positivo, indirecto, temporário, de magnitude moderada, consoante o volume de negócios
realizado localmente;
A frequência de estabelecimentos de restauração pelos trabalhadores da obra durante a
fase de construção, é um impacte positivo, pouco significativo e de baixa magnitude.

5.11.3. Fase de Exploração
Nesta fase os impactes previstos para o prolongamento do cais terão, sobretudo, um
carácter positivo.
O prolongamento do cais comercial, com uma frente de mais 220 m para Sul, permitirá
receber três navios em simultâneo, de cruzeiros e/ou mercadorias, ou dois navios de grande
dimensão, comprimento superior a 200 m em simultâneo, o que actualmente não é possível,
verificando-se situações em que um dos cruzeiros tem de ficar no fundeador exterior do
porto, tendo os passageiros de ser transportados em pequenas embarcações até ao cais
comercial, pelo que deste ponto de vista, o prolongamento do cais comercial também irá
promover um maior conforto e segurança dos passageiros. Prevê-se também o aumento do
número de escalas de navios de cruzeiro, para cerca de 100 escalas anuais.
Este aumento do número de escalas contribuirá também para uma dinamização da
economia na zona de Portimão já que o gasto médio dos turistas de cruzeiros na Europa
ronda os 50,00 € por porto de escala (Fonte: GP Wild International). Sendo assim, tanto o
Página 190
EIA do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Síntese (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

comércio, como a restauração irão beneficiar do projecto do prolongamento do cais de
Portimão, durante a vida útil do mesmo.
A proximidade do centro de produção ao porto de Portimão, a operação nas 24 horas do dia
e a inexistência de restrições de maré, são factores que colocam o Porto de Portimão como
a única solução viável no Algarve à exportação de produtos florestais por via marítima,
prevendo-se um crescimento do movimento desta carga, no futuro próximo, até às
100 000 toneladas por ano. O prolongamento do cais comercial permitirá que navios de
maiores dimensões, em comprimento e tonelagem, estejam atracados simultaneamente,
optimizando os recursos existentes.
Todos estes impactes são positivos, certos, de magnitude elevada e muito significativos.
O novo porto deverá, então, constituir um espaço de utilização pública, com equipamento
adequado, e bastante útil para o melhoramento da zona de acostagem para usufruto da
população, tanto no âmbito do turismo/lazer, como no âmbito económico. Este local será
uma mais valia para a região, na medida em que aumentará a procura por parte dos turistas,
aumentando o potencial económico da região.
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6. ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAIS
6.1. Considerações Gerais
A análise dos riscos ambientais tem como objectivo identificar, prever e caracterizar os
possíveis acidentes graves a que um determinado empreendimento está sujeito, bem como
determinar os efeitos ambientais que os mesmos poderão causar na área afectada e as
correspondentes probabilidades de ocorrência associadas.
Devido à localização do Cais de Comércio e Turismo de Portimão e às diversas actividades
associadas à sua operação, podem ocorrer acidentes de ordem tecnológica ou natural,
susceptíveis de terem repercussões mais ou menos graves no ambiente.
Um aspecto de grande importância a considerar na analise de risco é a determinação da
probabilidade de ocorrência de um acidente. No entanto, no caso presente, a inexistência ou
a grande dificuldade de obtenção de dados fiáveis que permitam a sua determinação de
forma minimamente objectiva e realista, levou a que se optasse, neste EIA, por uma
metodologia baseada numa classificação de acidentes-tipo com diferentes níveis de
gravidade. Excepção é feita para a análise do Risco de Inundação, o qual foi alvo de um
estudo específico apresentado no Anexo IV. Esta análise foi, por sua vez, suportada pela
Avaliação do Caudal de Cheia Centenária do Arade, apresentada no Anexo IX. De referir
que estes estudos foram efectuados para o Empreendimento da Marina de Ferragudo (que
foi considerado um projecto associado ao projecto em análise no presente EIA), por
exigência do Caderno de Encargos da Concessão, com vista a determinar as cotas mínimas
a que poderiam ser colocados as edificações. O prolongamento do cais mantém a mesma
cota do actual terrapleno.
Há a salientar que, do estudo acima referido, resultou a conclusão de que, para um período
de retorno de 100 anos a sobrelevação dos níveis atingidos pela água do estuário do Arade
poderá ter um valor compreendido entre 1,07 e 1,43 m, resultante da soma dos valores
parcelares correspondentes à subida do nível médio da água do mar (entre 0,33 e 0,66 m),
da cheia fluvial (entre 0,04 e 0,05 m) e dos efeitos da pressão atmosférica e vento (entre
0,70 e 0,72 m). Adicionando estes valores à cota da preia-mar máxima, o nível máximo
atingido pela água do Arade, no local do Cais de Portimão será de +5,01 m (ZH) a
+5,37 m (ZH), cotas essas maioritariamente inferiores à cota de coroamento do terrapleno
do Cais (+5,30 m (ZH)).
Uma vez que o cais está orientado a Este-Nordeste e atendendo a que a onda máxima de
projecto vem de quadrante Sul os seus efeitos deverão ser relativamente negligenciáveis.
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Dado a muito baixa probabilidade de ocorrência simultânea de todos os fenómenos
anteriormente referidos (subida dos níveis do mar provocada por depressões atmosféricas e
pelo vento, por uma cheia centenária e pela ocorrência da onda máxima, no momento da
preia-mar máxima), este acontecimento terá um período de retorno muitíssimo superior a
100 anos, pelo que não foi considerado na presente análise de acidentes-tipo.
Deste modo, nas fases de construção e de exploração, os principiais acidentes-tipo que
podem ocorrer são:
a) Fase de Construção.
•

Acidentes Tecnológicos:

derrame de combustível;

•

Acidentes Naturais:

sismo.

b) Fase de Exploração
•

Acidentes Tecnológicos:

incêndio/explosão;
derrame de combustível.

•

Acidentes Naturais:

sismo.

Cada um dos possíveis acidentes pode ocorrer com diferentes magnitudes, ter diferentes
origens e afectar áreas distintas, provocando efeitos ambientais com um nível de gravidade
variável. Refira-se, ainda, que um acidente de pequena gravidade na fase inicial pode
evoluir para uma magnitude superior e, como tal, de efeitos gravosos acrescidos, se não
forem tomadas as necessárias medidas preventivas e de emergência. Por outro lado,
podem ocorrer, em simultâneo, vários acidentes, com a mesma origem ou diferentes
origens, o que também conduz a um agravamento dos efeitos.
Embora os riscos ambientais considerados nas fases de construção e exploração sejam os
mesmos, as suas origens, áreas afectadas e efeitos assumem características e importâncias
distintas.
Nos Quadros 6.2.1 e 6.3.1 é apresentada uma síntese da análise feita para as fases de
construção e de exploração, tendo os níveis de gravidade dos acidentes sido classificados
segundo uma escala de 1 a 3. A sua leitura deve ser feita na vertical, uma vez que
acidentes-tipo do mesmo nível não produzem, necessariamente, efeitos semelhantes e
comparáveis.
Com o intuito de prevenir e controlar os riscos de acidente, são enunciadas no próximo
capítulo, diversas medidas de modo a minimizar os efeitos da sua eventual ocorrência.
Página 194
EIA do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Síntese (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

6.2. Fase de Construção
6.2.1. Acidentes Tecnológicos
Como se pode observar no Quadro 6.2.1, os efeitos no ambiente devidos aos riscos de
acidente tecnológico associados a esta fase podem assumir uma maior ou menor gravidade,
provocando atrasos e/ou paralisações na construção e afectando as suas áreas
envolventes.
Durante esta fase pode considerar-se que o principal risco de acidente é o que está
relacionado com derrames de combustível. Estes derrames podem ocorrer devido a erros
nas manobras efectuadas pelas embarcações, veículos, dragas e outros equipamentos
afectos às obras.
Terão consequências mais graves se a sua origem for uma embarcação e se afectarem as
águas portuárias, áreas com interesse para a conservação da natureza e as águas das
áreas balneares próximas. Os seus efeitos serão de uma magnitude maior ou menor,
dependendo de vários factores, como sejam as condições meteorológicas e hidrodinâmicas,
a quantidade de combustível derramado e o tipo de embarcação.

Quadro 6.2.1 – Acidentes tipo associados à fase de construção
NIVEL

CARACTERISTICA
ORIGEM

1

ÁREA AFECTADA
EFEITOS
ORIGEM

2

ÁREA AFECTADA

ACIDENTES
DERRAME DE COMBUSTIVEL
Derrame de combustível no local
das obras terrestres, com
escoamento para o mar
Estaleiros, área de construção e
áreas marítimas adjacentes
Poluição do solo e da água
Derrame de combustível a partir
de draga ou embarcação
Área marítima envolvente da
draga ou outra embarcação

SISMO
Sismo de intensidade V na escala de Mercalli
Estaleiros e área de construção
Danos materiais nos estaleiros, obras e
equipamentos
Sismo de intensidade VI-VII na escala de Mercalli
com derrame de combustível
Estaleiros e área de construção

EFEITOS

Poluição da água

Danos materiais elevados nos estaleiros, obras e
equipamentos; Poluição da água

ORIGEM

Derrame de combustível com
esvaziamento total de tanques
de draga ou outra embarcação

Sismo de intensidade VIII-X na escala de Mercalli
com derrame de combustível incêndio e/ou explosão

ÁREA AFECTADA
3
EFEITOS

Área marítima alargada
Poluição da água e das áreas
balneares próximas. Afectação
de áreas com interesse para a
conservação da natureza
próximas.

Área de implantação do Cais e área marítima
alargada
Danos materiais muito elevados nos estaleiros, obras
e equipamentos; Poluição do ar, da água e das áreas
balneares próximas. Afectação de áreas com
interesse para a conservação da natureza próximas.
Danos pessoais.
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6.2.2. Acidentes Naturais
Durante esta fase, os riscos prováveis, em caso de acidente natural, terão como causa a
ocorrência de um sismo de grau elevado, podendo ainda dar origem a derrames de
combustível, seguidos ou não de incêndio e/ou explosão (ver Quadro 6.2.1).
Os efeitos podem também assumir maior ou menor gravidade, provocando atrasos e/ou
paralisações da construção, causar importantes danos materiais na obra e nas áreas
envolventes, e mesmo danos pessoais.

6.3. Fase de Exploração
6.3.1. Acidentes Tecnológicos
Como se refere no Quadro 6.3.1, nesta fase, os riscos mais prováveis, em caso de
acidente, são os devidos a incêndio/explosão e a derrames de combustível.

Quadro 6.3.1 – Acidentes tipo associados à fase de exploração
NIVEL

CARACTERISTICA

ORIGEM

INCÊNDIO EXPLOSÃO
Deflagração de pequeno
incêndio nas instalações
terrestres do Cais

1
ÁREA AFECTADA
EFEITOS
ORIGEM
2

ÁREA AFECTADA
EFEITOS

ORIGEM

ÁREA AFECTADA
3

EFEITOS

Cais de Comércio e Turismo
Danos materiais no Cais
Deflagração de incêndio a
bordo de embarcação acostada
no Cais
Embarcação, Cais e zona
estuarina adjacente
Poluição da água e do ar
Deflagração de incêndio a
bordo de embarcação acostada
no Cais com propagação para
outras embarcações acostadas
e para instalações terrestres
associada à explosão
Embarcação, Cais e zona
estuarina envolvente
Danos materiais muito
elevados. Poluição do ar, da
água e das áreas balneares
próximas. Afectação de áreas
com interesse para a
conservação da natureza
próximas. Danos pessoais

ACIDENTES
DERRAME DE
COMBUSTIVEL
Derrame de combustível
no cais, com escoamento
para a zona estuarina
adjacente
Cais
Poluição do solo e da
água
Derrame de combustível a
partir de embarcação
acostada
Zona estuarina adjacente
Poluição da água
Derrame de combustível
com esvaziamento total
de tanques de
embarcação
Zona estuarina
envolvente
Poluição da água, da
Marina de Portimão e das
áreas balneares
próximas. Afectação de
áreas com interesse para
a conservação da
natureza próximas

SISMO
Sismo de intensidade V na
escala de Mercalli
Instalações terrestres do Cais
Danos materiais nas instalações
terrestres do Cais
Sismo de intensidade VI-VII na
escala de Mercalli com derrame
de combustível
Cais
Danos materiais no Cais.
Poluição da água
Sismo de intensidade VIII-X na
escala de Mercalli com derrame
de combustível incêndio e/ou
explosão
Cais e zona estuarina envolvente
Danos materiais muito elevados
no Cais e nas embarcações
acostadas. Poluição do ar, da
água e das áreas balneares
próximas. Afectação de áreas
com interesse para a
conservação da natureza
próximas. Danos pessoais.
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Os efeitos provocados por um incêndio dependem de vários factores. Podem adquirir uma
dimensão menor, se o incêndio tiver um carácter localizado e for imediatamente detectado e
controlado, caso contrário, pode assumir proporções maiores, principalmente se estiver
associado a explosões, cortes de energia, etc. e se envolver diversas embarcações e as
instalações terrestres do Cais de Comércio e Turismo no seu conjunto.
O risco inerente ao derrame de combustível poderá ocorrer devido a uma falha técnica, falha
organizacional, erro humano ou mesmo descuido ou desleixo. Será mais grave se envolver
as embarcações atracadas ou em manobras, afectando as águas da bacia portuária.
Os efeitos variam em função da quantidade, volume de combustível derramado e extensão
da área afectada. Se as medidas de controle adoptadas não forem imediatas e eficazes, os
impactes serão maiores, podendo mesmo, em casos mais graves, afectar por exemplo, a
Marina de Portimão, áreas com interesse para a conservação da natureza e as áreas
balneares próximas.

6.3.2. Acidentes Naturais
Tal como na fase de construção, os riscos mais prováveis, em caso de acidente natural,
terão como causa a ocorrência de um sismo de grau elevado, podendo, ainda, dar origem a
derrames de combustível, seguidos ou não de incêndio e/ou explosão (ver Quadro 6.3.1).
Os efeitos podem, também, assumir maior ou menor gravidade, provocando a paralisação
da actividade do Cais de Comércio e Turismo, do Porto de Recreio (a montante) e da Marina
de Portimão (a jusante), causar importantes danos materiais no porto, nas embarcações
acostadas e nas áreas envolventes e mesmo danos pessoais.
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7. MEDIDAS POTENCIADORAS, MITIGADORAS E DE COMPENSAÇÃO
7.1. Considerações Gerais
Após a avaliação dos principais impactes ambientais do projecto em questão, torna-se
relevante estabelecer um programa de recomendações e medidas, de forma a diminuir, ou
anular, a significância dos impactes anteriormente identificados.
A metodologia adoptada procurou estabelecer um programa eficaz das principais medidas
preventivas a aplicar de forma antecipada.
As medidas de minimização propostas devem ser aplicadas como complemento das boas
práticas construtivas e não invalidam a aplicação de outras medidas que se venham a
revelar necessárias com o desenrolar do trabalho.

7.2. Fase de construção
A fase de construção, dadas as características da empreitada em estudo, surge como a fase
em que ocorrerão mais impactes de carácter negativo, sendo, como tal, aquela em que
terão de ser respeitadas mais medidas com vista à minimização de tais impactes. As
medidas de minimização que se apresentam em seguida destinam-se, como se pode
verificar, a minimizar impactes específicos associados a cada descritor biofísico e/ou socioeconómico considerado. No entanto, há que respeitar outras medidas que desde já se
referem, dado o seu carácter geral, nomeadamente:

• MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL •
M1. Seleccionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem a
emissão e a dispersão de menos poluentes e que gerem menos ruído e vibrações;
M2. Cumprir a legislação em vigor relativamente a gestão de resíduos;
M3. Assumir responsabilidade pela gestão de todo o tipo de materiais residuais produzidos
na área afecta à obra, ou transferir parcial ou totalmente essa responsabilidade a uma
entidade devidamente certificada para o efeito;
M4. Definir operações de armazenagem em locais e contentores específicos para todo o
tipo de materiais residuais produzidos na área afecta à obra;
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M5. Estudar e definir cuidadosamente, consultando a legislação em vigor e as entidades
oficiais competentes (Câmara Municipal de Portimão, IPTM, CCDR Algarve), as
operações de transporte e eliminação de todo o tipo de materiais residuais produzidos,
para destino final adequado a cada um, tendo em conta o seu tratamento, valorização,
ou eliminação. Prevê-se que a maioria dos materiais residuais da obra sejam
encaminhados para o Aterro Sanitário do Barlavento Algarvio. De salientar que todos
os materiais dragados serão reaproveitados na medida do possível para a obra;
M6. Assegurar a remoção de todo o tipo de materiais residuais produzidos na área afecta à
obra, evitando que esta seja pólo de atracção para a deposição inadequada de outros
resíduos por terceiros;
M7. Estudar e definir cuidadosamente, consultando a legislação em vigor e as entidades
oficiais competentes (IPTM, Câmara Municipal de Portimão, CCDR Algarve), os locais
de localização do estaleiro principal da obra;
M8. Implementar, já na fase de preparação de obra (nomeadamente no âmbito da
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra que se apresenta
no Capítulo 9 do presente documento), um programa de controlo adequado de
vazamento de óleos e lubrificantes a ocorrer na zona do estaleiro, através da
implantação de volumes de contenção secundária (impermeabilizados e com sistema
e drenagem independentes) em locais específicos para a armazenagem de óleos,
lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra
susceptíveis de serem acidentalmente derramados. As mudanças de óleos queimados
só devem ocorrer na zona de estaleiro. A ocorrer noutro local, devem existir tanques
amovíveis, para a sua recepção;
M9. Prevenir a potencial contaminação do solo, não permitindo a descarga directa no solo,
ou sobre linhas de água, de poluentes (entulhos, lamas, betumes, óleos, lubrificantes,
combustíveis, produtos químicos, resíduos sólidos e outros materiais residuais da
obra) e evitando o seu derrame acidental;
M10. Adoptar medidas que visem minimizar a perturbação nas zonas adjacentes à obra,
face ao transporte de materiais da obra, incluindo os residuais, tendo em atenção as
consequências que daí poderão advir para a população e o ambiente em geral;
M11. Garantir, nos estaleiros, condições de impermeabilização, como forma de evitar as
situações de infiltração nos solos e aquíferos de substâncias indesejáveis, resultantes,
por exemplo, de derrames acidentais. Estas condições são garantidas através da
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implementação de plataformas impermeáveis para lavagem de equipamento (com um
sistema de recolha e esgoto das águas para local onde sejam sujeitas a tratamento,
ou susceptíveis de serem rejeitadas num sistema apto para a sua recolha) e para as
operações de manutenção, como sejam, as reparações mecânicas, mudanças de óleo
e restantes operações de lubrificação, ou aplicação de massas;
M12. Adoptar os cuidados e precauções necessários em todas as operações com risco de
derrame de poluentes nos estaleiros;
M13. Realizar as operações de limpeza e a lavagem de equipamento, as operações de
manutenção (como sejam, as reparações mecânicas, mudanças de óleo e restantes
operações de lubrificação) ou aplicação de massas unicamente na zona dos estaleiros
ou em zonas destinadas para esse efeito, as quais deverão estar convenientemente
sinalizadas e equipadas com os sistemas de recolha das águas de lavagem para
posterior tratamento ou envio para local onde possam ser tratadas;
M14. A limpeza e lavagem dos pneus de máquinas e de veículos, deve ser realizada regular
e obrigatoriamente à saída da zona de obra, aquando da utilização de vias públicas;
M15. Obter as autorizações necessárias para a descarga de águas residuais no meio
hídrico ou nos colectores municipais de águas residuais;
M16. Assumir responsabilidade pelo tratamento das águas residuais resultantes da lavagem
da maquinaria de apoio à obra, ou de quaisquer actividades de construção, antes do
respectivo lançamento no meio hídrico, ou nos colectores municipais de águas
residuais, caso estas não cumpram os valores regulamentados para os parâmetros de
qualidade de águas residuais (nomeadamente a nível de partículas em suspensão e
hidrocarbonetos);
M17. Limpeza imediata da área afectada no caso de qualquer derrame acidental;
M18. Programar o tráfego de veículos pesados para o período diurno e fora das horas de
ponta, dando preferência aos percursos que atravessem menor número de habitações
ou outros usos sensíveis;
M19. Atender a eventuais queixas dos moradores das imediações em relação a situações
de incomodidade, de forma a resolvê-las no mais curto espaço de tempo possível;
M20. Adopção de práticas correctas de funcionamento do estaleiro, com vista à recolha e
tratamento das águas pluviais e de lavagem, à redução das emissões de poeiras e à
deposição e recolha em local adequado dos resíduos.
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De referir que se optou por integrar no presente EIA um Plano de Acompanhamento
Ambiental da Obra (ver Capítulo 9), que compila e sistematiza as medidas minimizadoras
propostas e os procedimentos de controlo aplicáveis à mesma, e cuja implementação se
considera ser a forma mais eficaz de controlar os impactes ambientais gerados nesta fase
do empreendimento.

• GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA •
Atendendo que os impactes associados ao prolongamento do Cais de Comércio e Turismo
de Portimão são considerados pouco significativos sobre os aspectos geológicos e
geomorfológicos, as recomendações e as medidas apresentadas têm como principal
objectivo a minimização de eventuais acções degradativas sobre o meio físico natural. Desta
forma, recomenda-se a aplicação das seguintes medidas:
G1. Prestar particular atenção ao tipo de equipamento a utilizar nas operações de
dragagem, nomeadamente escolhendo aqueles que melhor se adaptem aos materiais
que vão ser dragados (essencialmente areias e aluviões), para que a suspensão dos
sedimentos seja minimizada;
G2. Respeitar os volumes de sedimentos dragados e as áreas, definidas no Projecto de
Execução, impedindo extracções superiores às estritamente necessárias;
G3. Reutilizar, sempre que possível (ver medida RH2), os materiais dragados nas zonas a
aterrar;
G4. Caso seja necessário recorrer a materiais de empréstimo, o volume de exploração de
manchas de empréstimo deverá ser correctamente dimensionado, impedindo a
extracção de massas de terreno superiores às que sejam estritamente necessárias.
Quanto à realização de dragagens devem ser observadas as seguintes condições gerais:
G5. Evitar os períodos de maior vulnerabilidade para as espécies de peixes,
recomendando-se que, tanto quanto possível, as dragagens se efectuem fora dos
períodos desova mais habituais (tipicamente de Março a Junho);
G6. Evitar descargas acidentais de material dragado, de modo a minimizar os impactes
para além da área de intervenção.
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• GESTÃO DE RESÍDUOS •
É indiscutível a necessidade de implementação de sistemas de recolha, tratamento e
destino final de resíduos para a sua correcta gestão. Este procedimento permite evitar a
ocorrência de impactes negativos ao nível de diversos descritores, como sejam a qualidade
da água e solos, permitindo, simultaneamente, potenciar os de sinal positivo, os quais se
enquadram nos objectivos intrínsecos ao prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de
Portimão.
Apesar de não terem sido identificados impactes negativos relevantes, na fase de
construção, devem, mesmo assim, ser adoptadas diversas medidas, que permitam efectivar
esta situação. A sua implementação não só minimizará de forma eficaz os perigos de uma
eventual contaminação de solos, como também da água do estuário. Assim são propostas
as seguintes medidas:
GR1. Proibição de rejeições de qualquer natureza no estuário do Arade;
GR2. Implementar um sistema adequado de gestão de resíduos e efluentes líquidos gerados
durante a obra. O sistema seleccionado deverá permitir isolar e armazenar
temporariamente, estes resíduos, ou no caso das águas residuais, drenar para a rede
municipal de esgotos, para que os mesmos possam sofrer tratamento adequado. O
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra que se apresenta no Capítulo 9 do
presente documento contém as orientações a seguir nesta matéria;
GR3. O sistema deverá promover a separação selectiva dos resíduos e efluentes, de acordo
com a sua natureza. Os resíduos devem ser acondicionados em contentores, para
recolha diferenciada, e os perigosos deverão ser alvo de gestão individualizada,
conforme previsto na lei;
GR4. Evitar proceder à manutenção e abastecimento de viaturas e maquinaria no local de
obra. Caso tal situação não seja possível dever-se-á prever uma área que seja
impermeabilizada, no interior do estaleiro, munida de uma bacia de retenção amovível,
onde se possam efectuar mudanças de óleos. Estes óleos deverão ser posteriormente
recolhidos e temporariamente armazenados, em local seguro, para que possam ser
expedidos para destino final adequado. Salienta-se que o seu transporte só pode ser
efectuado por uma empresa licenciada, conforme previsto na lei;
GR5. As instalações sanitárias provisórias de apoio à obra devem ser do tipo amovível,
respeitando o previsto na lei para este tipo de infraestruturas. A sua recolha e
encaminhamento para destino final adequado, só podem ser efectuados por uma
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empresa que esteja licenciada para o efeito;
GR6. Não efectuar queimas de resíduos a céu aberto;
GR7. Os responsáveis pela condução da obra deverão proceder a campanhas de
sensibilização junto de todos os trabalhadores (permanentes ou temporários), no
sentido de garantir o cumprimento das medidas de gestão de resíduos e efluentes;
GR8. Efectuar a limpeza da área de obra, removendo entulhos e demais resíduos gerados
durante as construções, de acordo com o Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro,
evitando, assim que a área seja pólo de atracção para a deposição inadequada de
outros resíduos por terceiros.

Sistema de Gestão de Resíduos e Efluentes de Obra (integrado no Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra)
A) Resíduos Sólidos
Aplicável a zonas de armazenamento temporário de resíduos, águas residuais ou similares.
O sistema deve ser concebido com o objectivo de um armazenamento selectivo e seguro,
de materiais sobrantes e águas residuais. Para cada ponto de recolha, deverá ser definida
uma zona de influência e deverá ser organizado o serviço de recolha correspondente e a
respectiva periodicidade. No final da vida útil de cada ponto de recolha, ou ao terminar a
obra, as áreas utilizadas deverão ser alvo de recuperação.
O sistema de recolha destes resíduos baseia-se num conjunto de contentores de deposição
temporária, distinguíveis segundo o tipo de resíduos e localizados nas áreas mais
características da obra. A sua distribuição pela área deverá ser uniforme, atender à sua área
de influência e às necessidades da própria obra.
Preparação do terreno
Dependendo do tipo de resíduos a armazenar temporariamente será necessário proceder à
preparação do terreno onde se irá instalar o referido contentor. Assim o local seleccionado
deverá apresentar determinadas características mecânicas e de impermeabilidade. Estas
características revelam-se particularmente importantes para aqueles contentores que
alberguem resíduos potencialmente contaminantes, evitando-se deste modo os efeitos de
eventuais escorrências acidentais nas operações de carga e descarga dos depósitos. Caso
se verifique necessidade, o terreno deverá ser habilitado para suportar a pressão mecânica
do contentor.
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Contentores
De acordo com o acondicionamento necessário e a sua mobilidade prevista, os contentores
deverão ser seleccionados em função da classe, volume e peso do resíduo que albergam.
Atendendo à mobilidade, é possível distinguir duas classes de contentores: os localizados
nos pontos de deposição temporária (maiores e pouco móveis) e os outros situados nos
pontos de recolha (de menor dimensão e maior mobilidade). Provavelmente a maioria dos
contentores poderão igualar-se aos utilizados nos RSU’s. Para um correcto funcionamento
deste sistema, os contentores deverão apresentar cores distintas de acordo com o tipo de
resíduo (ex: plástico – amarelo; papel e cartão – azul ; vidro – verde, etc.).
Localização
Os pontos de deposição temporária devem ser eleitos atendendo essencialmente aquelas
áreas onde se desenvolvem actividades mais relevantes e prolongadas. Salienta-se que o
próprio desenvolvimento da obra permitirá a ampliação ou redução do número e tipo de
contentores.
Pontos de Recolha Móveis
Dada a sua mobilidade estes pontos facilitam a recolha selectiva dos resíduos. Geralmente
cada grupo dispõe de um contentor distinto para cada um dos seguintes materiais:
orgânicos,

papel/cartão,

vidro

e

embalagens.

Estes

contentores

devem

estar

estrategicamente localizados nas zonas mais visitadas, permitindo igualmente a sua
recolha. Relativamente aos resíduos orgânicos gerados, os mesmos devem receber destino
específico. É aconselhável, por questões higiénicas e de odor, que os mesmos sejam
encaminhados para pontos de deposição temporária no final do dia, devendo a sua recolha
ser diária.
Serviços de Recolha
Deverá existir um serviço de recolha periódica e selectiva. A determinação do turno de
recolha mais conveniente, dependerá das condições particulares da obra e do momento da
operação. Independentemente do serviço de recolha normal, dever-se-á prever o pessoal
para a recolha, armazenamento, tratamento e/ou transporte a vazadouro de localização
definida, daqueles materiais sobrantes, que pelo seu peso, tamanho ou perigosidade, não
estejam ao alcance do serviço de recolha.
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B) Efluentes
É possível prever a produção de três tipos distintos de águas residuais na obra:
Águas facilmente recuperáveis
Inclui as águas provenientes da limpeza de betões, motores ou qualquer outro tipo de
maquinaria que contenha cascalho, areias, cimentos ou similares, assim como gorduras,
óleos ou outros derivados do petróleo. Estas poderão ser tratadas com o objectivo de serem
reutilizadas nas mesmas actividades que as geraram. A área de tratamento deve-se situar
sobre terreno impermeabilizado e lateralmente canalizado, contendo canais de recolha de
águas sujas, desarenador-desoleador, tanque de recolha de águas tratadas, bomba e
depósito elevado que facilite a sua reutilização.
Águas quimicamente contaminadas
Águas existentes em determinados pontos da obra que contenham qualquer tipo de
substância química: detergentes, tintas, etc. Estas águas deverão ser encaminhadas para
os sistemas municipais de drenagem e tratamento, só após a emissão de autorização das
entidades gestoras.
Águas sanitárias
São águas provenientes de serviços sanitários e devem ser depositadas em tanque
estanque independe, fossa séptica provisória, ou similar, ou ligadas à rede de colectores
municipais. No caso das instalações portáteis, a recolha deve ser garantida com frequência
necessária à manutenção das boas condições de higiene e deve ser realizada por empresa
licenciada para o efeito.

C) Material dragado
De acordo com o Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e do Mar n.º 141, de 21
de Junho de 1995, a imersão em meio aquático obedece a critérios mais exigentes do que a
deposição em terra, nomeadamente, quanto à qualidade química. A imersão é autorizada
pelo Instituto Marítimo-Portuário, ao passo que a deposição em terra carece de autorização
do Ministério do Ambiente.
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Indica-se, de seguida, o que poderão ser propostas preliminares para o destino dos
materiais dragados:
•

Materiais Grosseiros
O destino preferencial para os materiais com uma fracção arenosa importante será a
constituição do aterro no tardoz do cais.

•

Materiais finos
Esta componente pode ter vários destinos finais consoante a sua quantidade e
qualidade, nomeadamente para o caso em apreço:
o

Eliminação no mar
Este método fica automaticamente dependente da qualidade química dos
materiais, sendo viabilizada segundo o Despacho Conjunto em todos os
casos amostrados, embora com condicionantes diferenciadas (classes 1, 2 e
3 do referido diploma). Qualquer local para imersão destes materiais deverá
ser antecedido de um estudo específico das condições hidrodinâmicas e
biológicas e dos usos dos locais pretendidos e eventualmente ser alvo de
posterior monitorização.

o

Deposição em terra
No caso de deposição em meio terrestre haverá a considerar várias
possibilidades, sendo todas elas menos exigentes do ponto de vista da
qualidade (química e granulométrica) dos materiais. Estas soluções carecem
de autorização prévia do Ministério do Ambiente:

•

Utilização dos materiais para modelação de terreno no âmbito de recuperação
de áreas degradadas, como seja, por exemplo, o caso das pedreiras.
Considera-se

que

a

utilização de

material

dragado

das

diferentes

granulometrias, que não possua qualidade para ser depositado em meios de
maior sensibilidade ambiental, poderá ter como destino estas áreas
degradadas em que sejam necessários materiais para a requalificação
ambiental. Nestes casos terá de se chegar a um acordo com os respectivos
proprietários.
•

Deposição em aterro ou vazadouro autorizado, tal como é prática corrente no
caso de entulhos e terras excedentárias de obras de construção civil. Neste
caso será necessário obter autorização das respectivas entidades gestoras.
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Como nota final salienta-se que as recomendações efectuadas têm um carácter indicativo,
não dispensando um Projecto Base das condições dos locais para eventual eliminação e a
obtenção das respectivas autorizações.

• SOLOS •
SO1. Proibir a betonagem fora das áreas previstas no projecto, excepto na zona do
estaleiro principal;
SO2. Manter os acessos aos estaleiros em condições de limpeza, de higiene e em bom
estado de conservação.

• RECURSOS HÍDRICOS •
Com o objectivo de reduzir e/ou anular os impactes produzidos, na fase de construção,
sobre os recursos hídricos deverá ter-se em conta as medidas de minimização propostas
seguidamente. Estas medidas devem ser entendidas como complemento a outras
aplicáveis, indicadas ao longo do presente estudo, nomeadamente as relativas à gestão de
resíduos e efluentes, uma vez que grande parte dos potenciais impactes são comuns.
RH1. Antes de qualquer iniciativa de dragagem, deverá ser efectuada uma campanha
adicional de caracterização sedimentar e química dos sedimentos presentes na zona
fronteira ao porto. As recolhas devem ser efectuadas à superfície e até à profundidade
da cota de dragagem prevista, em intervalos regulares, incidindo sobre os metais
pesados, os compostos orgânicos (hidrocarbonetos poliaromáticos, policlorobifenilos e
hexaclorobenzeno e carbono orgânico) e a caracterização sedimentar (granulometria)
referidos no Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do
Mar n.º 141, de 21 de Junho de 1995. A caracterização sedimentar deve individualizar
a componente fina dos sedimentos (siltes e argilas);
RH2. Face aos resultados obtidos deverá ser equacionada a melhor solução do ponto de
vista da minimização dos riscos de contaminação da água e da escolha do destino
final mais adequado para estes materiais;
RH3. Utilizar equipamento de dragagem adequado e em conformidade com a legislação em
vigor;
Página 208
EIA do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Síntese (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

RH4. Evitar descargas acidentais de material dragado, de modo a minimizar os impactes
para além da área de intervenção;
RH5. Caso não seja possível a ligação do estaleiro da obra à rede de esgotos portuária
deverá ser providenciada a construção de uma fossa séptica, de modo a serem para aí
descarregados e armazenados os efluentes líquidos produzidos, até à sua remoção
para tratamento;
RH6. Os resíduos sólidos produzidos no estaleiro e durante a obra deverão ser abrangidos
por um sistema de recolha/transporte/deposição apropriado definido pelo empreiteiro e
sujeito à aprovação do dono da obra e entidades competentes nesse domínio;
RH7. Ao material resultante das dragagens (dragados) deverá ser dado o destino final
considerado mais adequado, com base no rigoroso cumprimento das disposições
legais existentes sobre esta matéria. Face aos resultados obtidos na campanha de
amostragem deverá ser tomada a decisão do destino final mais adequado para a
deposição dos materiais dragados, tendo em conta o Despacho Conjunto dos
Ministérios do Ambiente e do Mar n.º 141, de 21 de Junho de 1995. Os resultados
disponíveis, relativos à campanha de amostragem de 2002, não detectaram vestígios
de contaminação nos sedimentos da zona do Cais de Comércio e Turismo pelo que
não se prevê a ocorrência de qualquer restrição a este nível, prevendo-se
inclusivamente o seu reaproveitamento para a obra;
RH8. Ainda relacionado com as dragagens, de forma a minimizar o aumento de material em
suspensão produzido durante as operações de dragagem, poderá ser seleccionada
uma draga (tipo e tamanho) que cause o mínimo de ressuspensão. Neste sentido
deverá ser seleccionado o método e equipamento de dragagem mais apropriado,
tendo em conta a redução da ressuspensão de matéria sólida do fundo e a perda de
sedimentos para a coluna de água;
RH9. Reduzir tanto quanto possível a duração e extensão das operações de dragagem;
RH10. Proibição de rejeições de matérias poluentes de qualquer natureza para o estuário;
RH11. Adopção de medidas preventivas de forma a salvaguardar eventuais acidentes de
derrame de matérias perigosas na zona mais próxima do plano de água e limpeza
imediata da área afectada no caso de qualquer descarga acidental de matérias
potencialmente poluentes, tais como óleos, lubrificantes e combustíveis das máquinas
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a utilizar na obra;
RH12. Manter as máquinas e viaturas de transporte nas melhores condições de
funcionamento, garantindo uma adequada manutenção dos mesmos, em local
apropriado, afastado do plano de água;
RH13. Utilizar, sempre que possível, os caminhos já existentes para acesso às obras. No
caso de ser necessário a criação de novos caminhos, estes deverão ser limitados à
área de construção e, no caso de serem interceptadas linhas de água, terão de ser
restabelecidas por passagens hidráulicas, de modo a garantir as condições normais de
escoamento.

• QUALIDADE DO AR •
AR1. O transporte de materiais residuais que possam ser arrastados pelo deslocamento do
ar, não deve ser efectuado em camiões de caixa aberta destapada (via terrestre),
recomendando-se a cobertura das zonas onde estes forem transportadas, de modo a
evitar ou reduzir as emissões de material particulado ao longo do seu trajecto. Esta
medida visa evitar a emissão e consequente deposição de poeiras na massa de água
ou em terra.

• ECOLOGIA •
Todos os impactes referidos no capítulo 5, quer sejam directos ou indirectos, permanentes
ou temporários, reversíveis ou irreversíveis, são de alguma forma significativos. Convém
portanto, adoptar medidas de minimização e prevenção de forma a evitar danos
desnecessários nos sistemas biológicos estuarinos. Destacam-se:
ECO1. Restringir ao mínimo indispensável o tempo e o espaço dedicado a estaleiros e à
circulação de maquinaria;
ECO2. Implementar uma gestão e planeamento correctos de todas as fases das obras,
adoptando medidas de controlo, recolha e deposição de entulhos (lixos, hidrocarbonetos
derramados, entulhos, etc.) em locais apropriados e uma fiscalização séria e eficaz de
todas essas operações;
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ECO3. Adoptar sempre que possível, superfícies rugosas, cavidades e reentrâncias de
diferentes tamanhos, nas obras a construir, de modo a permitir um rápido e eficaz
repovoamento e recolonização das espécies afectadas.

• FIGURAS DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO •
PO1. Proceder à gestão e manutenção adequada dos estaleiros, do respectivo parque de
máquinas de toda a zona afecta à obra, em conformidade com o regulamento
municipal existente para este tipo de infra-estrutura temporária, compatibilizando com
uma selecção cuidadosa das áreas de estaleiro, de empréstimo e de depósito, e uma
pré-definição dos acessos, de modo a reduzir na fonte a geração de ruído e a visar o
maior afastamento possível das fachadas dos edifícios localizados nas zonas
adjacentes à obra. Sempre que possível, deverão utilizar-se os caminhos já existentes
para acesso às obras.
PO2. A localização das zonas referidas deverá ser, criteriosamente, escolhida, de modo a
ter impacte visual mínimo e a evitar a afectação de zonas muito próximas de
aglomerados urbanos;
PO3. Optimizar as áreas ocupadas pelos estaleiros, as áreas de empréstimo, de depósito,
de acessos e áreas para todas as actividades de construção de modo a restringiremse ao mínimo indispensável;
PO4. Confinar os trabalhos ao licenciado para a obra, nomeadamente, à área estritamente
necessária à construção e à instalação de infra-estruturas temporárias. A circulação de
veículos pesados afectos à obra deverá ser limitada às vias necessárias para o acesso
à mesma. Deve ser proibida a utilização de outros terrenos. Esta situação deverá ser
controlada pela Fiscalização da obra;
PO5. Utilizar instalações sanitárias amovíveis, em número adequado aos trabalhadores
presentes na obra e em locais apropriados;
PO6. Muito embora se preveja que o estaleiro da presente obra se venha a localizar na área
portuária, já muito artificializada e onde não existem zonas sensíveis passíveis de ser
afectadas, caso tal não seja possível recomenda-se que sajam assumidos cuidados
particulares na localização do estaleiro e no estacionamento da maquinaria, evitando
áreas que apresentam maior sensibilidade.
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• PAISAGEM •
PAI1. Dependendo da sua localização deverá analisar-se a necessidade de promover a
dissimulação do estaleiro, por intermédio de barreiras visuais, uma vez que pelo
menos parte do estaleiro terá necessariamente de se inserir numa zona do porto
comercial;
PAI2. Adoptar medidas de recuperação e a limpeza de toda a área afecta à obra. Deverá
em especial assegurar-se a remoção de todo o tipo de materiais residuais produzidos
na área afecta à obra e a recuperação dos pavimentos das vias que forem degradadas
durante a obra.

• RUÍDO •
Na ausência do programa detalhado referente à execução da obra, número de
equipamentos e suas características acústicas, não é viável indicar, de forma detalhada, as
Medidas de Minimização a implementar. É possível, porém, apontar medidas genéricas para
redução dos impactes negativos devidos ao ruído, na fase de construção do Cais em
estudo, que permitam o cumprimento da legislação em vigor: Artigo 9º do Regime Legal
sobre a Poluição Sonora (R.L.P.S.) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 259/2002, de 23 de
Novembro, e artigo 12º do Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para
Utilização no Exterior (R.E.S.E.U.E.), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de
Março.

R1. As actividades ruidosas só podem ter lugar entre as 7 horas e as 18 horas (caso se
pretenda prolongar este período deve ser solicitada às Câmaras Municipais Licença
Especial de Ruído), e os equipamentos deverão possuir indicação, aposta pelo
fabricante ou importador, do respectivo nível de potência sonora – conforme Artigo 6º do
R.E.S.E.U.E. – o qual deverá cumprir os valores limite constantes no anexo V do mesmo
diploma;
R2. Para os equipamentos que, por alguma razão, não possuam indicação do respectivo
nível de potência sonora, deverão ser tomadas diligências no sentido da sua obtenção,
por parte do empreiteiro, nomeadamente através da sua solicitação ao fabricante ou
importador, ou através da realização de medições in situ, por entidade devidamente
credenciada, para sua caracterização;
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R3. Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento
não deve exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, em acordo com o nº
1 do Artigo 16º do Regime Legal sobre a Poluição Sonora, e devem ser evitadas, a todo
o custo, situações de aceleração/desaceleração excessivas assim como buzinadelas
desnecessárias, sobretudo quando os veículos se encontrem próximos de Zonas
Sensíveis ou Mistas;
R4. Para os veículos pesados que transportem materiais e equipamentos, usando as vias de
tráfego existentes, e máquinas que no espaço da obra se movimentem de um lado para
o outro, inviabilizando o seu encapsulamento, deverá equacionar-se, caso necessário, a
distribuição adequada destas actividades ao longo do dia, privilegiando períodos
inequívocos de menor perturbação das populações.
R5. Situações em que estejam previstos desmontes recorrendo a cargas explosivas, estas
actividades deverão ter lugar em horário de menor sensibilidade dos receptores
expostos tornando-se indispensável que, com antecedência, as populações sejam
informadas da data e local da ocorrência;
R6. Deverá ainda, se julgado necessário, equacionar-se o estabelecimento de diálogo com
os moradores ou associações de moradores nas proximidades da obra, no sentido de os
informar do evoluir da obra e de verificar das suas sensibilidades e ou reclamações.
R7. Avisar a população residente e existente nas zonas adjacentes a obra, caso se recorra a
técnicas e processos construtivos que gerem elevado ruído e vibrações potencialmente
sensíveis;
R8. Adoptar medidas de protecção individual dos trabalhadores mais expostos ao ruído
durante as actividades de construção, de acordo com as normas legais em vigor e as
especificações técnicas estabelecidas;
R9. Programar e coordenar as actividades de construção, especialmente as que gerem
elevado ruído e vibrações, tendo sempre em atenção as funções desenvolvidas nas
zonas adjacentes à obra (especialmente com usos sensíveis).
R10.

Cumprir a legislação em vigor relativamente ao ruído, bem como, qualquer outra que

seja entretanto aprovada e que entre em vigor;
R11.

Seleccionar e utilizar veículos e maquinaria de apoio à obra projectados para evitar e

controlar a geração de ruído e de modo a evitar a geração de vibrações excessivas,
através do cumprimento das Directivas Comunitárias em vigor relativamente ao ruído
resultante da maquinaria de apoio a obra;
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R12.

Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra;

R13.

Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida para toda a

maquinaria (móvel e imóvel) de apoio a obra;

• PATRIMÓNIO •
Relativamente ao património arqueológico, tendo em conta que a área de intervenção do
projecto se restringe a zona onde se verifica a actual solução de continuidade no cais,
praticamente não ocorrendo acções em zonas terrestres considera-se apenas pertinente
alertar para a necessidade do acompanhamento arqueológico de obra, em caso de qualquer
acção de remeximento no subsolo terrestre, tais como desmatações, escavações,
terraplanagens e abertura de caminhos de acesso às frentes de obra, de forma a garantir
que o património eventualmente aí existente possa ser devidamente salvaguardado. No que
diz respeito às áreas definidas para implantação do estaleiro, dentro do perímetro do Porto
Comercial, não será necessária a realização de prospecção pois o local encontra-se
alcatroado. Do mesmo modo, deverá ser realizada prospecção sistemática nas áreas de
empréstimo e depósito de terras, no caso de estas virem a ser realizadas.
Tendo em consideração os resultados do estudo arqueológico recentemente realizado para
o troço terminal do estuário do Arade, no qual as anomalias detectadas na área em estudo
correspondem a evidências de importância menor, não estando incluída na listagem
apresentada de áreas maior sensibilidade arqueológica, e o facto de a área de intervenção
ser muito restrita e ter sido alvo de forte intervenção, há cerca de duas décadas, quando foi
construído o actual terrapleno do Cais Comercial, não é previsível a ocorrência de impactes
significativos a nível do património arqueológico subaquático. Chama-se, no entanto, a
atenção para o facto de caso venham a ser detectados vestígios arqueológicos durante as
dragagens os mesmos deverão ser devidamente salvaguardados.
Resumindo, recomenda-se:
ARQ1. Acompanhamento arqueológico das obras que impliquem movimentos de terra.
ARQ2. Prospecção sistemática nas áreas de estaleiro, áreas de empréstimo e depósito de
terras ou noutras acções relacionadas com infra-estruturas da obra;
ARQ3. Caso venham a ser detectados vestígios arqueológicos durante os trabalhos de
dragagens deverá ser solicitada a sua análise por parte de um técnico especializado
em arqueologia subaquática.
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• SÓCIO-ECONOMIA •
SE1. Recomenda-se a realização de iniciativas de informação da população e/ou
utentessobre os objectivos da obra, período de duração dos trabalhos, acções a
realizar, bem como, os cuidados a ter na circulação nas imediações da obra,
nomeadamente através da colocação de painéis informativos e outro tipo de
sinalização vertical, em especial junto a todos os locais que ofereçam perigo para
pessoas e veículos;
SE2. Para efeitos de segurança das populações é fundamental que a obra e os estaleiros
sejam vedados de acordo com a legislação aplicável;
SE3. Colocação de painéis informativos sobre o tipo de obra a realizar e respectivo
faseamento, indicando sempre a duração, a data prevista para a conclusão, custos e
financiamento da obra;
SE4. As placas informativas deverão ser colocadas em todas as vias de acesso à zona de
obra, bem como em outras vias que permitam optar por alternativas de circulação;
SE5. O empreiteiro deverá recorrer, sempre que possível, a mão-de-obra local para a
construção do Cais, de modo a contribuir para uma redução da taxa de desemprego
local;
SE6. Deve fazer-se o registo fotográfico das condições iniciais das vias a utilizar em fase de
obra;
SE7. A circulação de veículos pesados e maquinaria afecta à obra deverá ser limitada às
vias necessárias para o acesso à mesma;
SE8. No final da obra, as vias utilizadas para o acesso à mesma e, caso tenha ocorrido a
degradação do respectivo pavimento, deverão ser repostas em condições idênticas às
iniciais;
SE9. Manter os acessos em boas condições de pavimentação e limpeza e assegurar a não
existência de descontinuidades nos pavimentos dos acessos localizados na área
afecta à obra;
SE10. Limitar a circulação de veículos pesados e maquinaria afecta à obra às vias
necessárias para o acesso à mesma;
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7.3. Fase de Exploração
• RECURSOS HÍDRICOS •
RH14. Deverá ser assegurado pelas autoridades fiscalizadoras que não são lançados nas
águas adjacentes ao Cais de Comércio e Turismo de Portimão resíduos sólidos
provenientes das embarcações; caso a fiscalização não seja suficientemente eficaz
deverá ser assegurada a recolha dos resíduos sólidos provenientes das embarcações
ou ainda provenientes das áreas adjacentes às infra-estruturas portuárias, podendo
para tal ser utilizada uma unidade móvel de recolha nas águas costeiras visadas;
RH15. Todas as escorrências superficiais (e.g. águas de lavagem) provenientes de
instalações sanitárias e abastecimento de combustível, infra-estruturas de apoio, etc.,
deverão ser contempladas com um sistema de drenagem para colectores;
RH16. Dever-se-á criar condições sanitárias (sanitários e balneários) suficientes, de modo a
que as tripulações das embarcações as utilizem. No caso das embarcações possuírem
tanques de armazenagem de esgotos, é necessário a implementação de um sistema
de bombagem eficaz para a recolha das suas águas residuais. Estas águas residuais
deverão recolhidas periodicamente por veículos especializados do tipo dos utilizados
na limpeza de fossas sépticas. Deverá assim ser assegurado pelas autoridades
fiscalizadoras que não são lançados nas águas adjacentes ao cais quaisquer efluentes
líquidos provenientes das embarcações;
RH17. A adequada gestão das águas da área do cais, passa pelo acompanhamento e
controlo da evolução do seu estado de qualidade através da implementação do
programa de monitorização que é proposto no âmbito do presente estudo (ver Capítulo
10.2);

• SOLOS •
SO3.

Respeitar as utilizações do solo estabelecidas nos Instrumentos de Planeamento
e Ordenamento.
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• SÓCIO-ECONOMIA •
SE14. Dado na fase de exploração haver apenas impactes positivos e permanentes, apenas
poderão ser tomadas medidas de potenciação desses impactes. Como tal, todas as
condições finais da obra deverão ser mantidas recorrendo a inspecções periódicas
das mesmas.
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8. IMPACTES CUMULATIVOS
Alguns projectos encontram-se associados ao Prolongamento do Cais de Comércio e
Turismo do Porto de Portimão, cuja elaboração e/ou execução faz parte das contrapartidas
contratuais exigidas pelo Estado para a atribuição desta concessão (conforme ponto 3.2 da
cláusula 5ª do Contrato de Concessão - RCM n.º 87/2006), nomeadamente:
•

a criação da Marina de Ferragudo, que contempla a criação de um estabelecimento
hoteleiro, área comercial/restauração, área turística e habitacional e zonas de lazer;

•

a criação de um pequeno porto de pesca em Ferragudo, na margem direita da foz da
ribeira de Ferragudo, adjacente ao topo Sul da área de concessão;

•

o melhoramento da EM530 e das redes públicas de drenagem de águas;

•

e as obras de restauro da estação salva-vidas de Ferragudo e das infra-estruturas que
lhe estão associadas.

Apesar da obra do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão se situar na
mesma região onde se inserem as restantes obras da concessão (estuário do Arade) e de
se prever a sua concretização no mesmo horizonte temporal, esta obra não irá ter qualquer
relação funcional relevante com as anteriormente referidas, uma vez que se situa na
margem oposta, no concelho de Portimão, num local cuja intervenção não interfere com as
restantes obras marítimas ou terrestres dos projectos a executar em Ferragudo.
Deste modo a ocorrência de impactes cumulativos é praticamente inexistente. Ainda assim
apresenta-se em seguida os resultados da análise efectuada a este respeito. Tal como
acontece com a análise de impactes de cada projecto, também no caso da análise de
impactes cumulativos faz sentido individualizar os impactes cumulativos relativamente à sua
fase de ocorrência (construção e exploração).

8.1. Fase de Construção
Nesta fase os principais impactes cumulativos que poderiam ocorrer dizem respeito ao
consumo de matérias-primas (materiais de construção e inertes), de efeitos adversos na
qualidade de vida das populações (incómodos gerados pelo ruído ou criação de dificuldades
na mobilidade pelas obras em vias de acesso e pela movimentação de maquinaria e
veículos afectos às obras) e ao nível da recolha, transporte e tratamento dos resíduos
gerados.
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Ao nível da utilização de materiais de construção, em particular, de inertes poderá existir
uma pressão acrescida sobre os recursos minerais da zona pelos projectos em questão,
todos eles (Marina de Ferragudo, Porto de Pesca de Ferragudo e Prolongamento do Cais do
Porto de Portimão) com características relativamente semelhantes, uma vez que se tratam
de obras marítimas. No entanto, desde que para o efeito se recorram a pedreiras
devidamente licenciadas e, como tal, munidas de todos os planos de gestão ambiental e de
recuperação este efeito é negligenciável.
No que se refere aos efeitos na qualidade de vida das populações não se verifica a
ocorrência de qualquer interacção relevante do Prolongamento do Cais com os restantes
projectos enunciados, não só por se encontrarem em margens opostas do estuário mas
também dada a grande distância de afastamento entre eles (mais de 2 km).
Os efeitos mais sensíveis irão ocorrer certamente sobre o principal acesso ao Cais do Porto
de Portimão. É pois importante, para reduzir ao mínimo este impacte, que a via em questão
seja alvo de manutenção de modo a aumentar a sua capacidade de suportar o acréscimo de
utilização a que será sujeita ao longo do decorrer dos trabalhos e, deste modo, minimizar a
perturbação nas deslocações diárias dos utilizadores desta via. Caso seja necessário cortar
a circulação esta situação deverá ser comunicada e coordenada com as entidades
municipais e locais, de modo a proceder-se ao aviso atempado das populações e à boa
planificação dos desvios ao trânsito que forem necessários implementar.
No que se refere ao ruído, atendendo que não existem receptores sensíveis nas
proximidades da área não deverão ser registadas reclamações da população relativas aos
níveis de ruído gerados na obra.
No que se refere aos resíduos, em particular aos materiais de escavação do terrapleno (no
caso da Marina de Ferragudo e do Porto de Pesca de Ferragudo) e dos materiais dragados
(no caso do prolongamento do Cais, da Marina de Ferragudo e, também, do Porto de Pesca
de Ferragudo), que constituem o grosso dos potenciais resíduos produzidos por estas obras,
refira-se que se prevê uma reutilização substancial destes materiais nas próprias obras,
quer na modelação do terreno, quer no enchimento do tardoz do cais, na zona do
prolongamento.
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8.2. Fase de Exploração
Nesta fase foram identificadas, essencialmente, duas situações configuráveis como
geradoras de impactes cumulativos, designadamente, o incremento da utilização do estuário
para a atracagem de navios de turismo e o aumento do fluxo de turistas na zona de
Portimão.
Não se considera existirem impactes cumulativos do Prolongamento do Cais de Comércio e
Turismo de Portimão na fase de exploração, com o Porto de Pesca de Ferragudo e com o
Empreendimento da Marina de Ferragudo. Não há qualquer interelação funcional relevante
entre a infra-estrutura do Cais e os restantes projectos a implantar na margem esquerda
(Ferragudo), quer pelo tipo de tráfego e actividade que está associado a esta infra-estrutura,
quer por pela distância relativa entre as margens nesta zona do estuário, quer ainda por
utilizarem canais de acesso inteiramente distintos (excepto, naturalmente, na zona de
embocadura do Arade).
Entre os diversos impactes associados à exploração de uma infra-estrutura deste tipo
salientam-se as preocupações com a preservação da qualidade da água, principalmente, no
que se relaciona com a contaminação por hidrocarbonetos e pelas tintas anti-vegetativas.
Na Marina de Ferragudo, por via do seu futuro regulamento, serão proibidas quaisquer
actividades relacionadas com a manutenção das embarcações e dos seus motores, pelo
que só é expectável que possam ocorrer lançamento de quantidades significativas de óleos
ou combustíveis em resultado da ocorrência de um acidente (forte colisão ou
incêndio/explosão).
No que se refere às tintas anti-vegetativas de acordo com o Decreto-Lei n.º 53/93 (que
transpõe a Directiva 91/492/CEE), a utilização deste tipo de tintas contendo compostos
organo-estanhosos, está, igualmente, proibida para embarcações nacionais de dimensões
inferiores a 25 m. No entanto, os portos do Algarve são visitados por embarcações de
diversas nacionalidades provenientes de países, onde não existe qualquer legislação sobre
esta matéria, mas não existe informação disponível do seu número no estuário do Arade.
Naturalmente será expectável um aumento da contaminação a este nível, mas
maioritariamente associado a embarcações provenientes de países fora da união Europeia,
uma vez que este tipo de substâncias se encontra proibido no espaço comunitário.
Em conclusão, apesar de ser expectável um potencial incremento dos níveis de
contaminação com este tipo de substâncias, perante os dados analisados anteriormente,
pode considerar-se que o mesmo será pouco significativo. Por outro lado, com evolução
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tecnológica e com o aumento das exigências normativas é igualmente expectável que os
níveis de contaminação ambiental por este tipo de substâncias se vão gradualmente
reduzindo no futuro.
No que se refere ao aumento do fluxo turístico, a atracagem de navios e passageiros, a par
com o empreendimento da Marina de Ferragudo, relevam a importância económica dos
presentes empreendimentos a nível deste sector de actividade, tanto do ponto de vista da
criação de emprego e de retorno económico directo mas, também, de todas as restantes
actividades de prestação de serviços que estão indirectamente relacionadas com a sua
exploração, tanto a nível local (cidade de Portimão), mas também ao nível dos próprios
concelhos de Portimão e Lagoa. Estes empreendimentos podem certamente dar um
contributo decisivo para inverter a tendência demográfica de perda de população que se tem
feito sentir recentemente.
Há ainda que realçar o contributo dos projectos na projecção positiva da imagem desta
região além fronteiras.
Salienta-se, ainda, a complementaridade destes projectos a um equipamento com potencial
para se constituir como um pólo de atracção de visitantes a esta zona do Algarve,
nomeadamente, o Pavilhão de Congressos do Arade, que será inaugurado no próximo
Verão de 2007.
Em conclusão, os presentes empreendimentos associados às infra-estruturas turísticas
existentes e previstas irão ajudar a criar a massa crítica e um nível de qualidade de oferta
turística elevada, contribuindo desta forma para um desenvolvimento sustentado da
actividade turística da região.
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9. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
9.1. Considerações gerais
O presente capítulo diz respeito à definição de um Plano de Gestão Ambiental (PGA)
associado à obra de Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão (PCCTP).
Neste capítulo apresenta-se a estrutura do PGA que o empreiteiro deverá implementar nas
obras. A implementação deste plano visa a minimização dos impactes ambientais
decorrentes das mesmas.
Deste modo, o objectivo principal do trabalho desenvolvido foi assegurar e promover a
correcta execução da empreitada de construção do PCCTP, mediante a sistematização e
definição de medidas e métodos que deverão ser postos em prática antes, durante e após a
fase de construção, de forma a prevenir, eliminar, minimizar e compensar os eventuais
impactes negativos resultantes das obras.
De salientar, ainda, que o trabalho foi fundamentado com base nos resultados e conclusões
do Estudo de Impacte Ambiental desenvolvido para o projecto em análise.
O aumento das preocupações ambientais é uma realidade. Desta forma o ambiente tem
vindo a ser integrado em diferentes políticas sectoriais. Para contribuir para a melhoria do
desempenho ambiental global, torna-se imprescindível que se assuma a melhoria do
desempenho ambiental ao nível de cada sector de actividade e, consequentemente, ao nível
de cada organização.
Neste sentido, os planos de gestão ambiental (PGA) constituem excelentes ferramentas de:
−

organização;

−

controlo dos aspectos ambientais mais significativos;

−

controlo das obrigações legais de carácter ambiental e;

−

contribuição para a melhoria do desempenho ambiental da organização em causa.

Um PGA é um documento onde são apresentadas e definidas as linhas gerais que o
Empreiteiro responsável pela obra deverá implementar, no que diz respeito ao meio
circundante da mesma.
No caso em estudo, será principalmente na fase da construção que ocorrerão os impactes
ambientais mais significativos, conforme foi analisado no EIA. Desta forma, o objectivo
fundamental de um Plano de Gestão Ambiental é o de criar condições essenciais para uma
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efectiva protecção do ambiente, durante a fase de construção, nomeadamente, através da
aplicação rigorosa, por parte do Empreiteiro, de todas as medidas de prevenção e
minimização de impactes ambientais (passíveis de serem minimizáveis) e do controlo da
sua aplicação.
De facto, pretende-se aqui identificar, avaliar e enunciar as metodologias para minimizar os
efeitos directos e/ou indirectos da empreitada no meio envolvente (incluindo acções
externas do Empreiteiro que se relacionem com a obra). A calendarização e faseamento, o
pessoal responsável e os meios necessários à implementação dessas medidas, serão
definidos pelo Empreiteiro, em consonância com aquilo que aqui for estipulado.
Assim, ao nível deste documento, realizou-se uma identificação dos aspectos ambientais a
controlar e respectiva origem, integrados no plano de gestão ambiental.
Saliente-se que, caso o Empreiteiro venha a realizar outro tipo de acções, que dêem origem
a aspectos ambientais significativos, estas deverão ser identificadas pelo Empreiteiro,
devendo os aspectos ambientais decorrentes ser devidamente controlados.

9.2. Pontos de Ligação com as Normas ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental
Atendendo à diversidade e multiplicidade dos aspectos ambientais associados às
actividades decorrentes de um dado projecto/actividade, foram criados diversos modelos de
Gestão Ambiental que actualmente se destaca a ISO 14001 (desde 1996) relativa aos
Sistemas de Gestão Ambiental (SGA). Esta norma tem como finalidade fornecer um modelo
para a implementação de um SGA, adequado e eficaz, para a gestão dos diversos
descritores ambientais em jogo.
A ISO 14001 é uma norma de gestão, que assenta no ciclo de Deming: planear, executar,
verificar e actuar, por forma a garantir uma melhoria contínua do desempenho ambiental no
decorrer das empreitadas (para este caso), agrupando os seus requisitos aplicáveis de
acordo com o referido ciclo. A principal finalidade da norma é a de promover a protecção do
ambiente e a prevenção da poluição, mantendo o equilíbrio com as necessidades socioeconómicas. Assim, definidos os elementos mais relevantes de um SGA eficaz e integrável
com outros sistemas de gestão (em empreitadas), criam-se mecanismos que permitem
verificar o alcance dos mesmos e a avaliação da sua eficácia.
Este Plano de Gestão Ambiental para a obra do PCCTP, terá como principal objectivo
racionalizar a gestão dos recursos disponibilizados para a obra e, ao mesmo tempo,
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identificar, quantificar e minimizar os impactes decorrentes da obra, durante a fase de
construção, como já foi referido. Com este objectivo e associado à estrutura e aos principais
requisitos aplicáveis da norma ISO 14001, temos então um seguimento possível para este
PGA:
-

Definição de uma Política Ambiental para a gestão da empreitada, a qual
deverá atender à situação actual do local, à natureza, escala e impactes
ambientais dos pontos mais sensíveis do projecto, e incluir um compromisso de
melhoria contínua e de prevenção da poluição. A política adoptada deverá ser
documentada, passível de revisão, ajustada e comunicada a todos os
intervenientes (directos e indirectos) da empreitada;

-

Definição de um Planeamento das Actividades da obra, tendo por base a
identificação e avaliação dos principais impactes ambientais que lhes estão
inerentes, de modo a que o processo construtivo seja faseado para permitir
optimizar as capacidades reais da empresa construtora em prevenir/minimizar os
principais impactes. Este planeamento deverá estabelecer um programa para
atingir os objectivos e metas traçados pela política ambiental, associados à
atribuição de responsabilidades, bem como o cumprimento com a legislação
ambiental aplicável e a definição dos meios necessários para atingir os referidos
objectivos e metas (medidas minimizadoras dos impactes);

-

Na fase de Implementação e Funcionamento devem estar definidas as
funções, responsabilidades e autoridades intervenientes para facilitar uma gestão
ambiental eficaz. Esta, deve proporcionar uma avaliação dos recursos essenciais
(humanos, financeiros e técnicos) para a implementação e controlo do PGA. A
troca de informações entre os diversos níveis hierárquicos da obra deve ser
eficiente, bem como, por exemplo, a elaboração de procedimentos de resposta
de emergência quando se justificar;

-

O último ponto a abordar no PGA – Verificação e Acções Correctivas
englobará acções que permitam controlar a eficiência do sistema. Para isso,
poderá ser implementada uma monitorização do controlo das medidas de
minimização dos impactes, ao qual estará associado um registo actualizado, para
ser possível determinar o grau de variação dos parâmetros de monitorização
ambiental. Relativamente às não-conformidades observadas, o sistema deverá
permitir obter uma resposta rápida apoiada em procedimentos para a sua
identificação e correcção, através de acções correctivas. As revisões e
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actualizações do PGA (ou parte dele) deverão realizar-se sempre que seja
necessário e com a devida aprovação do Dono-de-obra/Fiscalização.

9.3. Vantagens da Adopção de um Sistema de Gestão Ambiental
Um SGA assegura que uma empresa/organização trabalha de um modo eficiente e
ambientalmente responsável. Hoje, mais importante que nunca, as organizações devem não
só cumprir os requisitos legais ambientais aplicáveis à sua actividade mas também, utilizar
ferramentas e benefícios de gestão ambiental, nomeadamente, através da implementação
de um SGA, que traça reais benefícios ao seu desempenho ambiental.
Mais especificamente relacionadas com a construção de uma empreitada, podem enumerarse as seguintes vantagens de utilização/implementação de elementos de um SGA:
- Redução de custos ao nível da economia de recursos naturais e energéticos,
redução e reutilização dos resíduos gerados;
- Melhor gestão dos recursos naturais;
- Redução do risco ambiental e de responsabilidades;
- Vantagem competitiva em relação a outras empresas do ramo;
- Minimização do potencial de incumprimento legal em matéria de ambiente, com
repercussões positivas ao nível de potenciais coimas associadas.

9.4. Desenvolvimento do PGA
Generalizando, um Sistema de Gestão Ambiental é uma componente do sistema de gestão
global que inclui a estrutura organizacional, as actividades de planificação, as
responsabilidades, as práticas, os procedimentos, os processos e os recursos para elaborar,
implementar, realizar, rever e manter a política ambiental.
A organização que tiver de cumprir este PGA deverá estabelecer e manter o SGA que se
desenvolve em seguida, nomeadamente, nos seus elementos principais e aplicáveis à
execução de uma empreitada.
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9.5. Política Ambiental
Em conformidade com as normas ISO 14001, a Política Ambiental é um documento da
organização, que estabelece as intenções e princípios relativos ao desempenho ambiental
global, e que proporciona um enquadramento para a acção e implementação dos objectivos
e metas ambientais da organização responsável. Essa Política Ambiental, deve assegurar.
-

a adequação à natureza, escala e impactes ambientais das actividades, produtos
e serviços de execução da empreitada aqui em estudo;

-

um compromisso de melhoria contínua e prevenção da poluição;

-

um compromisso de cumprimento com a legislação ambiental.

9.6. Planeamento das Actividades
Esta segunda fase é muito importante na medida em que deverá atender ao estudo e
definição dos processos de construção a adoptar, à apresentação dos planos definitivos de
trabalho, à realização de trabalhos preparatórios da empreitada, à montagem do estaleiro,
etc.; estes aspectos, fundamentalmente da competência do Empreiteiro, são importantes
para se garantir a minimização dos impactes ambientais que deverão ser cuidadosamente
identificados e avaliados durante esta fase de planeamento da execução da empreitada,
para que se consiga um maior grau de prevenção e minimização dos mesmos.
A nível espacial o PGA pretende incluir três zonas de intervenção: estaleiros, frentes de
trabalho e zonas envolventes.

9.6.1. Aspectos Ambientais
De acordo com os resultados e conclusões do Estudo de Impacte Ambiental realizado
procura-se, neste ponto, evidenciar os principais potenciais impactes negativos expectáveis
relativamente à fase de construção do PCCTP.
De facto tem de ser demonstrado no momento inicial (neste PGA) e de forma contínua (no
decorrer da empreitada), a capacidade em identificar os aspectos ambientais, determinar
quais destes têm associado um impacte mais significativo e estabelecer programas para a
sua gestão e melhoria de desempenho Sem esta abordagem, dificilmente poderá este PGA
proporcionar uma atitude preventiva, no espírito da Norma ISO 14001.
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Neste sub-capítulo, certamente um dos mais importantes deste PGA, serão então
identificados e analisados os principais aspectos ambientais que se prevêem envolvidos na
execução da empreitada. Perante um projecto deste tipo e localizado numa zona bastante
edificada, em termos globais, os principais aspectos Ambientais envolvidos são:
-

emissões de ruído – Numa zona urbanizada, existem sempre impactes, por mais
pequenos que sejam, no que diz respeito ao ambiente sonoro de um local objecto de
uma determinada empreitada; de facto, ocorrerá a afectação dos actuais níveis de ruído,
pelas acções desenvolvidas durante a realização dos trabalhos (escavações e
demolições, dragagens, funcionamento e movimentação de viaturas, movimentação de
pessoal e equipamento, etc.).

-

emissões atmosféricas – as emissões para a atmosfera estão subjacentes a muitas
actividades de uma empreitada (movimento de terras e de veículos), estando quase
sempre interligados com os descritores Solo, Recursos Hídricos e Ruído.

-

efeitos ao nível da água – perante a situação actual do local onde se pretende efectuar
a intervenção, prevê-se um grande movimento de colocação de terras e enrocamentos,
pelo que a empreitada objecto deste PGA deverá afectar, em maior ou menor grau, a
qualidade da água do mar na zona;

-

efeitos ao nível socio-económico – este aspecto está directamente relacionado com a
afectação do ordenamento local, incluindo acessibilidades e alterações de circulação
rodoviária e pedonal.

9.6.2. Requisitos Legais Aplicáveis
A protecção do Ambiente em que vivemos é um assunto de âmbito Mundial e cada vez mais
as empresas estão sob uma crescente pressão para cumprirem toda a legislação ambiental
nacional e internacional.
De facto, qualquer organização, incluindo empresas de construção civil, deverá estabelecer
e manter no âmbito do seu SGA, um procedimento para identificar e ter acesso a requisitos
legais que se apliquem aos aspectos ambientais associados a todas as suas actividades.
Relativamente ao cumprimento dos requisitos legais, recorde-se que uma das disposições
ao nível da Política Ambiental é o compromisso com o cumprimento da legislação ambiental
em vigor, no que diz respeito aos aspectos ambientais mais significativos.
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9.7.

Implementação e Funcionamento

Este capítulo contém os métodos essenciais para se colocar em prática tudo aquilo que foi
referido no capítulo anterior. Desta forma, a definição de um PGA compreende também a
definição dos seguintes itens adaptados das ISO 14001: estrutura e responsabilidades no
processo, competências, sensibilização e formação, controlo operacional, processos de
comunicação, documentação, e prevenção e correcção de acidentes.

9.7.1. Estrutura e Responsabilidade
As entidades responsáveis pela gestão ambiental na obra são o Empreiteiro, a Fiscalização
e o Dono da Obra.

Empreiteiro
Esta entidade é a principal responsável pela:
−

implementação de todos os procedimentos, instruções ambientais e medidas atrás
descritas e;

−

implementação de medidas, inicialmente não previstas, que venham a ser exigidas
no decorrer da empreitada pelo Dono da Obra, em condições a acordar com esta
entidade.

Para tal, o Empreiteiro deve definir e indicar um Responsável Ambiental (RA) na obra, o qual
terá as seguintes funções principais:
−

acompanhar e verificar a implementação das referidas medidas mitigadoras de
impactes;

−

definir e corrigir os procedimentos internos (sempre que necessário) relacionados
com a aplicação e controlo das medidas de protecção ambiental e com a gestão
ambiental do(s) estaleiro(s);

−

informar e sensibilizar todos os trabalhadores para a importância e correcto
desempenho dos procedimentos estabelecidos no âmbito deste PGA;

−

organizar e manter actualizado um documento de registo da gestão ambiental da
empreitada – Caderno Ambiental da Obra – no qual serão registadas as acções mais
importantes relacionadas com a implementação do PGA;
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−

registar no referido Caderno a ocorrência de quaisquer desvios na execução das
medidas, relativamente ao preconizado no projecto de execução e/ou neste PGA;

−

retirar de circulação as versões antigas dos documentos de planeamento e controle
de operações, sempre que estes forem alterados;

−

dar conhecimento por escrito ao Dono da Obra/Fiscalização de todas as dificuldades
sentidas na implementação das medidas de minimização de impactes;

−

elaborar, sempre que pedidos pelo Dono da Obra/Fiscalização, relatórios de
progresso relativos ao âmbito do PGA.

Os restantes colaboradores responsáveis pela implementação dessas medidas devem
colaborar com o RA na elaboração de outros procedimentos de gestão ambiental que
possam interferir com a execução normal dos trabalhos, repartir por eles as diversas tarefas
relacionadas com a aplicação das medidas e sensibilizá-los para a importância da correcta
implementação das mesmas.
Devem também e por sua vez informar o RA dos desvios e/ou dificuldades sentidas na
implementação directa das medidas minimizadoras. Na sua proposta o Empreiteiro deverá
indicar o seu Responsável Ambiental.

Fiscalização
Da equipa formada por esta entidade deverá fazer parte técnicos capazes do correcto
desempenho das seguintes funções:
−

verificar a implementação de todas as medidas e acções referidas, e também
aquelas que venham a ser solicitadas pelo Dono da Obra;

−

confirmar todos os registos efectuados pelo RA no Caderno de Ambiente;

−

realizar relatórios periódicos onde estejam incluídos uma avaliação imparcial do
cumprimento e execução das medidas de minimização de impactes ambientais, por
parte do Empreiteiro;

−

nas frentes de trabalho, a Fiscalização deverá dispor permanentemente de alguns
fiscais de obra, para verificarem a correcta implementação das medidas.
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Dono da Obra
Esta entidade terá as seguintes funções:
−

comunicar ao Empreiteiro e à Fiscalização a necessidade de implementar novas
medidas de minimização de impactes ambientais;

−

seguir atentamente a implementação deste PGA;

−

promover o diálogo entre as várias entidades intervenientes neste processo.

9.7.2. Formação, Competência e Sensibilização
No âmbito da aplicação deste PGA, o Empreiteiro deve verificar e assegurar que os
responsáveis intervenientes possuem as competências e formação adequadas no
desempenho das suas funções.
Especificamente para o RA, este deverá possuir formação superior técnica na área do
Ambiente e experiência no acompanhamento de obras. Relativamente aos restantes
colaboradores do Empreiteiro, recomenda-se a elaboração de acções de sensibilização no
intuito de salientar a importância da aplicação de todas as medidas mitigadoras e de
monitorização, bem como transmitir os conhecimentos técnicos necessários para tal
objectivo.
Todos os intervenientes na obra deverão ser continuamente informados e sensibilizados
para a importância das questões ambientais num projecto deste tipo localizado naquele
local. O responsável por esta função será o RA.
No que diz respeito à Fiscalização, esta deverá garantir a existência de um elemento com a
formação técnica adequada ao desempenho das suas funções, no âmbito deste PGA.
Também os fiscais estes devem compreender os objectivos acima descritos.

9.7.3. Processos de Comunicação
Uma eficiente comunicação exige a transmissão de informação entre os diferentes níveis
hierárquicos pertencentes ao Empreiteiro, Fiscalização, Dono da Obra e outras entidades
exteriores interessadas. Essa eficiência é dependente da implementação de um sistema de
circulação, gestão e registo da informação, de maneira a garantir que todos os
intervenientes a recebem em tempo oportuno.
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O RA tem a seu cargo as seguintes comunicações:
−

Informar aos seus colaboradores responsáveis pela implementação das medidas e
acções mitigadoras, da alteração de procedimentos, através de reuniões, cartazes,
contacto directo, etc.

−

Comunicar

aos

superiores

hierárquicos,

Dono

da

Obra,

Comissão

de

Acompanhamento e Fiscalização, o ponto da situação e os resultados da aplicação
deste PGA através de relatórios de progresso, reuniões periódicas, etc.
−

Fornecer informações às entidades oficiais da área do Ambiente e Recursos
Naturais, sempre que for solicitado, através de comunicações escritas submetidas à
apreciação do Dono da Obra.

−

Através de relatórios específicos, comunicar à Fiscalização e Dono da Obra a
ocorrência de acidentes, medidas preventivas e correctivas aplicadas, etc.

Convém que o RA também mantenha cópias de todas as comunicações escritas, recebidas
ou transmitidas, efectuando continuamente um registo de qualquer outro tipo de
comunicações realizadas no âmbito deste PGA.
Comunicações dos colaboradores responsáveis pela implementação das medidas:
−

Estes devem informar o RA de todas as dificuldades sentidas na aplicação dos
procedimentos e das medidas;

−

E também informar o RA da ocorrência de acidentes ou situações excepcionais
relacionadas com o Ambiente.

Estas comunicações deverão ser, preferencialmente, realizadas por escrito, podendo
também ser efectuadas oralmente.
Comunicações da responsabilidade da equipa de Fiscalização:
−

Deverá transmitir ao Dono da Obra o ponto da situação relativamente à
implementação das medidas minimizadoras através dos relatório periódicos.

Comunicações realizadas pelo Dono da Obra:
−

Informar o Empreiteiro e Fiscalização da necessidade de implementação de novas
medidas de minimização ambiental, através de comunicações escritas ou reuniões
periódicas.
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Todas as comunicações escritas têm de ser devidamente datadas e assinadas pelos
respectivos responsáveis. Como já foi referido, as reuniões são um bom meio de
comunicação entre todos os intervenientes, pelo que a execução de uma acta servirá como
documento escrito de comprovação.

9.7.4. Documentação
Este PGA compreende o seguinte sistema de documentação:
−

Documentos de avaliação de conformidade legal (certificados, licenças, etc.);

−

Documentos de controlo das operações (Caderno de Ambiente da Obra, fichas de
controle, guias de acompanhamento, etc.);

−

Cópias e registos das comunicações efectuadas, das actas de reuniões, dos
relatórios de progresso e outros no âmbito deste PGA;

−

Material de acções de formação ou de sensibilização efectuadas;

−

Documentos do planeamento da obra e da aplicação das medidas;

−

Relação e caracterização de todas as entidades exteriores que forneçam serviços
relacionados com o PGA (ex: empresas de consultoria, empresas de recolha e
destino final de resíduos, etc.).

Note-se que todos os documentos ficarão ao cuidado do RA, podendo ser consultados em
qualquer altura pelo Dono-de-obra e Fiscalização e deverão ser substituídos sempre que
retirados/desactualizados.

9.7.5. Controlo Operacional
Este Controlo Operacional tem como alvo todas as acções envolvidas na obra que se
relacionam com o Ambiente, sendo responsável o RA. Este controlo consiste na verificação
da implementação das medidas e na elaboração dos registos no Caderno de Ambiente da
Obra ou na elaboração de documentos de controlo (que inclui a criação de fichas de
controlo realizadas pelo Empreiteiro ou pela Fiscalização).
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Caderno de Ambiente da Obra: Consiste num documento semelhante ao Livro de Registo
da Obra, com todas as folhas numeradas e rubricadas pelo RA e pelo responsável da
Fiscalização (sempre que se efectue novo registo), no qual deverá constar:
−

Alterações das medidas preventivas;

−

Deficiências, erros ou omissões na execução ou na aplicação das medidas
mitigadoras;

−

Calendarização ordenada continuamente, incluindo as datas de início e término de
determinada intervenção e o respectivo local;

−

Descrição dos trabalhos de recuperação das frentes de trabalho e das áreas
envolventes, também com a indicação do local e da data de conclusão dos trabalhos
de implantação das infra-estruturas e recuperação das envolventes;

−

Descoberta de vestígios arqueológicos e/ou de outra situação não prevista no
projecto;

−

Ocorrência de acidentes relacionados com o meio Ambiente;

−

E quaisquer outras informações que permitam avaliar o trabalho desenvolvido;

Como já foi referido, o Caderno de Ambiente da Obra ficará ao cuidado do RA que o deverá
apresentar sempre que solicitado pela Fiscalização ou pelo Dono da Obra ou qualquer outra
entidade oficial com responsabilidades no processo.
Documentos de Controlo: Estes documentos essenciais a um rigoroso controlo das
operações em obra poderão ser criados pela Fiscalização ou mesmo pelo RA, de acordo
com os seguintes itens:
−

Relativamente, por exemplo, às escavações, movimento de terras e dragagens,
estes trabalhos deverão ser registados em fichas de controlo próprias nas quais
deverão constar o local da obra em questão (frente da obra), tipo e quantidade de
terras retiradas/introduzidas (vegetais/não-vegetais), tipo e destino final dos
materiais, datas e local de assinatura do RA/Fiscalização. No caso de remoção de
terras excedentárias e materiais dragados, o RA deve verificar se são enviadas a
vazadouros legais ou então reutilizadas em outras frentes ou mesmo noutras obras
(aterros) onde estejam a fazer falta. Aquando da escavação e deposição de terras
será necessário proceder à separação entre terras vegetais (a serem reutilizadas nos
arranjos finais da obra) e terras não-vegetais. Todas essas fichas de controlo
deverão ser preenchidas, rubricadas e numeradas pelo RA e Fiscalização.
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−

Por exemplo, no que diz respeito aos resíduos produzidos e de acordo com a
Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, o produtor ou detentor de qualquer tipo de
resíduos deve assegurar que o seu transporte é sempre acompanhado das
respectivas guias de acompanhamento, cujo modelo foi aprovado pela referida
Portaria (impressos oficiais da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, adquiríveis
nos habituais pontos de venda destes tipo de impressos). Estas guias têm como
principal objectivo assegurar que estes são encaminhados para os destinos finais
adequados, possibilitando ainda a determinação das quantidades de resíduos
produzidos. O seu correcto preenchimento servirá também para verificar a realização
da recolha selectiva dos resíduos. Estas guias de acompanhamento deverão ser
preenchidas em todas as situações de transporte de resíduos. Note-se que este
procedimento não se aplica a terras excedentárias.

Avaliação – Relatórios de Progresso: Esta avaliação diz respeito ao estado de
implementação das medidas de minimização de impactes ambientais e será efectuada
através de relatórios de progresso mensais (elaborados pelo RA e/ou Fiscalização para
apreciação do Dono da Obra). Nestes relatórios deve constar:
−

Medidas preventivas/implementadas para a fase de avanço da obra;

−

Dificuldades na implementação das referidas medidas (apoiado no Caderno de
Ambiente, se necessário);

−

Medidas não aplicadas e as razões que levaram a tal situação;

−

Reclamações ou exigências efectuadas por entidades oficiais, associações, grupos
ou particulares e respectivas consequências.

9.7.6. Prevenção e Correcção de Acidentes Ambientais
Na fase de construção verifica-se a existência de riscos de ocorrência de acidentes
ambientais que poderão surgir de variadas situações como por exemplo, a movimentação
de camiões e de máquinas das obras, escavações, armazenamento de combustíveis ou
outros materiais perigosos/poluentes, etc. Estes riscos devem ser identificados e
estabelecidas as medidas para a sua prevenção e eventual correcção. Devem igualmente
ser minimizados se forem cumpridos os procedimentos de segurança (Plano de Segurança
e Saúde).
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Qualquer ocorrência de qualquer uma das situações referidas ou outras das quais resultem
danos ambientais, será registada no Caderno de Ambiente da Obra com a indicação das
respectivas medidas correctivas e resultados observados. Deverá ainda ser realizado um
relatório específico, no qual se procederá à descrição e avaliação da ocorrência, incluindo
as causas, consequências, correcção e eventuais alterações nos processos necessárias
para evitar a ocorrência de situações semelhantes.

9.8. Definição das Medidas de Minimização a Adoptar
Este capítulo reveste-se de uma grande importância na medida em que serão aqui
explicitadas as principais metodologias que o Empreiteiro deverá aplicar em obra para que
os impactes ambientais (e outros factores inerentes aos mesmos) sejam substancialmente
reduzidos pela aplicação de medidas mitigadoras.
Com base na prévia identificação dos principais impactes, realizada no Estudo de Impacte
Ambiental, importa neste caso avaliar quais as medidas e acções que o Empreiteiro se
propõe adoptar e aplicar para, muito concretamente, prevenir e evitar os principais efeitos
negativos resultantes da obra do PCCTP.
Note-se que, felizmente e para a maioria dos descritores aqui em estudo, os efeitos dos
impactes ambientais são reversíveis e temporários a curto/médio prazo, e redutíveis pela
aplicação das medidas mitigadoras recomendadas.
Em função da análise efectuada e das conclusões obtidas, identificadas no capitulo anterior,
várias medidas que o Empreiteiro se propõe adoptar e implementar durante a obra do
PCCTP, consubstanciados ao nível de instruções ambientais, cujo principal objectivo se
centra na prevenção e eliminação, assim como na minimização dos efeitos resultantes da
execução das obras, tendo em vista garantir a adequada integração ambiental do projecto
antes, durante e após a fase de construção.

9.9. Verificação e Acções Correctivas
9.9.1. Monitorização Ambiental, Não Conformidades e Acções Correctivas
Como já foi referido, o Empreiteiro deve manter os procedimentos e as metodologias préestabelecidas, definindo responsabilidades para o tratamento e análise das não
conformidades, para a criação de novas medidas de redução de qualquer impacte eventual,
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assim

como

desencadear

e

implementar

as

acções

correctivas

e

preventivas

correspondentes. Será uma função do RA embora este deva sempre ser supervisionado
pela Fiscalização e Dono da Obra.
Também poderá ser uma função exclusivamente da Fiscalização a qual deverá ter
documentos próprios para o registo das não conformidades e respectivas acções
correctivas, impostas ao RA.
Como foi referido o parâmetro a monitorizar pelo Empreiteiro durante a obra é o ruído.
Assim, o empreiteiro deverá apresentar ao Dono da Obra um plano de monitorização para o
ruído.
A periodicidade da monitorização deverá ser definida em função das actividades a
desenvolver, para que se realizem medições nas fases mais ruidosas.
Deverá ainda atender-se, para caracterização da situação de referência, à campanha que foi
desenvolvida no EIA e que foi realizada na fase antes do início dos trabalhos.
As medições de ruído deverão realizar-se segundo a Norma NP-1730.
Da mesma forma deverá ser efectuado uma campanha de monitorização da qualidade da
água.

9.10. Registos
Todas as actividades e acções resultantes deverão ser registadas na forma de um relatório
de progresso ou no Caderno de Ambiente da Obra. Esses registos deverão ser
acompanhados (sempre que se justifique) de documentos comprovativos, certificados, guias
de transporte, documentos de materiais utilizados, etc. Sempre que seja necessário,
realizar-se-ão reuniões para se poder conjugar e informar todos os meios humanos
envolvidos, com o intuito de os sensibilizar para os problemas que possam surgir no âmbito
Ambiental.
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10. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
10.1. Considerações Gerais
De acordo com o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), disposto no
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, corrigido pela Declaração de Rectificação
n.º 7-D/2000, de 30 de Junho, com a actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, o
EIA deve incluir a referência a planos de monitorização que identifiquem os parâmetros
ambientais a avaliar pela importância que assumem, ao nível da incidência de impactes.
Devem, também, ser indicadas quais as fases do projecto em que o plano de monitorização
irá incidir (isto é, se será nas fases de construção e/ou de funcionamento), a sua duração,
bem como, a periodicidade prevista para a apresentação de relatórios de monitorização à
Autoridade de AIA.
Atendendo ao conjunto de impactes ambientais resultantes da implantação presente
projecto e as infra-estruturas a ele associadas, salientam-se os potenciais impactes
negativos ao nível da qualidade das águas superficiais estuarinas, procedendo-se, assim à
elaboração do respectivo plano de monitorização.

10.2. Qualidade da Água
10.2.1. Considerações Iniciais
Os impactes sobre a qualidade da água foram de uma forma geral avaliados como sendo
pouco significativos, tanto na fase de construção, como na fase de exploração. Contudo,
dada a sensibilidade da zona de implantação (estuário do Arade) achou-se conveniente
propor a realização de monitorização deste aspecto na fase inicial de construção, de forma a
acompanhar o evoluir da situação, e na fase de exploração, pois a circulação e
estacionamento de embarcações levanta alguma preocupação em relação a possíveis
derrames de hidrocarbonetos para a água.
O objectivo geral será assim a salvaguarda da qualidade da água do estuário do Arade na
zona de influência do projecto.
Neste contexto, reúnem-se os seguintes objectivos específicos:
•

Avaliar a potencial afectação na qualidade da água resultante do aumento de
embarcações e estacionamento das mesmas na zona;
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•

Avaliar potenciais impactes na qualidade da água devido a pequenos derrames de
hidrocarbonetos provenientes da atracagem das embarcações;

•

Avaliar a eficácia das medidas de minimização propostas.

O plano de monitorização aplica-se assim, essencialmente, à fase de exploração, sendo
porém necessário estabelecer um quadro de referência procedendo também a uma
campanha de amostragem prévia antes do início da obra (fase de pré-construção).
O Programa de Monitorização têm como objectivo avaliar a eficiência/eficácia das medidas
de minimização implementadas, bem como acompanhar a evolução dos potenciais impactes
ambientais decorrentes da implementação do projecto, permitindo a adaptação das medidas
correctivas necessárias.
De realçar que o conteúdo e estruturação do Plano de Monitorização foram desenvolvidos
de acordo com o estabelecido no n.º 3, ponto VI, do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de
2 de Abril, que fixa as normas técnicas para a estrutura e conteúdo dos EIA, nomeadamente
dos Planos de Monitorização.

10.2.2. Parâmetros a Monitorizar
Os parâmetros fundamentais a analisar deverão assegurar o cumprimento dos objectivos
estabelecidos e da legislação em vigor nesta matéria, nomeadamente, o Decreto-Lei
n.º 236/98, de 1 de Agosto.
No Quadro 10.2.1, caracteriza-se a campanha de monitorização proposta, nomeadamente:
•

Locais de amostragem;

•

Objectivos da amostragem em cada local;

•

Parâmetros a amostrar;

•

Periodicidade e profundidade das recolhas.

Estes parâmetros devem manter-se constantes para as várias fases de amostragem (préconstrução e exploração), de modo a permitir o acompanhamento da evolução do projecto.
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Quadro 10.2.1 – Caracterização das campanhas de monitorização da qualidade da água
Locais de Amostragem

• Avaliar
Próximo do cais (zona de

a

Profundidade da recolha

qualidade

mínima para as águas
superficiais

intervenção);

Periodicidade e

Objectivo

(de

acordo

com o Anexo XIV do
Margem direita do rio

Parâmetros Propostos

• Semestral no primeiro pH
ano de exploração

Temperatura

• Recolha superficial da SST
coluna de água

Salinidade

Decreto-Lei n.º 236/98,

Oxigénio dissolvido

de

Hidrocarbonetos totais

1

de

Agosto:

Arade – a montante do

Qualidade das águas do

Compostos organo-

local de implantação do

litoral ou salobras para

halogenados

projecto;

fins aquícolas – águas

Arsénio

conquícolas)

Cádmio

Margem direita do rio

• Avaliar a influência do

Arade – a jusante do local

projecto na qualidade da

Cobre

de

água

do

Mercúrio

de

Níquel

implantação

projecto.

do

Arade

no
na

estuário
zona

Crómio

Chumbo

intervenção

Zinco
Coliformes Fecais
Óleos e Gorduras
CQO
PCB’s (Bifenilos
policlorados)

10.2.3. Locais e frequência de amostragem
O número de estações e a periodicidade das campanhas de amostragem devem ser
flexíveis aos resultados que forem sendo obtidos.
Uma vez que são efectuadas análises de amostras de água superficial ao longo do estuário
do rio Arade, em diversos pontos (com o objectivo de monitorizar a ETAR de Portimão), quer
a montante da cidade de Portimão, quer no canal de navegação e junto à barra, propõe-se
que se prescindam dos habituais pontos de amostragem a montante a jusante do local de
implantação do projecto. No entanto sugere-se que o IPTM analise e apresente
periodicamente estes dados (de monitorização do rio Arade, a montante da cidade de
Portimão, no canal de navegação e junto à barra) conjuntamente, com os dados recolhidos
no âmbito do programa de monitorização proposto, que se cinge a um único ponto de
monitorização, junto ao cais do porto de comércio de Portimão, preferencialmente junto ao
posto de abastecimento de combustível.
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Os pontos de amostragem (quer os pontos localizados ao longo do rio Arade no âmbito da
monitorização da ETAR de Portimão, quer o ponto de monitorização proposto no âmbito do
presente programa de monitorização), localizam-se nas áreas consideradas importantes
para o estudo da qualidade da água no interior do estuário do rio Arade e para a
determinação da dispersão de poluentes fora da zona de implantação do projecto, tendo em
conta a influência das marés.
Na campanha inicial (na fase de pré-construção) deve considerar-se um ponto de
monitorização, aproximadamente localizado no mesmo local onde vai ser construído o posto
de abastecimento de combustível, e deve, se possível, compreender dois momentos de
recolha distintos abrangendo o período seco e o período húmido, sendo suficiente a
realização de uma recolha em cada uma delas.
Durante a fase de exploração do cais, as campanhas de amostragem deverão abranger a
variação sazonal na utilização do mesmo (que se presume mais intensa na época estival) e,
também, a variação anual em termos de escoamento e capacidade de diluição do rio Arade,
nomeadamente o semestre seco e o semestre húmido. Assim, durante a fase de exploração
deverão ser realizadas, anualmente, 3 (três) campanhas de recolha de amostras de água,
com a seguinte frequência de amostragem:
•

2 (duas) recolhas no semestre seco (Maio a Setembro), de modo a avaliar as
condições de Verão (que coincidem também com a maior utilização do cais);

•

1 (uma) recolha no resto do ano (semestre húmido – Outubro a Abril), de forma a
avaliar as condições de Inverno.

As recolhas devem de preferência ser efectuadas no mesmo estado de maré, devendo este
facto ser devidamente anotado na ficha de identificação da amostra, para referência futura.
As recolhas devem ser efectuadas na camada superficial da coluna de água.

10.2.4. Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários
As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise devem assegurar o cumprimento
das normas técnicas definidas da legislação em vigor nestes domínios (nomeadamente, no
Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de Agosto) e a validade dos resultados obtidos. Na ausência de
especificações na legislação vigente nesta matéria, podem ser utilizados processos
alternativos, desde que sejam respeitadas as normas de boa prática e se utilizem métodos
standard reconhecidos por normas específicas nacionais e/ou internacionais.
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As recolhas de amostras de água nos diferentes locais devem ser realizadas no mesmo dia
e, se possível, nas mesmas condições de maré. Durante as campanhas devem ser descritas
as condições de maré, de escoamento, meteorológicas, fontes de poluição, entre outras
consideradas relevantes para um correcto enquadramento e interpretação dos resultados.
Deve ser recolhida uma quantidade de amostra suficiente para o objectivo em vista,
designadamente cerca de 1 a 2 litros de água. As amostras devem ser acondicionadas em
vasilhame adequado (PVC ou vidro), devidamente catalogadas com a designação da
estação e profundidade de recolha. Devem ser conservadas a uma temperatura próxima de
4ºC e transportadas o mais rapidamente possível para o laboratório de análises.
As análises devem ser efectuadas por um laboratório acreditado pelo Sistema Português de
Qualidade.

10.2.5. Tratamento dos dados e discussão dos resultados
Os resultados obtidos devem ser analisados à luz da legislação em vigor na matéria,
actualmente, o Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto, tendo em consideração os usos
existentes ou previstos dos recursos amostrados. Pode também ser efectuada uma
comparação com normas internacionais ou casos de estudo semelhantes, bem como com
dados históricos eventualmente existentes para a zona envolvente e os resultados da
monitorização regular efectuada no estuário do Arade.
Deverá ser executada uma análise estatística dos resultados obtidos e discutida a sua
variação temporal e espacial, tentando estabelecer relações causa-efeito com as actividades
desenvolvidas na fase de exploração do cais, nomeadamente o abastecimento de
combustíveis.

10.2.6. Medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados da
monitorização
Na eventualidade de se obterem resultados que indiciem a ocorrência de impactes
negativos significativos na qualidade da água superficial como consequência das
actividades relacionadas com o projecto, devem ser tomadas medidas que possibilitem o
seu controle.
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Esta decisão deve ser ponderada caso a caso, em função da gravidade dos problemas
detectados, podendo compreender, entre outras, a adopção das seguintes medidas de
gestão ambiental:
•

Condicionar as actividades construtivas potencialmente responsáveis pela situação
(estaleiros, movimentação de terras, etc.) na fase de construção;

•

Efectuar um maior controlo sobre efluentes dos estaleiros e/ou reequacionar o
método de tratamento na fase de construção;

•

Efectuar um maior controlo sobre a gestão de resíduos de obra e dos estaleiros na
fase de construção;

•

Exercer um maior controlo nas condições de abastecimento de combustível às
embarcações, instalando sistemas de segurança mais sofisticados que permitam
recolha de escorrências e pequenos derrames e encaminhamento para destino final
adequado, na fase de exploração;

•

Fazer uma maior fiscalização da manipulação de substâncias potencialmente
contaminantes na frente marítima do cais, na fase de exploração;

•

Sensibilizar os utilizadores do cais para boas práticas ambientais na gestão de
resíduos sólidos e águas residuais, na fase de exploração;

•

Agir-se no sentido de continuar ou mesmo incrementar o esforço de amostragem,
eventualmente com alguns ajustes ditados pelo evoluir da situação, na fase de
exploração.

10.2.7. Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre
a revisão do programa de monitorização
Após a realização de cada campanha de amostragem deverá ser elaborado um relatório
síntese onde constarão a metodologia utilizada, os resultados obtidos e a discussão dos
mesmos e principais conclusões.
A periodicidade dos relatórios de monitorização na fase de exploração deverá ser semestral
no primeiro ano de monitorização. Nos anos seguintes o relatório de monitorização deverá
ter uma frequência anual, durante um período de três anos, que se julga ser o essencial
para avaliar a qualidade de água da área de intervenção.
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Nos relatórios de monitorização deverão constar os pontos de recolha efectuados, a
metodologia utilizada, bem como as condições de amostragem e a discussão dos resultados
obtidos. Deverá ser fornecida uma cópia à autoridade de AIA de todos os relatórios referidos
anteriormente.
Em função dos resultados obtidos deverá ser possível caracterizar o desempenho ambiental
das medidas ambientais propostas. Nos casos em que a monitorização efectuada conclua
pela necessidade de reforçar estas medidas deverá agir-se em conformidade.
Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar devem
manter-se constantes, de modo a permitirem a comparação de resultados, com a
salvaguarda da inclusão de quaisquer novos elementos determinados pela evolução da
situação.
A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, sem
prejuízo de outros que se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorização:
•

Identificação de impactes negativos significativos sobre a qualidade da água
directamente imputáveis à exploração do projecto, devendo agir-se no sentido de
incrementar o esforço de amostragem, eventualmente com alguns ajustes ditados
pelo evoluir da situação;

•

Os resultados obtidos comprovam a inexistência de impactes negativos ou, por outro
lado, não são conclusivos, podendo neste caso reequacionar-se o número de
amostras, a frequência e o tipo de parâmetros propostos.

O plano de monitorização deverá sofrer uma revisão geral após os primeiros três anos de
exploração, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de dados
entretanto recolhidos, que devem ser compilados num relatório global. As iniciativas de
revisão devem ser expostas à Autoridade de AIA para conhecimento e obtenção de parecer
favorável.
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11. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
11.1. Património
As principais dificuldades sentidas no decorrer deste trabalho prenderam-se essencialmente
com a visibilidade do solo face ao facto de a área em análise ser uma zona já muito
adulterada do seu estado original, sendo impossível realizar uma prospecção arqueológica
eficaz.
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12. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O presente relatório apresenta, de acordo com a estrutura metodológica definida pelo
quadro legal vigente para processos de Avaliação de Impacte Ambiental, uma
caracterização da obra em apreço, o diagnóstico da situação ambiental de referência, a
identificação e avaliação dos impactes considerados de maior significância, incluindo uma
análise de riscos, assim como, a proposição de medidas mitigadoras. A metodologia
seguida ao longo dos trabalhos direccionou-se de modo a tornar possível o equacionar das
questões fundamentais que se destacam da análise integrada dos diversos descritores
ambientais estudados.
Seguidamente apresentam-se as principais conclusões que se poderão extrair do trabalho
realizado.
O Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão, enquadrado nos diversos
projectos de desenvolvimento da zona ribeirinha do estuário do rio Arade, permitirá o reforço
da competitividade do sector turístico do Algarve, muito em particular no que se relaciona
com o transporte marítimo. A importância do Algarve como destino turístico é indubitável, a
par do aumento da procura do produto Cruzeiros que hoje circulam entre o Atlântico Norte e
o Mediterrâneo.
O número de passageiros no turismo de cruzeiro mundial triplicou na última década e o
Porto de Portimão – Algarve – tem sido crescentemente procurado por se encontrar perto da
entrada da bacia do Mediterrâneo, o principal palco desta industria na Europa, e a apenas
uma noite de navegação do Porto de Lisboa que também beneficia da localização
estratégica de Portimão.
O aumento crescente das solicitações da industria de cruzeiros internacionais, em plena
expansão, que procuram o Algarve através do Porto de Portimão, tem já um impacte muito
significativo na economia dos concelhos ribeirinhos de Portimão e Lagoa e também de
forma expressiva em toda a região do Algarve.
O prolongamento do Cais de Comércio e Turismo, ligando-o ao Ponto de Apoio Naval da
Marinha irá permitir a atracação, em simultâneo, de dois navios de cruzeiro de comprimento
superior a 200 m, ou três navios de menores dimensões, correspondendo, em ambos os
casos, a uma capacidade de 4 mil passageiros por dia, triplicando a actual capacidade em
número de navios e de passageiros visitantes.
Esta obra, complementar à dragagem do Porto de Portimão que será efectuada em 20072008, irá promover, igualmente, a qualificação daquele espaço e, simultaneamente,
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proporcionará melhores condições de segurança e conforto aos passageiros, evitando as
escalas de navios fundeados no exterior ao largo.
O Prolongamento do Cais irá igualmente permitir reforçar a posição do Porto de Portimão na
sua vertente comercial dotando-o da capacidade de receber navios de maiores dimensões
ou de um maior número de navios em simultâneo. Este facto não deixará certamente de ter
reflexo no tecido produtivo da região, em especial se tiver em vista que a União Europeia
procura incentivar o transporte de cargas por via marítima em alternativa ao transporte
rodoviário, dado o primeiro ser ambientalmente mais favorável.
O prolongamento do cais permitirá ainda segregar as cargas do terminal de passageiros,
especializando a parte Sul do Cais na exportação dos produtos florestais e na importação do
ferro, de equipamento de produção de energia eólica, entre outros.
A obra proposta possibilitará que porto constitua um espaço de utilização pública, com
equipamento adequado, e bastante útil para o melhoramento da zona de acostagem para
usufruto da população, tanto no âmbito do turismo/lazer, como no âmbito económico. Este
local será uma mais valia para a região, na medida em que aumentará a procura por parte
dos turistas, aumentando o potencial económico da região.
Face à pequena dimensão e custo da obra, o impacte económico do seu desenvolvimento é
relevante, gerando dinamismo e novas oportunidades em termos regionais e internacionais,
divulgando o Algarve e Portugal como um destino de referência para o turismo náutico
Europeu.
Todos estes factores se traduzem em impactes positivos de significado que justificam a obra
em estudo.
As dragagens de construção reflectir-se-ão num impacte negativo, directo, temporário,
reversível e certo, porém pouco significativo, sendo a sua magnitude reduzida uma vez que
é muito localizada e porque, quer a dragagem, quer a deposição dos materiais dragados, é
feita num espaço confinado e limitado.
Os impactes negativos directos de maior significado prendem-se, essencialmente com as
dragagens e com as afectações temporárias da qualidade ambiental da zona envolvente à
área de intervenção associadas às actividades da construção. As actividades de construção
são frequentemente geradoras de incómodos de diversa ordem (ruído, vibrações, poeiras,
entre muitos outros). A grande maioria destes impactes é, no entanto, minimizável, bastando
para tal implementar boas práticas na execução das obras em questão, conforme é
preconizado e traduzido na recomendação de um vasto conjunto de medidas, constantes do
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presente estudo.
Considera-se fundamental a efectiva implementação das medidas e acções recomendadas,
no sentido de optimizar a obra em causa, dado que possibilitam, por um lado, a colmatação
ou a atenuação dos impactes negativos identificados e, por outro, a valorização dos seus
benefícios.

Lisboa, Maio de 2007
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ANEXO I – BASES LEGAIS DA CONCESSÃO E CONTRATO
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Decreto-Lei n.º 265/2003, de 24 de Outubro (D.R. n.º 247, Série I-A)
O estuário do rio Arade, no concelho de Lagoa, dispõe, na margem esquerda, de excelentes
condições naturais para a prática dos desportos náuticos, possuindo já, na margem direita,
um porto de recreio, que constitui uma infra-estrutura que hoje representa uma importante
oferta turística de qualidade.
A construção nesta área de uma nova infra-estrutura de apoio à náutica de recreio, na
margem esquerda, com características de uma marina corresponde à necessidade de se
levar a cabo um desenvolvimento sustentado de toda a zona ribeirinha daquele estuário,
enquadrando-se na política do Governo de apoiar e incentivar a promoção de projectos
estruturantes que visem o reforço da competitividade do sector turístico algarvio e ao
mesmo tempo combater a sazonalidade que o afecta.
O Governo prossegue o objectivo da consolidação dos centros de produção turística,
através do adequado ordenamento e qualificação do espaço com vista à internacionalização
do País enquanto destino turístico, e reconhece, de igual modo, a necessidade de serem
privilegiadas as políticas públicas centradas no território, de forma a eliminar a
subalternidade das políticas regionais e contribuir para uma efectiva competitividade de
Portugal num contexto de união económica e monetária europeia.
Neste quadro, as dinâmicas regionais e locais assumem especial relevância enquanto maisvalias para o Estado, porque são indutoras e, simultaneamente, são assumidas como
instrumento de concretização das políticas públicas nos sectores económico e social.
Concretamente, no que respeita ao desenvolvimento da náutica de recreio, o
aproveitamento das potencialidades inerentes à costa marítima portuguesa, através da
captação de segmentos específicos da procura turística internacional e do desenvolvimento
de adequada capacidade de resposta às actuais condições de potencial procura interna,
aconselha a que sejam criadas as oportunidades desejáveis ao investimento pelo sector
privado, reservando-se a intervenção dos poderes e dos meios públicos para os casos em
que não seja possível obter manifestamente o interesse do investimento privado, ou haja
conveniência em manter a tutela directa do Estado.
Ora, não obstante a reserva legal para o sector público da exploração de portos marítimos, o
domínio da náutica de recreio é, por excelência, aquele em que deve ser dado à iniciativa
privada o maior espaço de manobra e fomentada a interacção com as entidades públicas,
nomeadamente as autarquias locais, competindo ao Governo estabelecer, através de
regulamentação adequada, as condições da respectiva exploração, de forma a deixar
salvaguardada a correcta e adequada prossecução do interesse público.
Ao Estado compete, prioritariamente, a criação de condições para o desenvolvimento das
actividades de recreio e desporto náutico, não sendo aconselhável o seu envolvimento
directo na exploração de infra-estruturas destinadas a esse fim, mas antes assumindo o
relevante papel de controlo, regulação e fiscalização do cumprimento dos objectivos
definidos, e cometendo a gestão da marina ao sector privado, mediante contrato de
concessão.
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No entanto, para que uma marina se torne num local aprazível e num destino turístico de
excelência é necessário que possua equipamento de apoio em terra e que a sua gestão seja
assegurada por entidades vocacionadas para a prestação de serviços de qualidade e com
capacidade para promoverem a atracção de utentes, o que pressupõe a construção de
equipamentos comerciais, hoteleiros e habitacionais, de modo a viabilizar os investimentos a
efectuar.
Nesta medida, o presente decreto-lei estabelece as bases gerais da concessão, a atribuir
mediante concurso público, para a construção e exploração da marina de Ferragudo,
empreendimento com capacidade para um mínimo de 300 embarcações acima dos 6 m de
comprimento, e em que, pelo menos, 20 % das mesmas deve corresponder a embarcações
de comprimento superior a 15 m, e com uma área molhada com um mínimo estimado em 50
000 m2, competindo ao concessionário a concepção e construção das obras e instalação
dos equipamentos de apoio necessários.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o
seguinte:
Artigo 1.º
Competência
Fica o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação habilitado a autorizar o Instituto
Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) a concessionar a construção e exploração de
um porto destinado à navegação de recreio, situado no município de Lagoa, na margem
esquerda do rio Arade, designado por marina de Ferragudo, pelo prazo máximo de 60 anos.

Artigo 2.º
Concessão
1 — A concessão é atribuída por concurso público.
2 — No caso de o concurso público ficar deserto, o Ministro das Obras Públicas,
Transportes e Habitação fica, igualmente, habilitado a autorizar o IPTM a desencadear
negociação, com ou sem publicação prévia de anúncio, com vista à atribuição da
concessão.
3 — O programa do concurso e o caderno de encargos são elaborados pelo concedente e
carecem de aprovação do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação.
4 — A minuta do contrato de concessão é aprovada por resolução do Conselho de
Ministros.
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Artigo 3.º
Bases da concessão
Ao contrato são aplicáveis as bases da concessão anexas ao presente diploma, que dele
fazem parte integrante.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7 de Agosto de 2003. — José Manuel Durão
Barroso — Maria Manuela Dias Ferreira Leite — António Pedro de Nobre Carmona
Rodrigues — Amílcar Augusto Contel Martins Theias.
Promulgado em 6 de Outubro de 2003.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 10 de Outubro de 2003.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

ANEXO
Bases gerais da concessão da marina de Ferragudo
CAPÍTULO I
Da concessão

Base I
Objecto da concessão
A presente concessão tem por objecto a construção e exploração, em regime de serviço
público, de um porto destinado à navegação de recreio, incluindo as respectivas instalações
de apoio e serviços operacionais a ele afectas, na margem esquerda do rio Arade, a jusante
do porto de pesca de Portimão, adiante designado por marina.
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Base II
Localização
1 — A localização da marina consta da planta anexa, que define a área de terreno afecta à
concessão, com as coordenadas de referência.
2 — Com o início da exploração da concessão são incorporadas no domínio público do
Estado, independentemente de qualquer formalidade e sem quaisquer encargos para o
concedente, todas as obras e construções directamente afectas à exploração portuária
referidas nos n.os 1, 2 e 3 da base V, sem prejuízo do eventual direito a ser indemnizado por
parte de terceiros.

Base III
Estabelecimento
1 — Compreende-se no estabelecimento o conjunto dos bens, móveis e imóveis, que, pelo
Estado ou pela concessionária, estão ou venham a ser implantados na área da concessão
ou a ser-lhes afectos, destinados à exploração da marina, nos seguintes termos:
a) A rede viária, a rede de abastecimento de água, a rede de águas residuais domésticas e
pluviais, a rede de energia eléctrica e de telecomunicações, que o Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, adiante designado por IPTM, venha a colocar, mediante auto, total
ou parcialmente, ao serviço da concessão;
b) Os edifícios, as instalações, os equipamentos, as ferramentas, os utensílios, as peças de
reserva, as vedações e outros bens afectos de modo permanente e necessário à exploração
dos serviços concedidos e que competirá à concessionária construir ou adquirir e afectarlhe, nos termos da base IV.
2 — Podem ainda ser integrados no estabelecimento, se nisso acordarem o IPTM e a
concessionária, determinados terrenos e instalações que interessem ao exercício de
actividades directamente relacionadas com a exploração da marina, sem prejuízo do
eventual direito a ser indemnizado por parte de terceiros.
3 — A concessionária deve submeter ao IPTM, até 31 de Maio de cada ano, o inventário
discriminativo do conjunto de bens afectos à concessão, referido a 31 de Dezembro do ano
anterior, com a indicação dos correspondentes valores de aquisição.
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Base IV
Plano de obras, instalações e equipamentos
1 — Compete à concessionária elaborar os estudos, planos e projectos e executar as obras
necessárias à construção da marina e à instalação dos respectivos serviços de apoio, bem
como adquirir os equipamentos exigidos pelo seu funcionamento e operacionalidade, de
acordo com as necessidades do turismo náutico e o estabelecido na base V.
2 — O plano geral e os projectos de obras, referidos no número anterior, devem ser
elaborados com observância das seguintes regras:
a) A área molhada do empreendimento não deve ser inferior a 50 000 m2;
b) A marina deve ter capacidade para um mínimo de 300 embarcações acima dos 6 m de
comprimento, e em que, pelo menos, 20 % das mesmas sejam de comprimento superior a
15 m.
3 — Compete ainda à concessionária a elaboração dos estudos e projectos e a execução
das obras relativas ao prolongamento do cais de comércio e turismo do porto de Portimão,
até ao cais da marinha de guerra, bem como da construção de um pequeno porto de pesca
em Ferragudo, no âmbito das contrapartidas da concessão estabelecidas na base XXVII.
4 — A concessionária deve garantir previamente à execução de qualquer obra que ela se
conforme com os instrumentos de gestão territorial em vigor para o local e deve
compatibilizar a respectiva realização com a de outras infra-estruturas, municipais ou
portuárias, que tenham de articular-se com o empreendimento em causa.
5 — O plano geral do estabelecimento deve respeitar os instrumentos de gestão territorial
em vigor para o local e deve constar do contrato de concessão juntamente com a indicação
dos prazos dentro dos quais deve ser executado.

Base V
Serviços e instalações obrigatórios
1 — A concessionária assegurará, obrigatoriamente, de entre os serviços, instalações e
equipamentos, referidos no n.º 1 da base IV, os seguintes:
a) A sinalização marítima, a definir de acordo com as normas e instruções da entidade
competente;
b) A instalação de rádio, nas bandas e frequências convenientes, com funcionamento
permanente para atender à segurança da navegação, à reserva de postos de acostagem e à
prestação de informações meteorológicas;
c) O serviço permanente de recepção e despedida de embarcações;
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d) A rede de abastecimento de água e rede de incêndios, incluindo o abastecimento
permanente de água potável nos postos de acostagem;
e) A rede de energia eléctrica para distribuição e iluminação pública e utilização das
embarcações;
f) As redes de águas residuais domésticas e pluviais e sistema de recolha para
embarcações;
g) O fornecimento de combustíveis;
h) As instalações para as autoridades portuária, marítima, aduaneira e brigada fiscal;
i) Os serviços de primeiros socorros;
j) O equipamento de combate ao fogo nas embarcações;
l) Os serviços de limpeza da marina, de recolha dos lixos e dos óleos usados;
m) As instalações sanitárias;
n) As informações meteorológicas;
o) As informações turísticas;
p) As rampas e sistemas de elevação e transporte de embarcações;
q) As oficinas e instalações para reparações;
r) Os armazéns;
s) Os serviços bancários.
2 — A concessionária pode promover a criação de áreas destinadas a serviços
complementares de natureza hoteleira, comercial e habitacional dentro da área dominial
afecta à concessão, em moldes que contribuam para a requalificação urbanística da
margem esquerda do rio Arade e, simultaneamente, para o incremento da oferta de
alojamento turístico de qualidade.
3 — Na área afecta à concessão, confinante com o pavilhão do Arade, pavilhão multiusos
destinado a centro de congressos, a concessionária terá de prever a construção de um hotel
com um mínimo de quatro estrelas, com volumetria adequada ao local.
4 — A concessionária pode instalar fora da área dominial os serviços de apoio portuário cuja
prestação de utilidades não fique afectada pela localização escolhida.
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Base VI
Aprovação de projectos
1 — As obras a realizar na zona dominial só podem ser iniciadas após a aprovação dos
respectivos projectos pelo IPTM e a emissão das licenças correspondentes.
2 — A titularidade das licenças referidas no número anterior não dispensa a concessionária
de obter das entidades competentes as restantes licenças, autorizações e pareceres
legalmente exigidos.
3 — Os projectos a apresentar pela concessionária devem ser acompanhados de estudo de
impacte ambiental, a submeter a avaliação de impacte ambiental, nos termos da legislação
em vigor, não resultando para o concedente qualquer ónus associado ao processo de
aprovação.

Base VII
Execução das obras
1 — A concessionária pode contratar a execução das obras e a implantação ou montagem
de instalações e equipamentos com empresas de reconhecida competência, cuja identidade
deve comunicar ao IPTM.
2 — Todos os materiais provenientes de escavações e dragagens, a efectuar na área da
concessão, serão removidos e depositados nas condições que ficarem estabelecidas no
contrato.

Base VIII
Constituição e transmissão de direitos reais
1 — A concessionária pode ser autorizada pelo IPTM a transmitir o direito de propriedade de
que é titular sobre as construções destinadas a serviços complementares de natureza
comercial e hoteleira, realizadas na zona dominial, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 25.º
do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro.
2 — O direito de propriedade sobre as construções promovidas pela concessionária na zona
dominial, incluindo as construções transmitidas nos termos do número anterior, reverterá
automaticamente para o Estado no termo do prazo da concessão, devendo esse ónus ficar
registado na conservatória do registo predial competente.
3 — Sobre as construções realizadas na área da concessão, a que se refere o n.º 1, poderá
a concessionária, igualmente, constituir o direito real de habitação periódica, bem como o
direito de habitação turística, ou outros direitos de idêntica natureza, até ao limite do prazo
da concessão.
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CAPÍTULO II
Da exploração

Base IX
Regime de exploração
1 — A marina será explorada em regime de serviço público, de forma regular e contínua,
nos termos fixados no contrato de concessão e em conformidade com o disposto no
respectivo regulamento de exploração e utilização.
2 — O regime de serviço público determina que o acesso às instalações da marina, bem
como o uso dos respectivos serviços e equipamentos, só pode ser recusado ou retirado a
quem não satisfaça ou viole as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
3 — O estabelecido no número anterior não abrange o acesso nem a prestação de serviços
a embarcações que não sejam de recreio.

Base X
Obrigações de serviço público
A exploração da marina em regime de serviço público obriga a concessionária a:
a) Fazer funcionar regular e continuamente o estabelecimento da concessão;
b) Prestar aos utentes os serviços que integram o objecto da concessão;
c) Assegurar que os serviços sejam prestados com a maior segurança, eficiência e
economia, segundo métodos racionais e técnicas actualizadas, por forma a garantir
prestações de qualidade e de preço compatíveis com estabelecimentos similares.

Base XI
Licenciamento da exploração
1 — A efectiva exploração da marina só pode iniciar-se quando a concessionária estiver
munida das licenças e autorizações exigidas por lei para o exercício das actividades nela
compreendidas.
2 — A concessionária deve dar conhecimento ao IPTM do início da exploração com, pelo
menos, 30 dias de antecedência, remetendo cópia das licenças e autorizações a que se
refere o número anterior.
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Base XII
Regulamento de exploração
1 — Antes da entrada em funcionamento da marina, o IPTM aprovará, mediante proposta da
concessionária, o regulamento que estabeleça as normas relativas às operações e
condições de prestação dos serviços abrangidos pela concessão.
2 — O regulamento de exploração referido no número anterior deve ser facultado a todos os
potenciais utentes, ficando a concessionária obrigada a afixá-los nas suas instalações, em
locais bem visíveis.

Base XIII
Regulamento de tarifas
1 — Os limites máximos das taxas a cobrar pela concessionária pelos serviços que prestar,
no âmbito da concessão, e pela utilização das instalações e equipamentos que apoiam a
marina, assim como as respectivas regras gerais de aplicação, são fixados em regulamento
de tarifas a aprovar pelo IPTM, sob proposta da concessionária, considerando-se o mesmo
aprovado se o IPTM não se pronunciar no prazo de 30 dias contados da data da sua
apresentação.
2 — Na fixação dos limites tarifários máximos e na revisão dos mesmos deverá ter-se em
conta a evolução previsível e normal do custo dos factores produtivos.
3 — A concessionária não pode cobrar taxas que não constem do regulamento de tarifas,
nem onerar, por qualquer forma, o preço dos serviços prestados ou das instalações e
equipamentos utilizados.

Base XIV
Conservação dos bens afectos à concessão
1 — A concessionária obriga-se a manter em permanente estado de bom funcionamento,
conservação e segurança os bens que constituem o estabelecimento e a substituir, por sua
conta e responsabilidade, todos os que se destruírem ou mostrarem inadequados para os
fins a que se destinam por desgaste físico, avaria, deterioração ou obsolescência.
2 — Para os fins de conservação e substituição referidos no número anterior será
constituído, como encargo da exploração, um fundo nos termos da base XV.
3 — As obras de construção, conservação ou reparação que, no decurso do prazo da
concessão, a concessionária tiver de realizar só podem ter início após a aprovação pelo
IPTM dos respectivos projectos, exceptuados os trabalhos de pequena reparação de
carácter urgente, dos quais deve ser dado conhecimento nos três dias seguintes ao do seu
início.
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4 — A substituição de edifícios ou parte de edifícios, instalações e equipamentos não
previstos nos projectos a que se refere a base IV processa-se nos termos do disposto na
base V.
5 — Os produtos da demolição de edifícios ou instalações e os equipamentos ou o
apetrechamento substituídos são propriedade da concessionária e podem ser alienados
desde que o IPTM autorize a sua saída da área da concessão.
6 — Sempre que se verifique a saída de quaisquer equipamentos ou aparelhos para fora da
área da concessão, deve a concessionária comunicar ao IPTM quando forem efectuadas as
reposições.
7 — O IPTM pode determinar à concessionária a substituição de qualquer equipamento que
se mostre inadequado à regular e eficiente exploração dos serviços concedidos, bem como
determinar, no prazo que fixar, a execução das obras de reparação e beneficiação que se
justificarem.

Base XV
Fundo de conservação e renovação
1 — Para acorrer aos encargos emergentes das obrigações de reparação e conservação a
concessionária afectará 5 % dos lucros anuais à constituição de um fundo de conservação e
renovação, nos termos e condições que forem acordados e que constarão do contrato.
2 — Com a autorização expressa do IPTM, pode o fundo a que refere o número anterior ser
investido em novas aquisições ou ter outra aplicação considerada útil para a prossecução
dos fins da concessão.

Base XVI
Vigilância das instalações
1 — Compete à concessionária a guarda e vigilância das instalações, serviços e
equipamentos que integram o estabelecimento da concessão, bem como assegurar a
observância, pelos utentes, das normas constantes do regulamento de exploração e
utilização.
2 — A concessionária deve participar às autoridades públicas competentes o
incumprimento, designadamente por parte dos utentes, das normas legais e regulamentares
de segurança, disciplina e conduta.
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Base XVII
Fiscalização
1 — O estabelecimento da concessão e as actividades nele exercidas são fiscalizados pelos
serviços do IPTM, cujas instruções e directivas a concessionária se obriga a cumprir, logo
que lhes sejam comunicadas por escrito.
2 — O pessoal incumbido da fiscalização, expressamente designado para o efeito e no
exercício dessas funções, tem livre acesso a todas as instalações da área da concessão e
fica obrigatoriamente ao abrigo de seguro a efectuar pela concessionária.
3 — O disposto nos números anteriores não dispensa a concessionária de se subordinar à
fiscalização de quaisquer outros serviços oficiais competentes.

Base XVIII
Vistorias
Constituem encargo da concessionária as despesas com vistorias extraordinárias,
nomeadamente as que resultarem de reclamações de terceiros, desde que a vistoria
conclua pela existência de irregularidades imputáveis à concessionária.

Base XIX
Exploração por terceiros
1 — A concessionária poderá ceder a terceiros que disponham de idoneidade pessoal,
técnica e financeira os direitos de exploração de instalações e serviços de natureza
comercial ou industrial, considerando-se, porém, ineficazes perante o concedente as
cláusulas dos contratos de cessão que confiram aos respectivos cessionários direitos ou
faculdades que a concessionária não detinha ou que visem transferir ou diminuir a
responsabilidade desta perante o concedente, mesmo que respeitante apenas à exploração
cedida.
2 — Os contratos de cessão a que se refere o número anterior dependem de prévia
aprovação da entidade concedente, devendo a concessionária enviar-lhe, 30 dias antes da
respectiva assinatura, um exemplar definitivo dos mesmos, com a identificação completa do
cessionário e dos elementos comprovativos da respectiva idoneidade, considerando-se tais
contratos tacitamente aprovados se a entidade concedente não se pronunciar no prazo de
20 dias após a sua recepção.
3 — A concessionária é responsável, perante os utentes e a concedente, pela eficiência do
funcionamento e a qualidade dos serviços desempenhados por terceiros no âmbito da
concessão.
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CAPÍTULO III
Da vigência e extinção da concessão

Base XX
Prazo
1 — O prazo da concessão não pode exceder 60 anos a contar da data da celebração do
respectivo contrato.
2 — O prazo da concessão e as condições de eventuais prorrogações serão fixados no
contrato de concessão.

Base XXI
Decurso do prazo
1 — Finda a concessão pelo decurso do prazo, o IPTM entra imediatamente na posse de
todos os bens que constituem o estabelecimento e que reverterão gratuitamente para o
Estado, livres de quaisquer ónus ou encargos, em estado de bom funcionamento,
conservação e segurança, não podendo a concessionária reclamar indemnização alguma ou
invocar, com qualquer fundamento, o direito de retenção.
2 — Servirá de documento de referência para entrega dos bens afectos à concessão o
último inventário submetido ao IPTM nos termos do n.º 3 da base III.
3 — Decorrido o prazo da concessão, dar-se-á a reversão, tal como está prevista nos
números anteriores, ainda que possam ser acordados com a concessionária novos períodos
de exploração dos serviços, atento o interesse público da decisão, nas condições que
ficarem estabelecidas no processo de concurso e no contrato a celebrar.
4 — Na medida em que a caução a que se refere a base XXX se revelar insuficiente para
pôr as obras, os edifícios, as instalações, os equipamentos e os apetrechamentos no estado
exigido no n.º 1 da presente base, o IPTM poderá retirar do fundo de conservação e
renovação, previsto na base XV, a importância necessária para o efeito.
5 — Decorrido o prazo da concessão, transmitem-se gratuitamente para o IPTM os direitos
que a concessionária tenha obtido de terceiros em benefício da exploração dos serviços
concedidos e sejam necessários à continuidade dos mesmos, devendo os contratos
celebrados pela concessionária conter cláusulas que garantam o cumprimento desta
obrigação.
6 — Iniciado o último ano do prazo da concessão, a concessionária não poderá, sem
autorização do IPTM, rescindir os contratos de trabalho com o seu pessoal, observando-se
no mais, quanto a este, as disposições aplicáveis para a transmissão do estabelecimento ou
da sua exploração.
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7 — O IPTM reserva-se a faculdade de tomar, nos três últimos anos do prazo da concessão,
as providências que tiver por convenientes e que sejam necessárias para assegurar a
continuidade da exploração imediatamente após o seu termo, designadamente por
intermédio de outra entidade, sem que a concessionária tenha direito, por este facto, a
qualquer indemnização.
8 — A concessionária obriga-se a não abandonar a exploração no termo do prazo da
concessão sem que esteja assegurada a continuidade dos serviços, suportando o
concedente os custos que, eventualmente, advenham para a concessionária por este facto,
acrescidos de uma percentagem de 15 % sobre o montante líquido.
9 — Pelas novas instalações que tenham sido estabelecidas nos últimos 20 anos do prazo
da concessão com acordo do IPTM, terá a concessionária direito a receber, no acto da
entrega, uma indemnização correspondente ao valor contabilístico respectivo, calculado nos
termos da legislação fiscal aplicável.
10 — As eventuais obras que se encontrem em curso no termo da concessão serão cedidas
pela concessionária às entidades que passem a explorar as instalações.
11 — As condições de cedência referidas no número anterior e a fixação do valor das
instalações a que se refere o n.º 9 serão reguladas por acordo ou, na sua falta, nos termos
do disposto na base XXXIV.

Base XXII
Resgate
1 — O IPTM pode resgatar a concessão quando motivos de interesse público o justifiquem,
após decorrido metade do respectivo prazo, mediante autorização do ministro da tutela, o
qual produzirá efeitos decorridos dois anos sobre a data da sua notificação à
concessionária.
2 — Feita a notificação do resgate, pode o IPTM desistir ou adiar a sua concretização,
assistindo à concessionária o direito de ser indemnizada dos prejuízos que lhe advenham da
não efectivação ou do adiamento do resgate.
3 — O IPTM assumirá, decorrido o período de dois anos sobre a notificação do resgate, as
obrigações contraídas pela concessionária anteriormente à data do aviso do resgate que
sejam imprescindíveis para assegurar a exploração normal da marina e, bem assim, as que
forem assumidas posteriormente a esse aviso e com que haja expressamente concordado.
4 — Ao IPTM, como cessionário do estabelecimento, são aplicáveis as disposições legais
em vigor quanto ao regime jurídico do contrato de trabalho.
5 — No caso de resgate, todo o estabelecimento da concessão, designadamente edifícios,
instalações, maquinismos, ferramentas, utensílios, peças de reserva e quaisquer outros
bens afectos de modo permanente e necessário à exploração dos serviços concedidos, é
adquirido pelo Estado, ficando afecto ao IPTM, obrigando-se a concessionária a praticar
todos os actos necessários para o efeito.
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6 — Para cumprimento do disposto no número anterior, o valor dos bens integrados no
estabelecimento pela concessionária, ou por ela afectos à sua exploração, é o que tiverem à
data do resgate, deduzido de 1/n por cada ano decorrido desde o início do prazo da
concessão, sendo no prazo de concessão em anos, sem prejuízo do disposto na parte final
do n.º 2 da base XXV.
7 — Para efeitos do disposto no número anterior, servirá de documento de referência o
último inventário submetido ao IPTM nos termos do n.º 3 da base III.
8 — Por cada um dos anos que faltarem para o termo da concessão, a concessionária tem
direito a receber uma anuidade igual à média da receita líquida de exploração dos últimos
cinco anos de maior rendimento escolhidos de entre os sete anos que precederem o
resgate.
9 — O IPTM pode liquidar os encargos da aquisição e da indemnização a que se referem,
respectivamente, os n.os 5 e 8 desta base, por uma só vez ou em anuidades, até ao limite
previsto para o termo do prazo da concessão, vencendo as importâncias em débito juros
calculados a uma taxa mínima de proposta aplicável às operações principais de
refinanciamento pelo Banco Central Europeu, adicionada de um ponto percentual.

Base XXIII
Rescisão
1 — O IPTM, autorizado pelo ministro da tutela, pode rescindir o contrato de concessão
sempre que do não cumprimento das obrigações essenciais da concessionária resultem
graves perturbações na organização e no funcionamento dos serviços concedidos.
2 — Constituem causas de rescisão:
a) A alteração do objecto da concessão;
b) A não entrada em funcionamento da marina, ou das obras a realizar no âmbito das
contrapartidas, dentro do prazo fixado no contrato de concessão, por razões imputáveis à
concessionária;
c) O não pagamento das contrapartidas da concessão, por prazo superior a um ano;
d) A recusa de proceder à conservação e reparação das obras, instalações e equipamentos;
e) A cobrança dolosa de taxas superiores aos máximos fixados no regulamento de tarifas;
f) A repetição de actos de indisciplina do pessoal ou dos utentes por culpa grave da
concessionária;
g) A oposição continuada ao exercício da fiscalização pelas entidades competentes para
intervirem nas actividades exercidas no estabelecimento;
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h) A reiterada desobediência às legítimas determinações das entidades competentes ou
sistemática reincidência em infracções às disposições do contrato ou dos regulamentos de
exploração, quando se mostrem ineficazes as sanções previstas para as mesmas
infracções;
i) A interrupção injustificada da exploração do estabelecimento.
3 — A falência da concessionária é igualmente causa de rescisão, excepto quando o IPTM,
autorizado pelo ministro da tutela, permitir que os credores assumam os direitos e encargos
resultantes de concessão.
4 — Não constituem causa de rescisão os casos de força maior como tal reconhecidos.
5 — A rescisão não será declarada sem a prévia audiência da concessionária.
6 — No caso de faltas meramente culposas, a concessionária deverá ser avisada para, em
prazo não inferior a 90 dias, cumprir as suas obrigações sob pena de, não o fazendo,
incorrer na sanção prevista no número anterior.
7 — A rescisão do contrato implica a reversão gratuita do estabelecimento para o IPTM e a
perda da caução a que se refere a base XXX, bem como do fundo de conservação e
renovação previsto na base XV, sem prejuízo da responsabilidade civil em que incorrer a
concessionária e das sanções previstas na lei ou no contrato.
8 — Uma vez declarada e comunicada por escrito à concessionária, a rescisão produz
imediatamente os seus efeitos, independentemente de qualquer outra formalidade.

CAPÍTULO IV
Suspensão excepcional da concessão

Base XXIV
Sequestro
1 — O IPTM pode assegurar a administração das instalações e promover a exploração dos
serviços concedidos quando se verifique ou esteja iminente a sua cessação total ou parcial
por causa imputável à concessionária ou se mostrem graves deficiências na respectiva
organização e funcionamento ou no estado geral das instalações ou do equipamento
susceptíveis de comprometerem a regularidade da exploração.
2 — Durante a situação de sequestro, a concessionária suportará, além dos encargos com a
manutenção dos serviços, as despesas extraordinárias necessárias ao restabelecimento da
normalidade da exploração que não possam ser cobertas pelas receitas cobradas, não
havendo lugar a qualquer indemnização à concessionária durante aquele período.
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3 — Logo que cessem as razões que motivaram o sequestro, a concessionária será
notificada para retomar, no prazo que lhe for fixado, a normal exploração dos serviços.
4 — Se a concessionária não quiser ou não puder retomar a exploração ou, quando o tiver
feito, continuem a verificar-se graves deficiências na organização e funcionamento dos
serviços, poderá ser declarada pelo IPTM a rescisão da concessão.
5 — A declaração da situação de sequestro da concessão, bem como a declaração imediata
de rescisão prevista no número anterior, carece de homologação pelo ministro da tutela.

Base XXV
Estado de sítio ou de emergência
1 — De acordo com o previsto na legislação especial aplicável, o IPTM ou outra entidade
para o efeito designada pode, em situação de estado de sítio ou estado de emergência
formalmente declarado, ser investida na gestão e exploração dos serviços concedidos.
2 — Durante o período em que se verifique alguma das situações previstas no número
anterior, suspende-se o decurso do prazo por que foi outorgada a concessão ou qualquer
das suas prorrogações, ficando a concessionária exonerada do cumprimento das
obrigações a esse período respeitantes.

CAPÍTULO V
Obrigações especiais

Base XXVI
Contrapartida pela concessão
1 — A concessionária pagará ao IPTM, como contrapartida pela concessão, uma anuidade
correspondente à soma das parcelas seguintes:
a) A importância anual que ficar estabelecida no respectivo contrato correspondente a:
•
•

Pelo menos € 0,10 por metro quadrado e por ano, pela utilização do terreno
compreendido na área da concessão, entendendo-se por terreno toda a área enxuta;
Pelo menos € 0,10 por metro quadrado e por ano, pela utilização da área molhada
integrada na concessão;

b) A importância que anualmente resulte da aplicação da percentagem que ficar fixada no
contrato de concessão à receita bruta de exploração dos serviços concedidos e
subconcedidos, que não poderá ser inferior a 5 %.
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2 — Os valores das taxas referidos na alínea a) do número anterior são actualizados
anualmente, de acordo com o índice de preços no consumidor, excluindo a habitação, nesse
período.
3 — As importâncias referidas no n.º 1 são pagas:
a) Em duas prestações iguais, uma no mês de Junho e outra no mês de Dezembro do ano a
que respeita, quanto à importância anual referida na alínea a);
b) Mensalmente, após 60 dias depois do fim do mês a que respeita, pelo que se refere à
alínea b).
4 — O pagamento das importâncias das anuidades de que trata a presente base efectua-se
a partir do início da exploração.
5 — O atraso no pagamento constitui a concessionária em mora, sendo devidos juros à taxa
legalmente fixada para as obrigações fiscais, por cada mês ou fracção, sem prejuízo do
estabelecido na alínea c) do n.º 2 da base XXIII.

Base XXVII
Contrapartidas materiais
1 — Em complemento das contrapartidas pecuniárias estabelecidas na base anterior a
concessionária assumirá, em conformidade com o n.º 3 da base IV, os encargos com a
elaboração dos estudos e projectos e com a execução das obras de construção:
a) Do prolongamento do cais de comércio e de turismo do porto de Portimão até ao cais da
marinha de guerra;
b) Das obras de restauro da estação de salva-vidas de Ferragudo e das infra-estruturas que
lhe estão associadas;
c) De um pequeno porto de pesca em Ferragudo.
2 — O programa base das obras referidas no número anterior, os procedimentos de
aprovação dos estudos e projectos bem como os respectivos prazos limite de execução
constarão do processo de concurso da concessão.

Base XXVIII
Deliberações sujeitas a aprovação pelo IPTM
1 — Sem prejuízo do disposto nas presentes bases, carecem de aprovação pelo IPTM as
deliberações da concessionária que visem:
a) A alteração do seu objecto social;
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b) A integração ou diminuição do capital social;
c) A transformação, fusão ou dissolução da sociedade;
d) A emissão de obrigações;
e) A subconcessão e o trespasse da concessão;
f) A cessação, temporária ou definitiva, total ou parcial, dos serviços concedidos.
2 — A concessionária só pode constituir hipoteca sobre as obras e instalações fixadas na
área da concessão desde que o IPTM o autorize e a hipoteca se destine a garantir
financiamentos para a construção, apetrechamento, promoção e comercialização da marina.
3 — Enquanto não forem objecto de aprovação ou de autorização, as deliberações a ela
sujeitas são ineficazes.
4 — A aprovação ou autorização do IPTM tem-se por concedida quando não houver
pronúncia, expressa, no prazo de 60 dias a contar da data da apresentação do pedido.

CAPÍTULO VI
Disposições finais

Base XXIX
Responsabilidade civil
A concessionária é inteiramente responsável pelos prejuízos ou danos causados à
concedente ou a terceiros em consequência dos poderes que lhe são conferidos pela
concessão.

Base XXX
Caução
1 — Como garantia do pontual cumprimento das obrigações assumidas, no âmbito do
contrato de concessão, e do pagamento das multas que lhe forem aplicadas, a
concessionária prestará caução, a favor do IPTM, no valor que ficar estabelecido no
contrato.
2 — A caução deve ser reconstituída no prazo de 20 dias após aviso do IPTM, sempre que
dela se tenha levantado qualquer quantia.
Anexo I
EIA do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Síntese (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

3 — A caução pode ser prestada por depósito em dinheiro, ou mediante garantia bancária
ou seguro-caução, conforme escolha da concessionária.
4 — O valor da caução será actualizado nos termos fixados no contrato de concessão.

Base XXXI
Incumprimento das obrigações
1 — O não cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária, quando lhe não
corresponda sanção mais grave, nos termos das bases anteriores ou do regulamento de
exploração, implica o pagamento de multa contratual de € 500 a € 5000, segundo a
gravidade e a frequência da infracção, mediante deliberação do IPTM, a qual, notificada, por
escrito, à concessionária, produzirá efeitos independentemente de qualquer outra
formalidade.
2 — Os limites das multas referidas no número anterior serão actualizados em 1 de Janeiro
de cada ano, nos termos fixados no contrato de concessão.
3 — As multas que não forem pagas voluntariamente até 30 dias após a notificação serão
levantadas da caução a que se refere a base anterior.
4 — O pagamento das multas não isenta a concessionária da responsabilidade civil em que
incorrer nem prejudica a competência de outras autoridades para julgamento das infracções
em que lhes caiba intervir.

Base XXXII
Contabilidade separada
Para efeitos do estabelecido nas presentes bases, a sociedade titular da concessão
procederá à elaboração de contabilidade separada para o conjunto dos bens e serviços que
explora na área da concessão definida nas bases II e III, quando tal sociedade não seja uma
entidade juridicamente constituída com a finalidade exclusiva de exploração do
estabelecimento da concessão.

Base XXIII
Elementos estatísticos
1 — A concessionária obriga-se a fornecer ao IPTM os elementos estatísticos referentes ao
movimento havido na marina, bem como os elementos contabilísticos que traduzam o
resultado da exploração, nos prazos e condições que vierem a ficar estabelecidos no
contrato de concessão.
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2 — Os elementos estatísticos e contabilísticos a fornecer deverão ser os adequados à
verificação e validação dos parâmetros necessários ao cálculo da renda variável.

Base XXXIV
Arbitragem
As questões suscitadas entre o IPTM e a concessionária sobre a interpretação, a execução
e a rescisão do contrato de concessão poderão ser resolvidas, na falta de acordo, mediante
a celebração de convenções de arbitragem.
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ANEXO II – DESENHOS
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ANEXO III – CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA DE SEDIMENTOS NA ÁREA DO
PORTO DE PORTIMÃO E BARRA
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ANEXO IV – AVALIAÇÃO DO CAUDAL DE CHEIA CENTENÁRIA DO ARADE
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AVALIAÇÃO DO CAUDAL DA CHEIA CENTENÁRIA DO ARADE

INTRODUÇÃO
Este trabalho visa determinar valores realistas para o caudal de cheia do Arade, para um período de
retorno de 100 anos. Pretende-se, assim, obter um caudal que permita, através da modelação
matemática do estuário, determinar a cota dos terraplenos a executar para a implantação da nova
marina de Ferragudo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Na Figura 1 está representada a localização da bacia hidrográfica do Arade. Como acontece com a
generalidade das designadas ribeiras algarvias, o Arade e seus afluentes apresentam um regime
torrencial, com caudais quase nulos no verão, e picos de cheia muito elevados.

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Arade

As figuras utilizadas na parte inicial deste trabalho são, na sua quase totalidade, obtidas, quer do site
do SNHIR, quer do Plano de Bacia das Ribeiras do Algarve. Deste plano utilizar-se-á igualmente
diversa informação, quer para a caracterização da bacia, quer para a determinação dos caudais de
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cheia.

Figura 2 - Albufeiras do Algarve

Como se pode ver da Figura 2, na bacia hidrográfica do Arade existem duas albufeiras, a do Arade e
a do Funcho, ambas no rio Arade. Está prevista igualmente a construção de uma nova barragem, na
ribeira de Odelouca. Assim, as zonas com risco de inundação, indicadas na Figura 3, para além da
representação de fenómenos extremos já verificados, englobam não só a previsão do risco de
ocorrência de fenómenos extremos de cheia, como também o cenário de rotura de barragens.
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Figura 3 – Zona de risco de inundação

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A BACIA HIDROGRÁFICA DO ARADE
A bacia hidrográfica da Rio Arade situa-se no Distrito de Faro, sendo considerado como uma subbacia da bacia hidrográfica das Ribeiras algarvias. Nas Figuras 4 a 11 apresentam-se algumas
características gerais destas bacias, apesar de neste estudo não se considerar a influência de alguns
destes parâmetros.
Na Figura 4 apresenta-se a bacia hidrográfica do Arade, com a sua rede hidrográfica. A área da bacia
hidrográfica do Arade é de 987.37 Km2.
Os Quadros 1 e 2 Apresentam algumas das características físicas fundamentais do Arade e das
bacias dos seus afluentes.

Designação

Área
(km2)

Perímetro
(km)

Altitude
Máxima (m)

Altitude
Mínima (m)

Altitude
Média
(m)

Declive
Médio
(%)

Arade

987,37

209,160

898

0

208

25

Quadro 1 - Características gerais da bacia hidrográfica do Arade.
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Bacia
hidrográfica

Rio

Comprimento
(km)

Arade

Arade
Odelouca
Boina
Falacho

75,133
92,587
26,114
23,900

Altitude
máxima
(m)
481
460
674
303

Altitude
mínima
(m)
0
1
1
2

Desnível
(m)
481
459
673
301

Declive
médio
(%)
0,6
0,5
2,6
1,3

Quadro 2 - Características do Arade e dos seus afluentes

O clima da região do Algarve é fortemente influenciado por factores gerais relacionados com a
circulação atmosférica, pela posição geográfica no limite sudoeste da Península Ibérica, na fachada
atlântica do Continente Europeu, e pelos factores locais, salientando-se o relevo e a sua disposição.
De entre os factores gerais destacam-se a advecção de ar polar ou tropical, com trajecto continental
ou marítimo, a passagem sobre o território português de superfícies frontais normalmente
provenientes de Oeste ou Sudoeste, a influência do Anticiclone sub-tropical do Hemisfério Norte
(Anticiclone dos Açores), os centros de baixa e alta pressão de origem térmica que se formam,
respectivamente, a partir de meados da Primavera e se prolongam pelo Verão, e no Inverno.
Além dos diversos “tipos de tempo” que ocorrem com maior frequência, verificam-se "anomalias" na
circulação geral da atmosfera, de que resultam, por vezes, situações de tempo extremamente
adversas. A ocorrência de situações de "bloqueio" que se estabelecem à entrada do Continente
Europeu devido à circulação meridiana, determina a permanência de situações anticiclónicas, com
subsidência, e, por isso, ausência de condições para que se verifique precipitação, ou a persistência
de situações depressionárias que geralmente originam precipitação.
A Serra de Monchique, que se eleva a 902 m de altitude no sector ocidental da região do Plano de
Bacia e intercepta as massas de ar húmido provenientes do Atlântico, constitui a principal
diferenciação morfológica na região, definindo uma área de características climáticas particulares, de
clima muito húmido a super-húmido.
A Serra Algarvia, sobretudo na região da Serra do Caldeirão, constitui outra grande diferenciação
regional, abrigando o Algarve oriental das influências atlânticas, por oposição ao Algarve ocidental,
sujeito a essas influências.
A configuração da linha de costa para Leste de Faro conjugada com a disposição do relevo da Serra,
contribuem para que a nortada característica da faixa atlântica e as massas de ar húmidas que ainda
tem alguma expressão no sector ocidental do Algarve, ou Barlavento, não se façam já sentir no sector
oriental, abrigado, ou Sotavento.
Como principal consequência destes factores locais salienta-se a diminuição da precipitação na
vertente oriental da Serra do Caldeirão, uma vez que as massas de ar húmidas provenientes de
Oeste ou Sudoeste, já aliviadas de parte do seu teor de humidade devido às chuvas orográficas na
vertente atlântica, têm tendência para a subsidência e consequente diminuição da sua capacidade
higrométrica, com aumento da temperatura do ar e redução da precipitação.
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A Serra de Monte Figo, a norte de Faro, que se eleva a 410 m de altitude, é o primeiro conjunto do
relevo que se interpõe entre o Litoral Sul e a Serra, constituindo, pelo seu alinhamento WNW-ESE e
altitude, uma pequena barreira à progressão para o interior das massas de ar húmidas provenientes
de Sudoeste, individualizando na região uma área mais pluviosa (Figura 5).
O valor de precipitação anual média na bacia hidrográfica das ribeiras do Algarve é, assim, de 756
mm. Este valor é superior aos habitualmente indicados como valores médios para a região do
Algarve, como em DGRN, 1986 - Monografias hidrológicas dos principais cursos de água de Portugal
Continental. Divisão de Hidrometria, Lisboa -, onde se apresenta o valor de 653 mm. Neste caso, a
diferença justifica-se uma vez que naquele estudo se inclui parte da bacia do Guadiana, mais seca.
Por seu turno, as diferenças significativas do valor médio obtido no Plano de Bacia das Ribeiras do
Algarve, relativamente aos determinados em estudos anteriores, resultam da metodologia utilizada no
cálculo. Com efeito, a inclusão, na rede udométrica, de postos virtuais (e do posto de Fóia) e a
aplicação do método de interpolação utilizado pelo SIG para cálculo da precipitação em cada ponto
da bacia hidrográfica, em lugar do método dos polígonos de Thiessen que esteve, certamente,
subjacente à generalidade dos estudos anteriores efectuados para a região do Algarve, conduzem a
um acréscimo no valor da precipitação anual média de 48 mm.
A distribuição espacial da precipitação anual média - Figura 5 - e associada aos diferentes períodos
de retorno considerados permite identificar duas zonas com precipitações elevadas, correspondentes
às Serras de Monchique e do Caldeirão, com maiores valores de precipitação na de Monchique,
situação que seria de esperar.
Verifica-se, também, que toda a faixa litoral do Algarve, tanto a Sul como a Oeste, não só apresenta
os menores valores de precipitação anual na bacia, como a sua variação espacial é suave.
Em termos de valores extremos, a precipitação anual média mais elevada regista-se em a Monchique
(1650 mm) e as mais baixas registam-se em Sagres (449 mm), Praia da Rocha (456 mm) e Faro (492
mm).
Na zona compreendida entre as serras de Monchique e Caldeirão verifica-se alguma uniformidade
nos valores médios da precipitação anual, com valores entre 600 e 800 mm. A análise global das
superfícies de precipitação mostra, como seria de esperar, que as serras algarvias e a influência
atlântica, no litoral, determinam a distribuição anual média das precipitações que corresponde,
aproximadamente, à disposição do relevo na região.
Em termos médios, verifica-se que o mês mais chuvoso é o de Dezembro, com cerca de 17% da
precipitação anual, seguido dos meses de Novembro e de Janeiro, com cerca de 15 % daquela
precipitação. Os meses menos chuvosos são claramente os de Julho e Agosto, com menos de 1% da
precipitação anual média, a que se seguem Junho e Setembro com, respectivamente, cerca de 2% e
3% daquela precipitação.

Anexo IV
EIA do Projecto Base do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Base (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Período de retorno
(anos)

Probabilidade de não
excedência (%)

Precipitação máxima diária anual
(mm)

2
5
10
25
50
100
500
1 000

50,0
80,0
90,0
96,0
98,0
99,0
99,8
99,9

54,9
75,6
89,2
106,5
119,3
132,0
161,4
174,0

Precipitação máxima diária anual na bacia hidrográfica das ribeiras do Algarve, para diversos
períodos de retorno

Segundo o Plano de Bacia das Ribeiras do Algarve, a distribuição espacial dos valores médios e
associados a diferentes períodos de retorno da precipitação máxima diária anual conduz, de modo
análogo ao verificado para as precipitações anuais e mensais, à identificação de uma zona de
maiores precipitações intensas localizada na Serra de Monchique, onde, para o período de retorno de
1 000 anos, ocorrerá o valor de 240 mm.
Os menores valores da precipitação máxima diária ocorrem, para todos os períodos de retorno, junto
a Portimão. Em Sagres verificam-se valores de precipitação aparentemente mais elevados do que
nas zonas vizinhas e, portanto, do que seria expectável, sobretudo para os maiores períodos de
retorno.
Como caracterização climática da zona, o Plano de Bacia das Ribeiras do Algarve indica que a
precipitação anual média ponderada na região do Plano de Bacia é de 756 mm, apresentando uma
variação espacial muito irregular, com amplitude da ordem de 1 200 mm, e também uma acentuada
irregularidade no regime mensal; nos locais mais elevados da Serra de Monchique, observa-se
precipitação anual média de cerca de 1 650 mm, e na área de Sagres, no sector mais Sudoeste do
Plano, a precipitação é apenas de 450 mm; na faixa litoral a precipitação raramente ultrapassa 600
mm, excepto no sector setentrional do litoral ocidental e em dois pequenos sectores na região de
Quarteira e de Olhão; no Barrocal a precipitação varia entre 600 mm e 900 mm. Além desta
irregularidade espacial e da amplitude de variação, o regime mensal da precipitação caracteriza-se
por uma irregularidade muito marcada, atendendo às influências mediterrâneas do clima.
As Figuras 4 a 11 caracterizam as condições ocorrentes na Bacia Hidrográfica das ribeiras do
Algarve, e, consequentemente, na bacia hidrográfica do Arade.
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Figura 4 - Rede hidrográfica da Bacia do Arade
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Figura 5 - Bacia do Arade e ribeiras do Algarve: precipitação anual média

Figura 6 - Bacia do Arade: valores médios anuais do escoamento.
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Figura 7 - Bacia do Arade: valores médios anuais da evapotranspiração real.
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Figura 8 - Bacia do Arade: uso do solo
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Figura 9 - Bacia do Arade: hipsometria
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Figura 10 - Ribeiras do Algarve: temperatura média diária.

Figura 11 - Índice hídrico e classificação climática.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CAUDAIS DE CHEIA DO RIO ARADE
O que se vai expor neste ponto baseia-se na sua totalidade no exposto no Plano de Bacia das
Ribeiras do Algarve. Com base no apresentado naquele Plano, inferir-se-á um caudal de cheia
centenária para o rio Arade, na sua secção terminal. No entanto chama-se a atenção para as
limitações do valor que se apresentará adiante. De facto, mesmo naquele Plano apenas se
apresentam valores para a secção próximo da foz da Ribeira de Odelouca, já que o Arade, tendo
duas barragens no seu curso, apresenta necessariamente uma amortização significativa da onda de
cheia a jusante da barragem do Arade. De notar que o descarregador de superfície da barragem do
Arade apresenta a capacidade de vazão de 500 m3/s, determinada para um período de retorno de
1000 anos; este valor corresponde grosseiramente ao que seria o caudal de cheia naquela secção,
sem amortecimento, para um período de retorno ligeiramente superior a 100 anos.
Acresce o facto de, na ribeira de Odelouca, estar igualmente prevista a construção de uma barragem
que irá igualmente artificializar aquele curso de água. Assim, a cheias que se venham a verificar a
jusante das barragens, para além dos caudais de cheia intrínsecos, dependerão grandemente do
modo de exploração das barragens, o que torna difícil a determinação de um caudal de projecto, com
um período de retorno de 100 anos, para a secção terminal do rio.

Os caudais de cheia segundo o Plano de Bacia
Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, a análise das cheias efectuada
naquele estudo teve como objectivo desenvolver uma metodologia para determinação de caudais e
hidrogramas de cheia em secções da rede hidrográfica a partir do estudo de precipitações intensas.
Os resultados desta análise permitem caracterizar, de modo geral, as cheias nas bacias hidrográficas
da área abrangida pelo Plano, tanto em termos quantitativos como qualitativos.
Com vista ao estabelecimento de uma metodologia para estudo das cheias, efectuou-se naquele
Plano a análise estatística de registos de caudal instantâneo máximo anual nas estações
hidrométricas existentes na área em causa cujas amostras apresentavam um número adequado
daqueles registos.
Procedeu-se naquele estudo, em seguida, à aplicação de um modelo de simulação de cheias nas
mesmas bacias onde foi efectuado o tratamento estatístico de caudais, de modo a aferir ou calibrar os
parâmetros do modelo. Assim, pretendeu-se ajustar, quando possível, os caudais de ponta de cheia
fornecidos pelo modelo aos obtidos, para os mesmos períodos de retorno, a partir da análise
estatística de caudais.
Por fim, com base no modelo de simulação de cheias e na metodologia proposta para a avaliação de
cheias, foram calculados caudais e hidrogramas de cheia em secções críticas da rede hidrográfica.
A comparação entre a aplicação dos métodos estatísticos, e os resultados obtidos pela modelação
mostram diferenças significativas para algumas das estações. No entanto, considera o Plano que a
metodologia apresentada naquele estudo é adequada para futuros estudos de cheias na região
abrangida pelo Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, a partir do estudo de
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precipitações intensas.
Assim, a obtenção de caudais de ponta e de hidrogramas poderá ser efectuada por aplicação do
modelo de simulação de cheias às bacias hidrográficas em análise, com base no seguinte
procedimento:
- estimativa do tempo de concentração das bacias hidrográficas a partir da média dos
valores fornecidos pelas fórmulas de Temez e do NERC;
- cálculo de precipitações intensas com base nas curvas de possibilidade udométrica
estabelecidas neste estudo para diversos postos udométricos e para diversos períodos de
retorno;
- determinação do número de escoamento (CN) com base na carta obtida para toda a
região do plano e utilização do modelo de perdas do escoamento do Soil Conservation
Service (SCS);
- aplicação do hidrograma unitário sintético do SCS.
Na sequência do estudo desenvolvido, procedeu-se no Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do
Algarve ao cálculo de caudais de cheia em alguns locais que foram considerados de interesse para
uma caracterização global das cheias na região do Algarve. Como critério de selecção dos referidos
locais, privilegiaram-se aqueles em que é habitual a medição de caudais em que se tenham registado
problemas devido a cheias nos últimos anos e em outros que, pela sua localização, se revelaram
merecedores de avaliação. Para o efeito, foram seleccionadas as secções que constam do Quadro 4.
A avaliação dos caudais de cheia foi efectuada com base no modelo de simulação de cheias HEC1
para os períodos de retorno de 100 e 1000 anos, segundo a metodologia recomendada no Plano.

Secção de cálculo

Linha de água

Estação hidrométrica de Ponte da Mesquita
Estação hidrométrica de Curral Boieiros
Estação hidrométrica de Coiro da Burra
Estação hidrométrica de Bodega
Estação hidrométrica de Ponte Rodoviária
Ponte da EN 125 no rio Seco
Pontão na ribeira dos Mosqueteiros, na
localidade de Amaro Gonçalves
Ponte a jusante de S. Marcos da Serra Galeria
da ribeira de Monchique
Ponte da EN 124 sobre a ribeira de Odelouca
Ribeira de Seixe em Odeceixe
Foz do rio Gilão

Rib.ª de Alcantarilha
Rib.ª de Almargem
Rio Seco
Rib.ª de Alportel
Rib.ª de Quarteira
Rio Seco
Rib.ª dos
Mosqueteiros
Rib.ª de Odelouca
Rib.ª de Monchique
Rib.ª de Odelouca
Rib.ª de Seixe
Rio Gilão

Área
da BH
(km2)

Caudal de ponta de cheia
(m3/s)
Período de retorno (anos)
100
1000
SCS

Clark

SCS

Clark

112,6
61,2
49,2
132,3
312,9
65,5

291
217
199
273
560
222

310
227
204
276
568
232

411
316
280
394
786
307

438
329
288
399
798
322

6,1
253,5
1,1
492,5
248,4
229,8

30
345 8
641
521
480

30
354
5
637
525
481

43
499
13
901
740
667

43
512
9
895
744
668

Quadro 4 - Caudais de ponta de cheia obtidos por aplicação do modelo HEC-1 com os hidrogramas
do SCS e de Clark (Extraído do Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve)
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Os valores de caudal de ponta de cheia obtidos pelos métodos do SCS e de Clark são próximos para
a maioria das secções analisadas.
Apresentam-se no Quadro 5, extraído igualmente da Plano de bacia Hidrográfica das Ribeiras do
Algarve, os valores do caudal específico de ponta de cheia para todas as bacias hidrográficas
consideradas nos estudos das cheias, obtido com base no hidrograma do SCS para o período de
retorno de 100 anos.

Tempo de
concentração
(h)
4,9
17,4
14,1
5,2
4,4
4,2
7,3
5,2
4,0
12,6
12,4
6,1

Bacia hidrográfica
EH de Bravura
EH de Monte dos Pachecos
EH da Casa Queimada
EH da Cerca dos Pomares
EH de Pereira
EH de Vidigal
EH de Ponte da Mesquita
EH de Curral Boieiros
EH de Coiro da Burra
EH de Bodega
EH de Ponte Rodoviária
Ponte da EN 125 no rio Seco
Pontão na ribeira dos Mosqueteiros, na
localidade de Amaro Gonçalves
Ponte a jusante de S. Marcos da Serra
Galeria da ribeira de Monchique
Ponte da EN 124 sobre a ribeira de Odelouca
Ribeira de Seixe em Odeceixe
Foz do rio Gilão

2,7
13,1
0,9
20,7
10,3
14,8

Área
(km2)

Q100
(m3/s)

Q específico
(m3/s/km2)

76,3
394,4
225,0
38,4
25,8
19,9
112,6
61,2
49,2
132,3
312,9
65,5

203
549
431
104
67
58
291
217
199
273
560
222

2,7
1,4
1,9
2,7
2,6
2,9
2,6
3,5
4,0
2,1
1,8
3,4

6,1
253,5
1,1
492,5
248,4
229,8

30
345
8
641
521
480

4,9
1,4
7,3
1,3
2,1
2,1

Quadro 5 - Caudal específico de ponta de cheia (Extraído do Plano de Bacia Hidrográfica das
Ribeiras do Algarve).
Verifica-se que o caudal específico de ponta de cheia para o período de retorno de 100 anos diminui
com o aumento da área da bacia hidrográfica, podendo constatar-se esta situação para as secções
localizadas numa mesma bacia hidrográfica (no caso que nos interessa, da bacia hidrográfica do rio
Arade, ponte a jusante de S. Marcos da Serra, EH de Monte dos Pachecos e ponte da EN 124 sobre
a ribeira de Odelouca). Podemos assim admitir, comparando a redução do caudal específico, e as
áreas respectivas, que na secção final do Arade o caudal específico, para o período de retorno de
100 anos, deverá ser da ordem de 1.1 m3/s.Km2.
Assim, e com base na área total da bacia hidrográfica do Arade, 987,37 Km2, e considerando os
resultados expostos no Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, o caudal de ponta com
período de retorno de 100 anos, na secção terminal do rio, deverá ser da ordem dos 1086m3/s.
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Determinação do caudal de cheia com período de retorno de 100 anos, na secção
terminal do Rio Arade.
Para se determinar o caudal de cheia do Arade, e compará-lo com o valor acima apresentado,
baseado no Plano de Bacia, optou-se, face às limitações existentes, em considerar como
representativo o posto udográfico da barragem do Arade, com a referência 30G/03C. As precipitações
máximas diárias anuais para aquele posto, segundo o SNHIR, encontram-se no Quadro 6.

Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve
Sub-Bacia Rio Arade
Posto Udográfico Considerado 30G/03C - Barragem do Arade

Data

Precipitação
Máxima Diária
Anual - xi [mm]

xi2

(xi-xm)2

13/03/1951-09:00
28/03/1952-09:00
26/04/1953-09:00
16/12/1953-09:00
10/10/1956-09:00
05/01/1958-09:00
12/03/1960-09:00
31/10/1960-09:00
14/11/1961-09:00
28/12/1962-09:00
08/12/1963-09:00
25/09/1965-09:00
27/08/1966-09:00
06/11/1966-09:00
05/03/1968-09:00
15/11/1968-09:00
13/01/1970-09:00
16/05/1971-09:00
09/01/1972-09:00
13/01/1973-09:00
25/03/1974-09:00
09/02/1975-09:00
08/12/1975-09:00
23/01/1977-09:00
20/10/1977-09:00
07/11/1978-09:00
20/10/1979-09:00
16/10/1980-09:00
19/09/1982-09:00

61,00
100,80
44,70
75,60
43,30
46,50
60,40
30,00
28,00
68,00
66,20
36,00
28,80
24,50
66,00
65,00
56,60
25,00
38,00
41,00
36,00
25,00
45,00
34,00
79,00
46,00
76,50
20,80
62,50

3721,00
10160,64
1998,09
5715,36
1874,89
2162,25
3648,16
900,00
784,00
4624,00
4382,44
1296,00
829,44
600,25
4356,00
4225,00
3203,56
625,00
1444,00
1681,00
1296,00
625,00
2025,00
1156,00
6241,00
2116,00
5852,25
432,64
3906,25

96,23
2461,11
42,13
595,83
62,26
22,00
84,82
449,03
537,79
282,56
225,29
230,75
501,33
712,38
219,32
190,71
29,26
685,94
173,99
103,84
230,75
685,94
38,32
295,51
773,37
26,94
640,58
923,58
127,91
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06/11/1982-09:00
29/10/1983-09:00
06/12/1984-09:00
16/09/1986-09:00
15/10/1986-09:00
07/11/1987-09:00
26/11/1988-09:00
01/10/1989-9:00
04/12/1990-9:00
14/01/1992-9:00
22/12/1992-9:00
01/11/1993-9:00
30/11/1994-9:00
29/11/1995-9:00
26/05/1997-9:00
05/10/1997-9:00
19/09/1999-9:00
02/04/2000-9:00
22/12/2000-9:00
11/12/2000-9:00
14/12/2002-9:00
25/10/2003-9:00
27/10/2004-9:00

54,00
39,60
52,30
38,00
31,40
64,90
64,10
114,0
45,3
36,5
49,9
70,6
46,3
46,0
44,6
66,0
40,4
42,1
84,5
56,0
39,0
65,2
41,0

2916,00
1568,16
2735,29
1444,00
985,96
4212,01
4108,81
12996,00
2052,09
1332,25
2490,01
4984,36
2143,69
2116,00
1989,16
4356,00
1632,16
1772,41
7140,25
3136,00
1521,00
4251,04
1681,00

7,89
134,34
1,23
173,99
391,66
187,95
166,66
3945,05
34,70
215,81
1,67
376,73
23,92
26,94
43,43
219,32
116,43
82,64
1109,53
23,13
148,61
196,27
103,84

Quadro 6 - Precipitação máxima diária anual no posto de Almeidinha.

Estimativa da precipitação máxima diária anual para um período de retorno de 100
anos
Utilizou-se a Lei de Gumbel para a determinação da precipitação máxima diária anual para um
período de retorno de 100 anos. A formulação deste método pode sumarizar-se do seguinte modo:
P 100 = P m + K

K

G

N

∑

i=1

⎡ ⎛ T ⎞⎤⎫
+ ln ⎢ ln ⎜
⎟⎥⎬
⎣ ⎝ T − 1 ⎠⎦⎭

Pi

N
N

s' =

.s '

6 ⎧
⋅ ⎨ 0 . 577216
π
⎩

= −

Pm =

G

∑

i=1

(P

i

− P

)

2

N
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sendo:
⇒

P100 - Estimativa da precipitação diária máxima anual para o período de retorno de 100
anos;

⇒

Pm - Média da precipitação diária máxima anual;

⇒

KG - Fator de probabilidade de Gumbel;

⇒

s' - Desvio padrão da amostra;

⇒

T - Período de retorno da ocorrência;

⇒

N - Número de dados da amostra.

Para aplicação desta metodologia utilizou-se uma folha de cálculo EXCEL. No Quadro 7 encontramse apresentados os cálculos efectuados.
Média

51,2 mm

Variancia

376,1 mm

Período de Retorno

100 anos

KG

3,14

Precipitação Estimada - P24

112,0 mm

Determinação da precipitação diária máxima anual para o período de retorno de 100 anos, por
aplicação da Lei de Gumbel.

Assim, a precipitação máxima diária anual estimada, para o período de retorno de 100 anos, foi de
112.0 mm.

Determinação da precipitação para o período de retorno de 100 anos, com duração
igual ao tempo de concentração.
Em seguida determinou-se a precipitação com período de retorno de 100 anos e com duração igual
ao tempo de concentração da bacia hidrográfica (24.92 horas, determinado pelo método de Temez);
esta determinação, foi feita com base nos resultados apresentados por BRANDÃO, C., RODRIGUES,
R e COSTA, J. P., 2001, "Análise de fenómenos extremos. Precipitações Intensas em Portugal
Continental", bem como no resultado obtido no ponto 4.2.1.
BRANDÃO, RODRIGUES e COSTA apresentam no trabalho acima referido os parâmetros das curvas
intensidade-duração-frequência para oito períodos de retorno (2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 e 1000 anos)
e três intervalos de duração (5 a 30 min, 30 min a 6 h e 6 h a 48h) para vários postos udográficos
localizados em Portugal Continental. Não estando englobado o posto da barragem do Arade, naquele
estudo, foi-se analisar, de entre os apresentados naquele estudo, qual o que exerce maior influência
na bacia hidrográfica em estudo, tendo-se optado pelo posto de Monchique, apesar de corresponder
a um extremo muito pluvioso da bacia em análise.
Considerou-se que a repartição da precipitação em intervalos menores é semelhante para bacias
próximas; Aplicou-se, portanto, a curva IDF, obtida para Monchique, ao posto da barragem do Arade,
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onde se conhece a precipitação para 24 horas.

I = a ⋅tb

( Curva

P = I ⋅t = a ⋅tb ⋅

IDF )

t
a
=
⋅ t (b +1)
60
60

n = b +1
P Covilhã

(X )

P Covilhã

(Y )

=

P Almeidinha

(X )

P Almeidinha

(Y )

⎛ X ⎞
= ⎜
⎟
⎝ Y ⎠

n

sendo:
I - Intensidade da precipitação (mm/h);
t - Duração da precipitação (min);
a, b - Parâmetros da Curva IDF;
P - Precipitação (mm);
n - Coeficiente que relaciona precipitações de diferentes durações dentro de um mesmo intervalo;
X , Y - Durações de precipitação dentro de um mesmo intervalo.
Aplicando a metodologia acima, e partindo da precipitação com duração de 24 horas, conhecida,
obtém-se a precipitação com duração de 6 horas; como esta duração é limite entre dois intervalos, o
valor determinado permite entrar no intervalo seguinte e determinar a precipitação em 30 minutos
(outra fronteira entre intervalos) e assim passar para o terceiro intervalo, permitindo efectuar o cálculo
para qualquer duração no mesmo.
No Quadro 8 encontra-se este cálculo, bem como os parâmetros das curvas IDF, a e b, para o posto
Monchique.

Intervalo de Validade dos Parâmetros

48h - 6h

6h - 30min

30 - 5min

48h - 6h

24

6

0,50

24,92

a Monchique Tr 100 anos

4923,7

522,31

409,57

4923,7

b Monchique Tr 100 anos

-0,848

-0,463

-0,405

-0,848

I Monchique Tr 100 anos (mm/h)

10,3

34,2

103,3

10,0

P Monchique Tr 100 anos (mm)

247,9

205,4

51,6

249,3

P Barragem Arade (mm)

112,0

92,8

23,3

115,2

Duração da Precipitação (h)

Quadro 8 - Aplicação das curvas IDF, para o posto de Monchique, para a determinação da
precipitação com período de retorno de 100 anos, e com uma duração de 24,92 horas.
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Assim, e seguindo esta metodologia, para o tempo de concentração de 24,92 horas, e para o período
de retorno de 100 anos, a pluviosidade determinada é de 115,2mm.

Determinação dos hietogramas de precipitação efectiva
Consideraram-se nulas as perdas de precipitação. A determinação do hietograma das precipitações
efectivas uniformes decorre directamente dos resultados determinados no ponto 4.2.2, e encontra-se
sumarizado no Quadro 9.

Hietograma para Intensidade Uniforme

Intervalos de Tempo (h)

0 - 24,92

Intervalos de Tempo (min)

0 - 1495

Precipitação no Intervalo (mm)

115,2

Intensidade no Intervalo (mm/h)

4,6

Quadro 9 - Determinação do hietograma para intensidade uniforme, e período de retorno de 100 anos
e duração de 24,92 horas.

Para a determinação dos hietogramas de precipitação efectiva não uniforme, tanto decrescente como
alternado, utilizaram-se oito blocos, o que dá um intervalo de tempo de 186.9 minutos. Para aplicação
do programa HEC-HMS, considerou-se, devido às limitações do próprio programa, o intervalo de
tempo como sendo 180 minutos, ou seja, considerou-se um tempo total de 1440 minutos. Considerase que o erro decorrente desta simplificação não é significativo.
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Hietograma para Intensidade Uniforme
Intervalos de Tempo (h)
0 - 24,92
Intervalos de Tempo (min)
0 - 1495
Precipitação no Intervalo (mm)
115,2
Intensidade no Intervalo (mm/h)
4,6
Hietograma para Intensidade não Uniforme
Número de Blocos do Hietograma
8
Intervalo de Validade dos Parâmetros 6h - 30min
Duração da Precipitação (h)
3,115
a Monchique Tr 100 anos
522,31
b Monchique Tr 100 anos
-0,463
I Monchique Tr 100 anos (mm/h)
46,4
P Monchique Tr 100 anos (mm)
144,4
P Barragem Arade (mm)
65,3
I Barragem Arade Tr 100 anos (mm/h)
21,0
n_x/24
0,265
n_0.653/6 =... = n_2.61/6
0,537
n_0.326/0.5 = ... = n_0.326/0.5
0,562

48h - 6h
6,230
4923,7
-0,848
32,4
201,9
78,4
12,6

Dados para Hietograma não Uniforme (8 Blocos)
Intervalos de Tempo (min)
0 - 187
187 - 374
Precipitação no Intervalo (mm)
65,271
13,136
Intensidade no Intervalo (mm/h)
20,954
4,217
Tabela auxiliar para execução do hietograma alternado
Intervalos de Tempo (h)
0 - 187
187 - 374
3,927
4,937
Precipitação no Intervalo (mm)
1,261
1,585
Intensidade no Intervalo (mm/h)

48h - 6h
9,345
4923,7
-0,848
23,0
214,8
87,3
9,3

48h - 6h
12,460
4923,7
-0,848
18,0
224,4
94,2
7,6

48h - 6h
15,575
4923,7
-0,848
14,9
232,1
99,9
6,4

48h - 6h
18,690
4923,7
-0,848
12,8
238,6
104,9
5,6

48h - 6h
21,805
4923,7
-0,848
11,2
244,3
109,2
5,0

48h - 6h
24,920
4923,7
-0,848
10,0
249,3
113,1
4,5

374 - 561
8,878
2,850

561 - 748
6,902
2,216

748 - 935 935 - 1121 1121 - 1308 1308 - 1495
5,727
4,937
4,364
3,927
1,839
1,585
1,401
1,261

374 - 561

561 - 748

748 - 935 935 - 1121 1121 - 1308 1308 - 1495

6,902

13,136

65,271

8,878

5,727

4,364

2,216

4,217

20,954

2,850

1,839

1,585

Determinação dos hietogramas não uniformes (decrescente e alternado), para o período de retorno de 100 anos
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Hietograma Uniforme da Precipitação Efetiva
5,0
4,6
4,5

Intensidade da Precipitação (mm/h)

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0 - 1495
Intervalo de Tempo (min)

Hietograma Decrescente da Precipitação Efetiva
25,0

20,954

Intensidade da Precipitação (mm/h)

20,0

15,0

10,0

5,0

4,217
2,850

2,216

1,839

1,585

1,401

1,261

748 - 935

935 - 1121

1121 - 1308

1308 - 1495

1,839

1,585

1121 - 1308

1308 - 1495

0,0
0 - 187

187 - 374

374 - 561

561 - 748

Intervalo de Tempo (min)

Hietograma Alternado da Precipitação Efetiva
25,0

20,954

Intensidade da Precipitação (mm/h)

20,0

15,0

10,0

5,0

4,217

1,261

1,585

0 - 187

187 - 374

2,850

2,216

0,0
374 - 561

561 - 748

748 - 935

935 - 1121

Intervalo de Tempo (min)

Representação gráfica dos três hietogramas determinados
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Determinação dos hidrogramas de cheia por aplicação do programa HEC-HMS
Utilizou-se o programa HEC-HMS para determinar os hidrogramas de cheia, correspondentes aos
três hietogramas da precipitação determinados no ponto 4.2.3.

Hietograma uniforme
Na Figura 12 encontram-se os hietogramas determinados atrás. Na Figura 13 encontra-se o
hidrograma de cheias determinado com base no hietograma uniforme. Na Figura 14 encontra-se o
resumo dos resultados obtidos.

Hidrograma de cheia calculado com base no hietograma uniforme

Considerou-se, arbitrariamente, o início da chuvada às 10h00 do dia 16 de Abril. O pico de cheia é
atingido, neste caso, dia 17 de Abril, às 23h38horas, e apresenta um valor de 847,67m3/s.

Anexo IV
EIA do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Síntese (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Resumo dos resultados obtidos

Hietograma não uniforme decrescente
Na Figura 12 encontra-se igualmente o hietograma não uniforme decrescente determinado. Na Figura
15 encontra-se o hidrograma de cheias determinado com base neste hietograma não uniforme
decrescente. Na Figura 16 encontra-se o resumo dos resultados obtidos.

Hidrograma de cheia calculado com base no hietograma não uniforme decrescente.
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Resumo dos resultados obtidos

De igual modo que para o hietograma uniforme, considerou-se, arbitrariamente, o início da chuvada
às 10h00 do dia 16 de Abril. O pico de cheia é atingido, neste caso, dia 17 de Abril, às 15h08horas, e
apresenta um valor de 868,19m3/s.

Hietograma não uniforme alternado
Na Figura 12 encontra-se o hietograma não uniforme alternado determinado. Na Figura 19 encontrase o hidrograma de cheias determinado com base neste hietograma não uniforme alternado. Na
Figura 20 encontra-se o resumo dos resultados obtidos.

Hidrograma de cheia calculado com base no hietograma não uniforme alternado.
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Resumo dos resultados obtidos

De igual modo que para os hietogramas anteriores, considerou-se, arbitrariamente, o início da
chuvada às 10h00 do dia 16 de Abril. O pico de cheia é atingido, neste caso, dia 17 de Abril, às
23h16horas, e apresenta um valor de 934,53m3/s.

Comparação dos resultados obtidos
No Quadro 11 encontram-se resumidos os cálculos efectuados, para a bacia hidrográfica da Rio
Arade, e para a secção em estudo.

Caudal de Pico

Início da

Hietograma da

Precipitação

Precipitação

(fictício)

Hora a que é
atingido

Caudal (m3/s)

Extrapolação dos dados
1086.00

do Plano de Bacia, para
a ribeira de Odelouca
Uniforme

16/4,10:00 h

17/4,23:38

847,67

Decrescente

16/4,10:00 h

17/4,15:08

868,19

Alternado

16/4,10:00 h

17/4,23:16

934.53

Resumo dos cálculos efectuados.

Como seria de esperar, observa-se que a consideração de um hietograma uniforme de precipitação
ou de um decrescente minimizam o caudal máximo de escoamento. A maximização do caudal de
cheias é obtida pela extrapolação dos dados obtidos no Plano de Bacia para a Ribeira de Odelouca.
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A utilização do hietograma não uniforme alternado de precipitação fornece um valor intermédio.
Há a considerar, no entanto, que a extrapolação a partir dos resultados da ribeira de Odelouca
poderem estar majorados, já que o aumento da bacia tende para reduzir os caudais de ponta. Parte
deste efeito foi considerado na extrapolação realizada, já que se considerou uma redução do caudal
específico para a totalidade da bacia. No entanto, há ainda que ter em atenção que a área da bacia
do Arade complementar da área da bacia da ribeira de Odelouca apresenta pluviosidade inferior à
bacia da ribeira de Odelouca.
Assim, o valor determinado no cálculo efectuado, a partir do posto udográfico da barragem do Arade,
considerando o hietograma não uniforme alternado, é provavelmente mais realista.

CONCLUSÕES
Considerando o atrás exposto, mas tendo em atenção a existência das barragens do Funcho e do
Arade, cuja influência não foi considerada na determinação dos caudais de ponta apresentada, bem
com a construção a curto prazo da barragem de Odelouca, considera-se como valor razoável para
utilizar na determinação das cotas de cheia centenária, na secção do Arade junto à futura marina de
Ferragudo, o valor de 800 m3/s.
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ANEXO V – FIGURAS DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO
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ANEXO VI – RUÍDO
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FICHA DE CALIBRAÇÃO DO SONÓMETRO
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ANEXO VII – PATRIMÓNIO
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Área de intervenção terrestre apresentada ao IPA (actual IGESPAR) aquando do
pedido de autorização de trabalhos arqueológicos

Anexo VII
EIA do Projecto Base do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Base (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico
Sítio n.º

Tipo de Património:

Designação do Projecto: Prolongamento do
Cais de Comércio e Turismo de Portimão

Designação:
Distrito: Faro

Concelho: Portimão

Freguesia: Portimão

Lugar: Cais de Comércio e Turismo

C.M.P. 1/25 000 n.º: 603, 2005
Coordenadas:

Longitude (W): 541 875

Tipo de Sítio:

Latitude (N): 4108 850
Período Cronológico:

Descrição do Sítio: A área de construção do prolongamento do Cais do Comércio e Turismo, encontra-se inserida numa
zona que foi recentemente alvo de alterações, com a construção da Marina de Portimão, do próprio Cais e da evolução de
infra estruturas urbanas, devido ao aumento demográfico e turístico. No entanto, zona do próprio cais encontra-se um pouco
descaracterizada com o acumular de alguns lixos urbanos e aterros sucessivos.
Bibliografia:
Proprietários:

Classificação: Inexistente

Estado de Conservação:

Legislação: Inexistente

Protecção / Vigilância:

Uso do Solo: Urbano

Ameaças: Construção do prolongamento do Cais de Comércio de Portimão
Acessos: Através da EN 531 que circunda toda a cidade, caminha-se para Este em direcção ao rio Arade e a área em
estudo localiza-se a cerca de 1 k para Norte do mesmo rio.
Espólio - Descrição: Não foi identificado
Local de Depósito: Não foi recolhido
Trabalho Arqueológico Anual
Arqueólogo Responsável: Paula Perdigão e Andrea Pereira
Tipo de Trabalho: Levantamento / Prospecção
Datas

Início: 10 de Janeiro

Fim: 20 de Fevereiro de 2007

Duração: dias

Projecto de Investigação: Estudo de Impacte Ambiental
Objectivos: Pretendeu-se através deste estudo identificar eventuais vestígios arqueológicos e elementos patrimoniais
existentes na área afecta ao projecto, bem como precaver a sua destruição.
Resultados: Através da realização da pesquisa bibliográfica e documental e do trabalho de campo não foram identificados
elementos patrimoniais passíveis de sofrer qualquer tipo de impactes nesta fase do projecto.
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Elementos Caracterizadores da Ficha de Sítio
Tipo de Sítio
Abrigo

Acampamento

Achado Isolado

Alcaria

Alinhamento

Anfiteatro

Anta

Aqueduto

Arte Rupestre

Atalaia

Azenha

Balneário

Barragem

Basílica

Berrão

Cais

Cemitério

Cetária

Calçada

Canal

Canalização

Capela

Casal Rústico

Castelo

Chafurdão

Cidade

Circo

Cista

Cisterna

Complexo Industrial

Concheiro

Convento

Covas de Lobo

Criptopórtico

Cromeleque

Curral

Depósito

Dolmen

Edifício

Ermida

Escultura

Estação de Ar Livre

Estela

Estrutura

Ferraria

Fonte

Forja

Forno

Fortificação

Forum

Fossa

Galeria Coberta

Gruta

Gruta Artificial

Habitat

Hipocausto

Hipogeu

Hipódromo

Igreja

Indeterminado

Inscrição

Jazida

Lagar

Lagareta

Lage Sepulcral

Malaposta

Mamoa

Mancha de Ocupação

Marco de Cruzamento

Menir

Mesquita

Miliário

Mina

Moinho

Monteiro

Monumento Megalítico

Mosaico

Mosteiro

Muralha

Muro

Necrópole

Nicho

Núcleo de Povoamento

Oficina

Olaria

Palácio

Paço

Pedreira

Pelourinho

Ponte

Poço

Recinto

Represa
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Povoado

Povoado Fortificado

Povoado Mineiro

Salina

Santuário

Sarcófago

Sepultura

Silo

Sinagoga

Talude

Tanque

Teatro

Templo

Termas

Tesouro

Tholos

Torre

Tulhas

Vestígios Diversos

Via

Viaduto

Vicus

Villa

Período Histórico
Paleolítico

Paleolítico Inferior

Paleolítico Médio

Paleolítico Superior

Aurignacense

Gravetense

Proto-Solutrense

Solutrense

Magdalenense

Mesolítico

Neolítico

Neolítico Antigo

Neolítico Médio

Neolítico Final

Neo-Calcolítico

Calcolítico

Idade do Bronze

Idade do Bronze - Inicial

Idade do Bronze - Médio

Idade do Bronze - Final

Idade do Ferro

Idade do Ferro - 1º

Idade do Ferro - 2º

Romano

Romano, República

Romano, Império

Romano, Alto Império

Romano, Baixo Império

Idade Média

Alta Idade Média

Medieval Islâmico

Medieval Cristão

Moderno

Contemporâneo

Indeterminado

Tipo de Trabalho
Conservação/Valorização

Escavação

Levantamento

Prospecção

Restauro

Salvamento

Sondagem

Valorização

Visita

Estado de Conservação
Bom

Destruído

Mau

Regular

Em Perigo
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Uso do Solo
Agrícola

Agrícola regadio

Baldio

Florestal

Industrial

Pastoreio

Turismo

Urbano

Ameaças
Abandono

Agentes Climáticos

Agricultura

Areeiro

Barragem

Construção civil

Erosão Eólica

Erosão Fluvial

Erosão Marinha

Florestação

Gado

Pedreira

Rede Viária

Vandalismo

Vegetação

Protecção
EV - Em Vias de Classificação

INV - Inventariado

VC - Imóvel de Valor Concelhio

IIP - Imóvel de Interesse Público

MN - Monumento Nacional
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Esboço Corográfico

Localização da área de Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de
Portimão
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Localização dos Elementos Patrimoniais

1

2

1

Convento de São Francisco

2

Forte de Santa Catarina
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Fotografia 1 – Vista do prolongamento do cais de comércio e turismo do Porto de
Portimão
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ANEXO IX – RISCO DE INUNDAÇÃO
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1 – INTRODUÇÃO
De acordo com o estabelecido no n.º 2 da Cláusula Vigésima Sétima do Contrato de Concessão para
a Construção e Exploração da Marina de Ferragudo, “a Concessionária fica obrigada a realizar estudo
adequado, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de Novembro, a incluir no estudo
de impacte ambiental, que prove que o empreendimento da Concessão, tal como se encontra
projectado, não é susceptível de pôr em perigo a segurança de pessoas e bens, em especial na faixa
marginal na zona sudoeste da Concessão, com ocupação prevista por passeio ribeirinho e moradias
turísticas”.
De acordo com este diploma legal, a delimitação das zonas inundáveis deve ser feita adoptando
como cota limite a cota atingida pela maior cheia conhecida (n.º 2 do artigo 1.º). No caso de esta cota
não ser conhecida, a delimitação deve basear-se em estudos que a permitam definir, admitindo a
maior cheia com probabilidade de ocorrência no período de um século, cheia dos cem anos, (artigo
3.º).
O presente documento constitui o relatório desse estudo.

2 – FACTORES QUE INTERVÊM NO ESTABELECIMENTO DOS NÍVEIS DA ÁGUA DO
ARADE NO LOCAL DA MARINA
2.1 – Considerações gerais
O nível da água, em cada momento, no local onde será construída a Marina de Ferragudo é resultado
dos seguintes factores:
•

Nível médio da água do mar;

•

Maré astronómica;

•

Caudal fluvial;

•

Pressão atmosférica;

•

Vento;

•

Agitação.

Com excepção do primeiro factor, que se pode considerar praticamente constante, embora com
alterações a longo prazo, os restantes estão permanentemente a variar. Destes, há um, a maré
astronómica, em que as suas variações se regem por leis bem definidas e os níveis atingidos têm
valores previsíveis; os restantes as suas variações são aleatórias.
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Deste modo, o valor máximo atingido em determinado intervalo de tempo pela água do Arade resulta
da conjugação de factores cujas amplitudes são independentes, variáveis e com valores máximos
não necessariamente coincidentes.
Nos parágrafos seguintes faz-se a caracterização dos diversos factores e dos seus valores máximos
previsíveis.

2.2 – Nível médio da água do mar
De acordo com os estudos realizados no âmbito do Projecto SIAMv, “a taxa anual de subida do nível
médio do mar na Europa, durante o século XX, observada em marégrafos, variou entre 0,8 mm em
Brest, França, e 3 mm em Norvik, na Noruega”.
“Os cenários futuros projectam uma taxa de aumento do nível do mar na Europa até 2 100 que é de
2,2 a 4,4 vezes superior ao observado no século XX”.
Em Portugal, a informação compilada no âmbito do Projecto SIAM mostra que o nível do mar subiu
cerca de 15 cm durante o século XX (1,5 mm/ano, em média) no litoral de Portugal Continental.
Tendo em conta as taxas de aumento referidas, o nível do mar subirá entre 33 e 66 cm até 2 100.

2.3 – Maré astronómica
As marés na costa de Portugal Continental são semidiurnas regulares. Em Portimão, os valores
característicos da maré são os seguintesvi:

v

•

Preia-mar máxima .................................................................. + 3,84 m (ZH)

•

Preia-mar de águas vivas ....................................................... + 3,50 m (ZH)

•

Preia-mar de águas mortas .................................................... + 2,70 m (ZH)

•

Nível médio ............................................................................. + 2,00 m (ZH)

•

Baixa-mar de águas mortas ................................................... + 1,30 m (ZH)

•

Baixa-mar de águas vivas ...................................................... + 0,50 m (ZH)

•

Baixa-mar mínima .................................................................. + 0,16 m (ZH)

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM PORTUGAL. CENÁRIOS, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Projecto SIAM II
GRADIVA, 2006

vi

ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL
Instituto Hidrográfico, 1990
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2.4 – Caudal fluvial
O rio Arade tem uma bacia hidrográfica com 987,37 km2, com uma altitude média de 208 m. A rede
hidrográfica é constituída por quatro linhas de água principais, com as características gerais indicadas
no Quadro 1.

QUADRO 1 – CARACTERÍSTICAS DA REDE HIDROGRÁFICA DA BACIA DO ARADE

COMPRIMENTO
(m)

DECLIVE MÉDIO
(%)

Arade

75,13

0,6

Odelouca

92,59

0,5

Boina

26,11

2,6

Falacho

23,90

1,3

RIO

Em resultado do regime da precipitação na bacia hidrográfica, muito irregular, os caudais são também
muito irregulares, sendo quase nulos no Verão e com picos elevados no Inverno. De acordo com o
estudo que se apresenta em anexo, o caudal a considerar para a determinação da cota de cheia,
associada a um período de retorno de 100 anos, é de 800 m3/s.
O escoamento deste caudal provoca a subida do nível da água ao longo do estuário. Para avaliar
esta subida utilizou-se o modelo MIKE 21, já usado no Projecto Base apresentado a Concurso, na
caracterização da hidrodinâmica estuarina. Na Figura 1 representa-se as marés utilizadas na
avaliação da sobrelevação. Em algumas das simulações aos níveis das marés adicionou-se uma
sobrelevação constante do nível médio do mar de 0,1 m, para ter em conta a recomendação do
Instituto Hidrográfico, expressa nas Tabelas de Marés, que refere que “devido à variação do nível do
mar, são de esperar alturas de água superiores, em cerca de 0,1 m, aos valores indicados na tabela”,
dado que o plano do Zero Hidrográfico foi fixado em relação ao nível médio determinado há várias
décadas.
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Fig. 1 – Características das marés adoptadas na avaliação da sobrelevação provocada pelo caudal
fluvial de 800 m3/s

As amplitudes máximas das marés adoptadas foram as seguintes:
a) Maré máxima
•

Preia-mar ......................................................................................... + 3,83 m (ZH)

•

Baixa-mar ........................................................................................ + 0,25 m (ZH)

b) Maré máxima + 0,10 m de sobrelevação do nível médio
•

Preia-mar ......................................................................................... + 3,93 m (ZH)

•

Baixa-mar ........................................................................................ + 0,35 m (ZH)

c) Maré viva
•

Preia-mar ......................................................................................... + 3,45 m (ZH)

•

Baixa-mar ........................................................................................ + 0,68 m (ZH)

Anexo IX
EIA do Projecto Base do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Base (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

d) Maré viva + 0,10 m de sobrelevação do nível médio
•

Preia-mar ......................................................................................... + 3,55 m (ZH)

•

Baixa-mar ........................................................................................ + 0,78 m (ZH)

As Figuras 2 a 5 representam os campos de velocidades correspondentes ao instante em que a
velocidade atinge o seu valor máximo na secção transversal do rio imediatamente a jusante da área
de concessão da Marina de Ferragudo com as marés referidas. A Figura 6 representa o campo
correspondente ao instante em que as velocidades são mínimas na mesma secção, com a maré
máxima e caudal fluvial de 800 m3/s.
As Figuras 7 a 11 representam os níveis máximos da água com as marés adoptadas. Como se pode
constatar a partir dos níveis máximos indicados, a sobrelevação causada pela ocorrência de uma
cheia com o caudal de 800 m3/s tem os valores indicados no Quadro 2.

QUADRO 2 – SOBRELEVAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA RESULTANTE DE UMA CHEIA DE 800 m3/s
SOBRELEVAÇÃO (m)

MARÉ
Maré viva máxima

≤ 0,10 m

Maré viva máxima e sobrelevação do nível
≤ 0,10 m

médio do mar de 0,1 m
Maré viva

0,04 a 0,05 m

Maré viva e sobrelevação do nível médio do
≤ 0,10 m

mar de 0,1 m

Estes valores revelam que o escoamento da cheia centenária tem uma influência muito reduzida no
trecho final do estuário.
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Fig. 2 – Campo de velocidades, em maré viva máxima e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 3 - – Campo de velocidades, em maré viva máxima, com sobrelevação do nível médio do mar em 0,1 m e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 4 - Campo de velocidades, em maré viva e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 5 - Campo de velocidades, em maré viva, com sobrelevação do nível médio do mar em 0,1 m e caudal fluvial de 800 m3/s
Anexo IX
EIA do Anteprojecto do Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão
Relatório Síntese (Tomo 1)
Maio 2007

ECOMIND
Consultadoria Ambiental Lda

Fig. 6 - Campo de velocidades, em maré viva máxima e caudal fluvial de 800 m3/s, no instante em que a velocidade é mínima na secção imediatamente a jusante da Marina
de Ferragudo
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Fig. 7 – Níveis da água, em maré viva máxima e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 8 – Níveis da água, em maré viva máxima, com sobrelevação do nível médio do mar em 0,1 m e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 9 – Níveis de água, em maré viva e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 10 – Níveis de água, em maré viva, com sobrelevação do nível médio do mar em 0,1 m e caudal fluvial de 800 m3/s
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Fig. 11 - Níveis de água, em maré viva, com sobrelevação do nível médio do mar em 0,1 m e caudal fluvial de 800 m3/s, discriminando os níveis do escalão 3,5 m – 3,6 m da
Fig. 10
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2.5 – Pressão atmosférica

O nível médio do mar é perturbado pela ocorrência de alterações da pressão atmosférica. Os valores
relativos às marés, indicados atrás, são valores determinados admitindo condições normais de
pressão atmosférica.
Sempre que ocorrem depressões há sobrelevação do nível do mar, sendo esta determinada pela
expressão:
ηpa = Δ Pa / ρ . g

onde ηpa é a sobrelevação do nível do mar, Pa é a pressão atmosférica, ρ é a densidade da água e g
a aceleração da gravidade.

Os valores médios anuais da pressão atmosférica na Praia da Rocha, ao nível médio do mar, estão
indicados no Quadro 3. Os valores mais elevados (superiores a 1030 hPa) ocorrem no Inverno com o
desenvolvimento do Anticiclone continental. Os valores mais baixos ocorrem também no Inverno,
mas com menor persistência, e estão associados a depressões muito cavadas, atingindo valores
inferiores a 980 hPa.
O Verão é caracterizado por situações meteorológicas estáveis, sendo as variações da pressão
atmosférica menores.
A pressão atmosférica sofre uma variação periódica semidiurna que se designa por maré
barométrica, cuja amplitude é de cerca de 1 hPa. Os valores máximos da pressão atmosférica
ocorrem pelas 10 e 22 UTC e os mínimos pelas 04 e 16 UTC.
Variações de 1 hPa na pressão atmosférica traduzem-se na sobrelevação ou abaixamento do nível
da água de 1 cm7. Deste modo, tendo por base os valores mínimo e máximo da pressão atmosférica
indicados, o nível do mar pode ter variações, em relação às cotas correspondentes às condições
normais de pressão atmosférica, de 0,4 m a 0,5 m.

7

ENGINEERING AND DESIGN – WATER LEVELS AND WAVES HEIGHTS FOR COASTAL ENGINEERING DESIGNS

U. S. Army Corps
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QUADRO 3 – VALORES MÉDIOS DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA AO NÍVEL DO MAR (hPa)

Janeiro

PRESSÃO
(hPa)
1020,3

Fevereiro

1018,2

Março

1017,8

Abril

1015,6

Maio

1016,3

Junho

1016,5

Julho

1016,4

Agosto

1015,7

Setembro

1017,1

Outubro

1017,2

Novembro

1018,4

Dezembro

1019,3

Ano

1017,4

MÊS

No parágrafo 2.8 apresenta-se a avaliação, realizada no âmbito do SIAM, da sobrelevação do nível
do mar no presente século, tendo por base os registos do marégrafo de Lagos, que engloba a
sobrelevação do nível médio do mar e a sobrelevação provocada pela acção do vento e da
depressão atmosférica.

2.6 – Vento
O vento soprando sobre a superfície do mar exerce uma força horizontal e induz uma corrente
superficial com a mesma direcção do vento. Esta força é parcialmente devida às diferenças da
pressão entre os dois lados das ondas e parcialmente devido às tensões tangenciais na superfície. A
corrente horizontal induzida pelo vento é travada pela redução da profundidade da água, dando
origem à subida do nível da água nesta zona e ao abaixamento do nível da água ao largo.
São inúmeros os factores que influenciam as variações do nível da água provocadas pelo vento.
Deste modo, as equações matemáticas que regulam estas variações são extremamente complexas,
mesmo usando diversas simplificações, pelo que a determinação dos valores das variações em cada
local só é possível utilizando modelos matemáticos e dispondo de dados do vento muito
discriminados, cobrindo todo o domínio de cálculo.
Simplificadamente, admitindo uma costa rectilínea, a sobrelevação provocada pelo vento
perpendicular à costa é directamente proporcional à tensão de corte do vento e à largura da
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plataforma continental e inversamente proporcional à profundidade da mesma. Da mesma forma,
quando o vento sopra paralelo à costa, pode estabelecer-se um equilíbrio de tipo geostrófico com
valores de sobrelevação positivos do lado direito da direcção do vento, sendo a sobrelevação
independente da profundidade e directamente proporcional à largura da plataforma.
A subida de nível do mar pode atingir valores muito elevados, quando o vento é forte, a direcção
constante e a duração é suficiente para se estabelecer o equilíbrio, havendo registos de valores
superiores a 5 m8. Estes valores, no entanto, verdadeiramente excepcionais, estão associados à
ocorrência de fortes tempestades tropicais e correspondem à conjugação do efeito de velocidades do
vento muito elevadas e pressões atmosféricas extremamente baixas.
A Figura 12 representa a distribuição dos rumos do vento obtida a partir dos registos da Estação
Meteorológica da Praia da Rocha, durante cerca de 30 anos9.
Como se pode constatar, o rumo mais frequente é o NW, com cerca de 22,2% dos registos, seguido
do SW, com 17%, e do NE, com 12,5%. Os ventos que podem provocar sobrelevação do nível do mar
em frente ao Porto de Portimão (SW, S, SE e E) representam cerca de 36,5% dos registos.
Uma análise dos registos mensais permite detectar que a frequência dos rumos de SW diminui nos
meses de Inverno, os de S são praticamente constantes ao longo de todo o ano, enquanto que os de
SE e E são mais frequentes no Inverno que no Verão (Fig. 13).
Aos ventos de E, SW e SE correspondem as maiores velocidades médias (>20 km/h).

8

- SHORE PROTECTION MANUAL

U.S. Army Coastal Engineering Research Center (CERC), 1977

9

ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL
Instituto Hidrográfico, 1990
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Fig. 12 – Distribuição do rumo dos ventos na Praia da Rocha

35

N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
C a lm as

30

Frequência (% )

25

20

15

10

5

0
J an

Fe v

M ar

A br

M ai

Ju n

J ul

A go

S et

O ut

N ov

D ez

M ês

Fig. 13 – Distribuição mensal dos ventos
O número de dias em que a velocidade do vento é igual ou superior a 36 km/h é, em média, de 41
dias por ano, sendo maior o número de dias no Inverno (26 dias) do que no Verão (15 dias), e o
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número de dias em que a velocidade do vento é igual ou superior a 55 Km/h é, em média, de 4,
sendo todos eles no Inverno10.
Atendendo ao regime de ventos descrito, a sobrelevação provocada pelo vento será certamente
pequena, já que o rumo de onde sopra o vento mais forte é o SW.
No parágrafo 2.8 apresenta-se a avaliação, realizada no âmbito do SIAM, da sobrelevação do nível
do mar no presente século, tendo por base os registos do marégrafo de Lagos, que engloba a
sobrelevação do nível médio do mar e a sobrelevação provocada pela acção do vento e da
depressão atmosférica.

2.7 – Agitação
Atendendo a que as ondas de maior altura que atingem o local da Marina são de origem marítima,
geradas ao largo da costa do Algarve, que penetram através da embocadura do rio, constituída pelos
dois molhes de protecção do Porto de Portimão, é indispensável definir as condições extremas,
correspondentes ao período de retorno de 100 anos.
No Projecto Base apresentado a Concurso, tendo por base um estudo do Instituto Hidrográfico11,
concluiu-se que poderão surgir temporais com ondas à entrada do porto com alturas significativas da
ordem de 6 a 7 m.
Para o presente estudo recorreu-se a um trabalho do Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre
os valores extremos da agitação marítima no Algarve12.
De acordo com este estudo, baseado em 10 anos de registos do ondógrafo direccional estacionado
no mar em frente a Faro, o regime de extremos é o indicado no Quadro 4.

10

O CLIMA DE PORTUGAL – FASCÍCULO XIII
Serviço Meteorológico Nacional, 1970

11

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DO CLIMA DE AGITAÇÃO MARÍTIMA NA COSTA PORTUGUESA
Mariana Costa, et al.
Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária, PIANC, 2001

12

VALORES EXTREMOS DA AGITAÇÃO MARÍTIMA NO ALGARVE
LNEC, Relatório 237/00, 2000
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QUADRO 4 – REGIME DE EXTREMOS NA COSTA DO ALGARVE

ALTURAS

PERÍODO
DE
RETORNO

VALORES
EXTRAPOLADOS

PERÍODOS
ASSOCIADOS

GAMA DE
PERÍODOS

GAMA DE
DIRECÇÕES

(m)

(s)

(s)

(º)

5

4,58

7,4

6,5 – 8,5

10

5,21

7,8

7,0 – 9,0

30

6,17

8,5

7,5 – 9,5

50

6,60

8,8

8,0 – 10,0

100

7,19

9,2

8,5 – 10,5

5

6,97

7,1

6,0 – 8,0

10

7,65

7,4

6,5 – 8,5

30

8,68

7,8

7,0 -9,0

50

9,15

8,0

7,0 -9,0

100

9,79

8,3

7,5 -9,5

(anos)

Altura
significativa

Altura
máxima

200 - 300

100 – 150

(Hs)

(Hmax)

Deste quadro pode concluir-se que do rumo sul não serão de esperar temporais, já que os valores
indicados estão associados a direcções compreendidas entre 100 e 150º e entre 200 e 300º
(sul = 180º).
Tendo em vista determinar a altura das ondas que conseguem atingir o local da Marina, foi estudada,
no Projecto Base apresentado a Concurso, a propagação das ondas, em modelo matemático,
utilizando vários rumos, próximos do S, e vários períodos.
Verificou-se que as ondas a que poderão estar associadas os maiores valores da altura de onda no
local têm períodos da ordem de 8 s e a direcção sul ligeiramente rodada a W (S15W).
Com estas condições à entrada, foi ensaiada a propagação das ondas no interior do estuário com
recurso ao modelo MIKE 21, que tem em conta a refracção, difracção e reflexão das ondas. Os
resultados obtidos estão ilustrados na Figura 14.
Como se pode constatar, a altura das ondas que podem atingir o local é da ordem de 10 a 15% da
altura das ondas à entrada do porto. Admitindo, por segurança, um temporal de sul com ondas de
altura igual às que constam do Quadro 4, as alturas significativa e máxima, junto à área da
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concessão, atingiriam os valores Hs = 1,1 m e Hmax = 1,5 m.
De referir, no entanto, que a frequência da ocorrência de ondas do rumo sul é muito pequena, da
ordem de 2%, e, para além disso, o temporal de sul com período de retorno de 100 anos tem,
certamente, ondas com alturas menores dos que as consideradas nesta avaliação, dado que, como
refere o estudo do LNEC, ondas desta altura só ocorrem dos quadrantes SW e SE.
Para qualquer outro rumo ao largo e principalmente para os mais frequentes (W, SW e SE) a perda
de energia das ondas até chegarem à entrada do porto e depois a que resulta da difracção, refracção
e rebentação no interior do estuário, faz com que, na maior parte do tempo, a agitação de origem
marítima junto à área da concessão seja praticamente desprezável.
A zona da Marina afectada pelas ondas de origem marítima situa-se na extremidade SW da área da
concessão, onde está prevista a manutenção da praia de areia existente, retida por um esporão.
A rebentação das ondas sobre a praia dissipará grande parte da energia. No entanto, se as ondas
centenárias ocorrerem durante uma preia-mar de águas vivas, poderão ocorrer galgamentos.

1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
1.20

Cais Comercial

(kilometer)

1.15
1.10
1.05
1.00
0.95

Marina de Portimão

0.90
Hm0 (meter)
Above 0.45
0.4 - 0.45
0.35 - 0.4
0.3 - 0.35
0.25 - 0.3
0.2 - 0.25
0.15 - 0.2
0.1 - 0.15
0.05 - 0.1
0 - 0.05
Below
0

0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
(kilometer)

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

01/01/90 12:14:00

Fig. 14 – Altura das ondas no local, com Ho = 3 m; R = S15W; Nmaré = +3,0 m(ZH)
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2.8 – Previsão da evolução do nível da água do mar no século XXI (Projecto SIAM II)
Os estudos levados a cabo no âmbito do Projecto SIAM II, referidos atrás, fizeram a análise de dados
maregráficos registados pelo Instituto Hidrográfico em quatro locais da costa continental (Viana do
Castelo, Leixões, Cascais e Lagos). Estes registos dão as cotas atingidas pela água do mar, filtradas
das variações provocadas pela agitação marítima, e são reflexo da sobreposição de diversos
factores, nomeadamente, nível médio da água do mar, maré, variações da pressão atmosférica e
ventos.
Essa análise foi conduzida adoptando duas vias independentes: na primeira, avaliaram-se as
sobrelevações registadas (calculadas pela diferença entre as cotas registadas e as previsíveis
geradas pelas marés) e, a partir delas, foram feitas extrapolações para períodos de retorno mais
longos; na segunda via foi seleccionado, de cada ano, o nível mais alto registado e a partir desta
amostra foi feita a extrapolação para períodos de retorno mais longos.
Na primeira via a extrapolação dá só o efeito conjugado das variações da pressão atmosférica e do
vento; na segunda, como utiliza os níveis máximos atingidos pela água, conjuga os quatro factores,
pressão atmosférica, vento nível médio do mar e maré.
Dos resultados obtidos nesse estudo extraíram-se os valores relativos ao marégrafo de Lagos
indicados nos Quadros 5 e 6.

QUADRO 5 – VALORES DA SOBRELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR CALCULADOS COM BASE
NOS MÁXIMOS ANUAIS DA SOBRELEVAÇÃO (m)

PERÍODO DE RETORNO (anos)
5

10

25

50

100

0,42

0,49

0,58

0,64

0,70

Atendendo a que a preia-mar máxima em Lagos é de +3,78 m (ZH)13 e que o nível médio da água do
mar subiu já cerca de 0,1 m, em relação à data do estabelecimento do Zero Hidrográfico, a segunda
via aponta para valores inferiores. Com efeito, de acordo com os valores do Quadro 5, o nível do mar
correspondente ao período de retorno de 100 anos será +4,58 m (ZH) = 3,78 + 0,1 + 0,7 m, ou seja,
0,08 m acima do nível determinado a partir da extrapolação dos máximos anuais do nível do mar.

13

ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL
Instituto Hidrográfico, 1990
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QUADRO 6 – VALORES DO NÍVEL MÁXIMO DO MAR CALCULADOS COM BASE NOS MÁXIMOS ANUAIS
DO NÍVEL DO MAR [

m (ZH)]

PERÍODO DE RETORNO (anos)
5

10

25

50

100

4,2

4,2

4,3

4,4

4,5

Esta diferença resulta, essencialmente, do efeito conjugado dos factores variação da pressão
atmosférica, vento e nível médio do mar com a maré, dado que a probabilidade de ocorrer
simultaneamente a preia-mar máxima, uma depressão atmosférica muito cavada e ventos fortes
capazes de provocar a subida do nível do mar, é pequena.
Noutros locais da costa portuguesa, nomeadamente, Viana do Castelo e Leixões, a diferença entre os
resultados dos dois métodos é maior, provavelmente por serem maiores as sobrelevações de
natureza meteorológica.
Dada a proximidade de Lagos e de Portimão, os resultados relativos ao marégrafo de Lagos poderão
ser adoptados para a avaliação da sobrelevação do nível do mar no local da Marina. A sobrelevação
calculada, com um período de retorno de 100 anos, provocada pelo efeito conjugado do vento e
pressão atmosférica e, em parte, da subida do nível médio do mar, é de 0,7 a 0,72 m.

3 – NÍVEL MÁXIMO ATINGIDO PELA ÁGUA DO ARADE NO LOCAL DA MARINA
Tendo por base a análise realizada, o nível máximo atingido pela água do Arade no local da Marina
será o correspondente ao nível da máxima preia-mar acrescido da sobrelevação calculada devida aos
diversos factores em jogo.
Esta sobrelevação poderá ter o valor compreendido entre 1,07 e 1,43 m, sendo resultante da soma
dos seguintes valores parcelares:
- Subida do nível médio da água do mar

0,33 m

a

0,66 m

- Cheia fluvial

0,04 m

a

0,05 m

- Pressão atmosférica e vento

0,70 m

a

0,72 m

Adicionando estes valores à actual cota da preia-mar máxima, o nível máximo atingido pela água do
Arade, no local da Marina, será de + 5,01 m (ZH) a + 5,37 m (ZH).
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Estas cotas são inferiores à cota estabelecida no Processo de Concurso da Concessão, para a cota
de coroamento das obras marginais da Marina, + 5,50 m (ZH).
Sobre este nível da água em repouso, propagar-se-ão as ondas de origem marítima que penetram no
estuário através da entrada do porto. Em grande arte do tempo não há ondas de origem marítima,
dado que, como se referiu atrás, só as ondas de sul conseguem atingir o local e a este rumo só
correspondem cerca de 2% das ondas registadas no ondógrafo.
A onda máxima que pode ocorrer junto à praia que constitui o limite sudoeste da área da concessão é
Hm = 1,5 m. O espraiamento desta onda, se a praia fosse mais alta, conseguiria atingir uma cota
cerca de 2 m acima do nível da água em repouso. No entanto, como a praia tem o coroamento mais
baixo, a onda galgará a faixa pedonal marginal, mas não afectará mais nenhuma área, dado estarem
previstos muros de protecção dos lotes adjacentes.
Em conclusão, refere-se:
•

o nível médio do mar subirá até ao final do século do actual + 2,1 m(ZH) para, no máximo,
+ 2,76 m(ZH);

•

a este nível haverá que acrescentar ou diminuir a maré, podendo, por isso, o nível da água
variar entre + 4,60 m(ZH) e + 0,92 m(ZH);

•

com um período de retorno de cem anos, poderá ocorrer, sobre estes níveis, a sobrelevação
provocada por depressões atmosféricas e pelo vento, que os fará subir para + 5,32 m(ZH) e
+ 1,64 m(ZH);

•

com um período de retorno de cem anos, poderá ocorrer, sobre estes níveis, a sobrelevação
provocada pela cheia centenária, que os fará subir para + 5,37 m(ZH) e + 1,69 m(ZH);

•

com um período de retorno de cem anos, poderá ocorrer, sobre estes níveis, uma onda
máxima de 1,5 m de altura.

Esta sucessão de adições revela que, embora teoricamente seja possível ocorrer simultaneamente
uma tempestade marítima centenária, uma cheia centenária, uma depressão atmosférica e ventos
com período de retorno de cem anos e uma preia-mar máxima, a probabilidade será muito baixa e o
período de retorno associado será certamente muito superior a cem anos.
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