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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de Novembro e pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, a Administração da
Região Hidrográfica do Algarve (ARH Algarve), na qualidade de entidade licenciadora, remeteu à
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a 19 de Maio de 2009, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
relativo ao projecto dos Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura,
em fase de estudo prévio.
Este projecto enquadra-se na tipologia de projecto definida na alínea g) do ponto 10 do anexo II do
diploma atrás referido: “Barragens e outras instalações destinadas a reter água ou armazená-la de

forma permanente”.
A Comissão de Avaliação (CA), nomeada ao abrigo do artigo 9º do mesmo diploma, é constituída pela
APA, a ARH Algarve, o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) e
Ca omissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve). Os
representantes nomeados por estas entidades, foram:
APA (coordenação)

Eng.ª Sara Sacadura Cabral (alínea a))

APA (consulta pública)

Dr.ª Rita Cardoso (alínea a))

ARH Algarve

Dr. Alexandre Furtado (alínea b))

IGESPAR

Dr.ª Maria Ramalho (alínea d))

CCDR Algarve

Eng.ª Luísa Ramos (alínea e))

A CA contou ainda com a colaboração da Arqt.ª Conceição Calado (CCDR Algarve) e do Dr. Nuno
Grade (Departamento de Gestão de Áreas Classificadas do Sul do Instituto de Conservação da
Natureza - ICNB).
O proponente do projecto é a empresa LUSOTUR, S.A., proprietária do terreno abrangido pela 2ª fase
do Plano de Urbanização de Vilamoura.
O EIA foi elaborado pela empresa Ecossistema, sendo datado de Maio de 2009 e composto pelos
seguintes volumes: Relatório; Anexos; Peças Desenhadas e Resumo Não Técnico.
Juntamente com o EIA foi também entregue um exemplar do estudo prévio.
Para além destas peças foram ainda considerados, para efeitos de avaliação, os elementos adicionais
ao EIA, solicitados ao abrigo do n.º 5 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, e
apresentados sob a forma de aditamento em Julho de 2009.
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A metodologia de avaliação adoptada pela CA contemplou as seguintes fases:
Análise da conformidade do EIA, de acordo com as disposições do artigo 12º do Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, e da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril,
tendo sido solicitados elementos adicionais a 19/06/2009;
Apreciação dos elementos solicitados, tendo-se considerado que a informação contida no
Aditamento dava resposta às questões formuladas, sendo assim emitida a Declaração da
Conformidade do EIA a 21/07/2009;
Solicitação de pareceres externos específicos a entidades externas com competência no
âmbito do projecto em avaliação, nomeadamente:
Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P (ARS Algarve)
Aeroportos de Portugal (ANA)
Águas do Algarve (AdA)
Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)
Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC)
Direcção-Geral de Pescas e Aquicultura
Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Alg)
Direcção Regional de Cultura do Algarve (DRC Alg)
Direcção Regional da Economia do Algarve (DRE – Algarve)
Energias de Portugal (EDP)
Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve (ER – RAN)
Estradas de Portugal (EP)
Instituto de Meteorologia (IM)
Instituto Portuário dos Transportes Marítimos (IPTM)
Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR)
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. (LNEG)
Rede Eléctrica Nacional (REN)
Turismo de Portugal
Realização da Consulta Pública, que decorreu durante 25 dias úteis, desde 11/08 a
14/09/2009, análise e resposta dos seus resultados;
Realização de uma visita ao local no dia 3 de Setembro, onde estiveram presentes os
membros da CA, representantes do proponente e da equipa responsável pelo EIA;
Solicitação de parecer externo ao Departamento de Gestão de Áreas Classificadas do Sul do
ICNB, dada a relevância dos valores ecológicos em causa e o conhecimento que este
Departamento detêm não só a nível da área de estudo mas também do próprio projecto em
avaliação;
Análise e elaboração do Parecer Final da CA, consubstanciado no presente relatório.
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3. ANTECEDENTES
A 19 de Março de 2007, ao abrigo do disposto no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio, foi submetida pela LUSOTUR, S.A., ao Instituto do Ambiente (IA, organismo actualmente extinto
e cujas competências transitaram para a APA), na qualidade de Autoridade de AIA, a Proposta de
Definição de Âmbito (PDA) do EIA do projecto “Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de
Urbanização de Vilamoura”.
Para efeitos de apreciação da referida PDA foi constituída uma CA que integrou representantes do IA,
do Instituto da Água (INAG), do Instituto Português de Arqueologia (IPA, organismo actualmente
extinto e cujas competências transitaram para o IGESPAR) e da CCDR Algarve.
Foram também solicitados pareceres a várias entidades com competências no âmbito do projecto,
nomeadamente, Direcção-Geral do Turismo (actual Turismo de Portugal), Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve) e instituto de Conservação da Natureza (ICN, actual
ICNB).
Em Abril de 2007, a CA deliberou favoravelmente sobre a PDA apresentada, sublinhando contudo a
necessidade do EIA contemplar alguns aspectos adicionais.
Na sequência da aprovação da PDA, foi instruído, em Novembro de 2008, o procedimento de AIA n.º
2022 relativo ao projecto Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura.
Por diversas razões, nomeadamente as relacionadas com os potenciais impactes no património
arqueológico resultantes de trabalhos entretanto realizados na zona do futuro Lago Central, a poente
da Estação Arqueológica do Cerro da Vila, e à vantagem em contemplar uma alternativa de projecto
para essa zona, o proponente solicitou o encerramento do processo em Janeiro de 2009.
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4. LOCALIZAÇÃO E OBJECTIVOS DO PROJECTO
A área de implementação do projecto está integrada no distrito de Faro, concelho de Loulé, freguesia
de Quarteira e desenvolve-se entre o actual núcleo urbano de Vilamoura e a ribeira de Quarteira (Figs.
1 e 2).
Do ponto de vista territorial (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos - NUTS), o
projecto localiza-se na NUTS III - Algarve, NUTS II - Algarve e NUTS I - Continente.
Este projecto desenvolve-se na área de intervenção do Plano de Urbanização (PU) da 2ª fase do
empreendimento turístico de Vilamoura que foi objecto de reconhecimento de interesse público a 27
de Setembro de 1995 por Despacho Conjunto dos Ministros do Planeamento e da Administração do
Território, da Agricultura, do Comércio e Turismo, e do Ambiente e Recursos Naturais (DR, II série,
1995-10-28).
O PU de Vilamoura - 2.ª Fase, promovido e elaborado pela Câmara Municipal de Loulé, foi aprovado
pela Assembleia Municipal a 27 de Março de 1998 e ratificado pelo Governo, através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 52/99, de 11 de Junho.
O projecto agora em avaliação localiza-se nas classes, categorias e subcategorias de espaços definidas
no n.º 1 do artigo 20º do Regulamento do PU de Vilamoura - 2.ª Fase, constantes no Quadro 1.
Quadro 1 – Classes, categorias e subcategorias de espaços na área afectada pelo projecto
Classe

Categoria

Subcategoria

Espaço Urbano

Lagos e Canais

---

Espaço

Área de RAN

Lagos e Canais na RAN

Agrícola

Área de agricultura condicionada

Lagos e Canais em área de agricultura condicionada

Espaço Natural

Espaço Natural de grau I – REN

Lagos e Canais na REN

O projecto localiza-se num troço de costa que foi alvo de autos de delimitação do domínio público
marítimo, não incidindo assim sobre qualquer área do domínio público marítimo. A área abrangida não
está igualmente incluída nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira para os troços Burgau –
Vilamoura ou Vilamoura – Vila Real de Santo António.
Parte da área abrangida pelo projecto está classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN) e
Reserva Ecológica Nacional (REN). Os lagos integram-se na bacia hidrográfica da ribeira de Quarteira,
sendo ainda atravessados pelo Vale do Tisnado.
De acordo com o EIA, a única área sensível, nos termos da definição constante no artigo 2º do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, abrangida pela área de estudo é o Cerro da Vila, um conjunto
de Ruínas Romanas classificadas como Imóvel de Interesse Público ao abrigo do Decreto nº 129/77,
de 29 de Setembro. A respectiva zona de protecção abrange a área envolvente ao imóvel numa faixa
de 50 m, contados a partir dos seus limites.
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Adapt. Desenho 1 do RNT (AA-30005-C-I)

Figura 1 - Enquadramento do projecto a nível regional

Adapt. Desenho CG-000 06-C-/ do volume de Anexos ao EIA

Figura 2 - Enquadramento do projecto a nível local
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O Regulamento do PU de Vilamoura – 2.ª Fase indica como objectivos dos lagos e canais “a

regularização das linhas de drenagem natural e armazenagem da água resultante, com fins de
valorização ambiental e paisagística dos espaços onde estes se inserem e de suporte a actividades
lúdicas complementares" (n.º 3 do artigo 23º, alínea b) do n.º 3 do artigo 48º, alínea b) do n.º 3 do
artigo 50º, alínea b) do n.º 1 do artigo 53º).
Conforme referido no EIA, os objectivos do projecto agora apresentado são fundamentalmente de
ordem paisagística e de suporte a actividades lúdicas, na medida em que os lagos previstos são
navegáveis e permitem o estacionamento de embarcações de recreio.
O projecto do sistema de lagos está contudo intrinsecamente ligado a uma componente urbanística
que não foi avaliada no EIA.
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5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
5.1. Projecto e Alternativas Consideradas
O empreendimento turístico da Cidade Lacustre, previsto na 2ª fase do PU de Vilamoura, abrange uma
área total de aproximadamente 110 ha, desenvolvendo-se em redor de um conjunto de canais e lagos
interligados.
Parte do sistema de lagos encontra-se já construída, nomeadamente os Canais 1 e 2 e o Lago 3, numa
área de aproximadamente 7,8 ha.

Figura 3 – Lago e Canais existentes

O projecto agora em avaliação corresponde então à construção da globalidade do sistema de lagos,
onde se inclui a construção dos Lagos 1 e 2 e do Lago Central, a modelação do fundo e consolidação
das margens dos lagos e a modelação das plataformas adjacentes.
O sistema de lagos tem como principal objectivo o acesso por embarcações ao empreendimento e
estacionamento das mesmas. As embarcações terão uma circulação limitada dentro da Cidade
Lacustre, remetendo-se o transporte no interior dos lagos a um sistema de pequenos barcos
eléctricos. Prevê-se que as embarcações estejam ancoradas nos lagos durante grande parte do ano.
Na actual Marina de Vilamoura será instalado um cais de espera para cerca de 90 barcos, local para
onde serão transferidas as embarcações sempre que os clientes pretendam que as mesmas saiam do
empreendimento.
O número total de postos de amarração no interior dos lagos será de cerca de 300, com a distribuição
constante no quadro seguinte.
Quadro 2 – Circulação e estacionamento de embarcações
Descrição
Lago Central

160 postos de amarração para embarcações até 12,00m de comprimento e 4,00m de boca distribuídos
por 3 pontões, que deverão contemplar bornes com sistema de contadores para débito dos consumos de
água e electricidade e o sistema de ligação das embarcações à rede de esgotos incorporado nos cais.

Lagos
Interiores

140 postos de amarração para embarcações até 12,00m de comprimento e 4,00m de boca. Estes
pequenos cais para postos de amarração serão localizados nos condomínios e em zonas de acesso
públicas, e deverão contemplar a instalação de bornes com sistema de contadores para débito dos
consumos de água e electricidade
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O tipo de embarcações que terão acesso aos lagos é condicionado pelos seguintes factores:
Tirante de água mínimo dos lagos e canais, fixado em 1,80 m;
Sistema de transferência de embarcações entre a Marina e a Cidade Lacustre.
As características das maiores embarcações a utilizar o sistema de transferência serão:
Comprimento: mínimo 5,00 m e máximo 12,00 m
Boca: mínimo 2,10 m e máximo 4,00 m
Altura máxima: 4,65 m
Calado máximo: 1,00 m
Peso máximo: 10 ton
Barcos de menor dimensão poderão eventualmente ser colocados no Lago Central através da rampa
ou do cais, onde poderá operar uma grua ou um “forklift”.
Em termos de alternativas de projecto, foram estudados dois cenários para a alimentação da água
necessária para reposição das perdas por evaporação e para manutenção da qualidade da água:
Solução 1: alimentação com água salgada, captada na Marina de Vilamoura.
Solução 2: alimentação com água doce subterrânea do aquífero Plistoceno, reforçado com
água doce subterrânea do aquífero Mioceno e do efluente tratado da Estação de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR) de Vilamoura.
Estas alternativas envolvem soluções distintas para a manutenção da qualidade da água.
Na sequência dos trabalhos arqueológicos realizados e dos contactos entre o IGESPAR e o proponente
do projecto, foram também equacionadas duas alternativas para a configuração do Lago Central,
procurando garantir a preservação do património arqueológico aí existente (Ruínas Romanas do Cerro
da Vila, classificadas como Imóvel de Interesse Público):
Solução A: o lago mantém a geometria inicialmente prevista, prolongando-se através de um
canal até à Avenida Cerro da Vila;
Solução B: o lago é reduzido em cerca de 0,9 ha, possibilitando a criação de uma Área de
Reserva Arqueológica para o Sítio Classificado do Cerro da Vila.
Estes dois conjuntos de alternativas são independentes, não se condicionando entre si.
Quadro 3 – Características Gerais dos Lagos
Caudal de

Caudal médio

reposição
máximo

anual de
reposição

Solução 1

2 350 m3/dia

Solução 2

2 530 m3/dia

Cota das
plataformas

Cota de
fundo

Cota
máxima

Cota de
exploração

313 640 m3

4,00

1,40

3,70

3,20

420.429 m3

3,50

0,70

3,20

2,50 a 2,70

A diferença dos caudais de reposição entre as duas soluções deve-se à maior área evaporante na
solução de água doce (Solução 2), pela existência de lagoas para tratamento da qualidade da água.
Esta solução implicará a construção, na parte sudoeste do empreendimento, de um sistema de
manutenção da qualidade da água constituído por 4 lagoas com os fundos respectivos compreendidos
Parecer da Comissão de Avaliação
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entre cotas de 1,4 e 2,2 m. Os taludes marginais destas lagoas serão executados com uma inclinação
de 1V/3H.
A profundidade dos lagos foi estabelecida em 1,8 m e o nível de água deverá ser mantido durante
todo o ano, admitindo-se, no caso da solução de água doce, uma variação até 0,20 m.
Tendo em conta que o sistema de lagos ocupa uma área total de 29 ha, o volume de água
comportado será da ordem dos 525.000 m3.
No que se refere aos trabalhos de modelação do terreno, as intervenções a realizar nos lagos
existentes limitar-se-ão à regularização dos respectivos fundos para as cotas 0,30 no lago 3, e 0,50
nos canais. Para construção dos novos lagos será necessária a realização de uma escavação geral até
à cota de 0,70 m.
As plataformas de terreno, adjacentes às margens e que correspondem a uma faixa com 3,0 m de
largura, situar-se-ão à cota +3,50 m (ZT). Será assim necessário proceder à execução de aterros
numa altura entre cerca de 1 e 2 m no perímetro do Lago 3 e Canais 1 e 2. Nas restantes zonas, será
necessário efectuar escavações com alturas, em geral, até 1 m, podendo pontualmente atingir os 2 m.
Os volumes de escavação referentes ao reperfilamento da secção dos lagos existentes, à construção
dos novos lagos e ainda à modelação de plataformas totalizam 1.141.819 m3.
Será ainda necessário garantir que os terrenos que constituem os lagos têm permeabilidades
reduzidas para que:
Na solução 1 não seja agravada a situação referente à intrusão salina nos terrenos;
Na solução 2 não existam perdas significativas de água através dos respectivos fundos e
margens.
Neste sentido, o EIA refere que a formação aluvionar em causa apresenta uma constituição
argilosiltosa e lodosa, com baixa a muito baixa permeabilidade, admitindo-se assim que, no geral, não
haverá problemas de perdas de água.
Nos níveis mais arenosos e de maior permeabilidade está previsto o saneamento e substituição por
solos argilosos de baixa permeabilidade, provenientes da própria escavação para os lagos. Os volumes
de saneamento e substituição de solos para impermeabilização dos lagos serão de cerca de 57000 m3.
Está prevista a adopção de duas soluções para revestimento e contenção das margens dos lagos:
Margens revestidas com enrocamento (70% em margem simples; 15% em margem com
degraus em betão e 15% em margem com um paramento vertical em maciço de betão
fundado por estacas);
Margens verticais estabilizadas por meio de muros em betão armado (com fundações
indirectas através de estacas).
A fase de construção dos lagos terá uma duração prevista de 24 meses.
5.2. Projectos Associados
Como projectos associados são referidos os seguintes:
Sistema de manutenção da qualidade da água dos lagos;
Sistema de transferência de embarcações;
Obras de defesa contra as cheias.
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5.2.1. Sistema de manutenção da qualidade da água
As necessidades de tratamento variam em função da origem de água necessária para enchimento e
recarga dos lagos.
Na solução 2 ter-se-á de proceder ao tratamento da água dos lagos, preconizando uma renovação
média de 30 dias, afectada por um factor de 0,75 no Verão e de 1,2 no Inverno. O tratamento da
água dos lagos será efectuado por método natural, através de lagoas de retenção. A área a ocupar
pelo sistema de lagoas será de 17 ha, prevendo-se um tempo de residência de 4,3 dias.
Já no caso da solução 1, o tempo de renovação poderá ser superior ao preconizado para água doce,
atingindo cerca de 45 dias. Os factores de ponderação do tempo de renovação são idênticos aos
aplicados na solução 2. No entanto, tratando-se duma fonte ilimitada, não será necessário instalar um
sistema de tratamento da água.
5.2.2. Sistema de transferência de embarcações entre a marina e a Cidade Lacustre
Dado que não existirá uma ligação navegável entre a Marina de Vilamoura e a Cidade Lacustre, a
passagem das embarcações entre estas duas zonas terá de ser assegurada por sistemas mecânicos de
alagem e de movimentação de embarcações.
Estes sistemas serão instalados na separação entre o canal de ligação à Marina e o Lago Central da
Cidade Lacustre e permitirão vencer o desnível entre estes dois planos de água (no canal o nível da
água é função da maré enquanto no lago o nível é constante).

Figura 4 – Local de separação entre a Marina e o sistema de lagos da Cidade Lacustre.

Os equipamentos a instalar deverão ser de dois tipos: pórtico fixo, para a movimentação de
embarcações de 7,50 a 12,00 m de comprimento, e grua de coluna, para a transferência de
embarcações de comprimento igual ou inferior a 7,50 m.
Complementarmente, do lado montante, no terrapleno de apoio à zona de transferência de
embarcações, está prevista a construção de uma rampa de alagem e de um cais, no qual operará uma
grua, que permitirão a retirada e/ou colocação na água de embarcações de menores dimensões.
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5.2.3. Obras de Defesa contra o Alagamento
As obras de defesa contra cheias incluem um confinamento longitudinal ao longo da margem
esquerda da ribeira da Quarteira. Será construído um dique para o qual estão previstas duas soluções,
que diferem de traçado conforme seja adoptada a Solução 1 ou 2 (seja ou não necessário construir as
lagoas de tratamento da água dos lagos da Cidade Lacustre).
O coroamento do dique varia entre as cotas 6,0 a montante e 5,0 a jusante.
Para protecção contra as cheias provenientes do Vale Tisnado, proceder-se-á ao desvio do mesmo, a
montante dos lagos, de modo a encaminhar as afluências geradas nesta sub-bacia para a ribeira da
Quarteira.
O desvio do Vale Tisnado será realizado a montante dos lagos, compreendendo a implantação da
nova directriz do Vale Tisnado até à ribeira da Quarteira, a construção duma soleira de
encaminhamento dos caudais para o leito regularizado da linha de água (soleira Tisnado-Quarteira) e
a execução de um açude de confinamento do lago onde é efectuado este desvio.
5.3. Projectos Complementares
O EIA refere como projectos complementares a urbanização prevista para a 2ª fase do Plano de
Vilamoura, as pontes rodoviárias, a ponte de acesso ao Palco, o reperfilamento das principais vias de
acesso e implementação de novas infra-estruturas (água , gás, etc).
5.3.1. Urbanização
De acordo com a informação constante no EIA, ainda não existe qualquer estudo ou projecto para a
urbanização da Cidade Lacustre.

Figura 5 – Maquete exemplificativa do empreendimento turístico da Cidade Lacustre de Vilamoura apresentada
pela empresa LUSOTUR, S.A. no seu stand comercial sito na Marina de Vilamoura.
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5.3.2. Pontes Rodoviárias
A ponte rodoviária a construir sobre o canal de acesso à obra de transferência de embarcações, será
integrada na Avenida Cerro da Vila, que estabelece a ligação rodoviária e pedonal entre o centro de
Vilamoura e a Praia da Falésia.

Figura 6 – Avenida Cerro da Vila, no troço onde será construída a ponte rodoviária.

Para que a ponte não constitua um obstáculo intransponível para as embarcações de maior altura, foi
preconizada uma solução cujo troço situado junto ao pórtico fixo do sistema de transferência seja
constituído por dois tabuleiros levadiços. O restante troço da ponte foi idealizado de forma a permitir
que o canal de acesso ao sistema de transferência tenha uma largura adequada ao cruzamento em
segurança das embarcações, sem a existência de obstáculos, bem como possibilitar o estacionamento
das mesmas enquanto aguardam a passagem para os lagos da Cidade Lacustre. Deste modo será
efectuado num único vão, sem recurso a apoios centrais.
Está também preconizado um conjunto de pontes rodoviárias que serão integradas na Avenida da
Praia da Falésia por forma a permitir a transposição dos lagos, estabelecendo a ligação entre os vários
sectores da Cidade Lacustre.
Cada uma destas pontes terá uma extensão total de 12,00 m e fará a transposição entre margens sem
recurso à implantação de pilares nos lagos, de modo a não estreitar a secção livre de navegação.
5.3.3. Ponte de acesso ao palco
Para acesso ao Palco está prevista a construção de uma ponte com uma largura total de 4,50 m
constituído por uma única via de circulação, mas que poderá funcionar, alternadamente, nos dois
sentidos de trânsito.
A ponte apresentará uma extensão total de 80,50 m, medida entre eixos de aparelhos de apoio dos
encontros.
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5.3.4. Infra-estruturas rodoviárias
Para articulação da rede viária com os planos de urbanização da Cidade Lacustre está prevista a
reformulação das Avenidas da Praia da Falésia e do Cerro da Vila, preconizando-se soluções que se
enquadram na envolvente local.
5.3.5. Infra-estruturas gerais
Ao longo das vias principais está previsto um conjunto de infra-estruturas designadamente redes de
abastecimento de águas e incêndios, redes de drenagem de águas residuais domésticas e de águas
pluviais, redes de instalações eléctricas, de iluminação e de telecomunicações, bem como redes de gás
e de recolha de resíduos sólidos urbanos através dum sistema de vácuo.
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6. APRECIAÇÃO ESPECÍFICA DO EIA
Tendo em conta a tipologia do projecto em avaliação e a natureza dos aspectos ambientais
associados, foram analisados os seguintes factores ambientais: Solos e Uso do Solo, Hidrogeologia e
Qualidade das Águas Subterrâneas, Qualidade das Águas Superficiais, Hidrologia, Ordenamento do
Território, Socioeconomia, Património, Ecologia e Paisagem.
Nos pontos seguintes sintetizam-se os principais aspectos decorrentes da análise de cada um destes
factores ambientais.
Em resultado desta análise, apresentam-se em anexo as condicionantes a serem cumpridas assim
como as medidas de minimização e planos de monitorização a adoptar. São ainda indicados elementos
apresentar em sede de RECAPE para apreciação da Autoridade de AIA.
Especificamente no que se refere ao factor Ecologia importa realçar que, embora não seja afectada
nenhuma zona sensível definida nos termos das subalíneas i) e ii) da alínea b) do artigo 2º do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, verfica-se que a área de estudo se
situa parcialmente no interior dos limites de uma zona classificada como Área Importante para as Aves
(Important Bird Area – IBA) abrangendo também habitats naturais de interesse comunitário
classificados ao abrigo do anexo I da Directiva n.º 92/43/CEE do Conselho (Directiva Habitats),
transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 14 de Abril.
Neste sentido, considerou-se pertinente solicitar parecer externo ao Departamento de Gestão de Áreas
Classificadas do Sul do ICNB, dada a relevância dos valores ecológicos em causa e o conhecimento
que esse Departamento detêm não só a nível da área de estudo mas também do próprio projecto em
avaliação.
6.1.

Solo e Uso do Solo

De acordo com o EIA a área directamente afectada pelo projecto é constituída por Aluviossolos
modernos calcários (Aac). No entanto existem nas imediações das áreas a intervencionar outros solos
de origem aluvionar, designados como Aluviossolos antigos não calcários (At), nomeadamente na área
a Nordeste da área a intervencionar.
Quanto à Capacidade de Uso do Solo verifica-se que grande parte dos lagos existentes e a criar
insere-se em área de solo de classe A (a mais elevada), isto é solo susceptível de utilização de agrícola
intensiva. No entanto verifica-se que uma pequena parte da área do Lago 3 (já existente) e a maior
parte das áreas previstas para o Lago 1 e Lago Central se inserem numa faixa de solos de classe B,
solo susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva. Quanto à zona associada aos solos At
anteriormente descritos esta é toda classificada como pertencente à classe A.
Na área de intervenção do projecto estão também presentes solos da RAN, associados aos solos do
tipo Aac da classe A, quer em ambas as margens da ribeira da Quarteira quer ao longo do percurso
mais a jusante do leito original do escoamento do Vale Tisnado, correspondente à área prevista para o
Lago 2.
Conforme referido no EIA, os impactes sobre o factor Solos ocorrem sobretudo na fase de construção,
associados nomeadamente às acções de instalação de estaleiros, parques de veículos e máquinas,
depósitos temporários de terras e circulação de veículos e máquinas. Estas acções provocam a
compactação do terreno, impacte negativo, directo, certo, temporário, localizado, minimizável e
reversível.
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O EIA refere ainda que a ocupação temporária do solo pelos motivos atrás referidos não assume
qualquer significado visto que os mesmos se encontram “expectantes, não apresentando qualquer uso
que aproveite o potencial produtivo dos solos existentes”. Ora tendo em conta que o factor Solos se
refere ao potencial dos mesmos e não à situação particular em que se encontram, discorda-se da
afirmação citada.
Tendo em conta a compactação a que estes terrenos estarão sujeitos, devido à movimentação de
maquinaria, considera-se este impacte significativo. Há um grande potencial de uso do solo associado
à área em causa, o qual ficará particularmente afectado caso não seja reposta a situação inicial de
modo cuidado.
Quanto à decapagem prevista do solo, este é considerado um impacte negativo, certo, directo,
permanente, localizado e minimizável, de magnitude moderada e no geral pouco significativo. Para
justificar esta classificação, o EIA refere que apenas são afectados cerca de 21 ha, os quais não
incluiem solos RAN (excepto na área do Lago 2). Dada a grande escassez de solos das classes A e B
no Algarve não é possível concordar com esta justificação. Face ao contexto regional, 21 ha revela-se
uma área significativa, ao que acresce o facto de parte destes solos deles se encontrarem classificados
como RAN.
Por outro lado está prevista a criação de aterros de pouca altura em torno dos lagos existentes e a
criar, constituindo a mesma um impacte negativo e irreversível dos solos.
A deposição de terras sobrantes (60% das terras escavadas), constitui igualmente um impacte
negativo, devido à compactação, ocupação e potencial contaminação que a mesma induz.
A contaminação dos solos, resultante da manipulação de substâncias tóxicas e de eventuais derramas
acidentais, é outro impacte negativo, provável, directo e temporário, potencialmente significativo,
ainda que muito localizado, podendo ser reversível.
Relativamente à fase de exploração, o EIA assume que não se registarão quaisquer impactes no solo,
afirmação com a qual também não se concorda. A artificialização dos lagos, nomeadamente no que
respeita à total artificialização das suas margens, com a destruição irreversível dos solos, prolonga-se
muito para além da fase de construção.
Quanto à análise das alternativas, é de referir que as soluções relativas à origem da água (água doce
ou salgada) representam diferentes cotas de fundo e das plataformas envolventes. A Solução 2 implica
a construção de lagoas de tratamento (com a área de cerca de 17 ha), em terrenos afectas à RAN,
pelo que de acordo com o referido no EIA se afigura mais desfavorável que a Solução 1, com um
impacte negativo significativo.
No que respeita à configuração do Lago Central, verifica-se que a Solução A embora afecte uma maior
área de solos aluvionares, essencialmente solos da classe B, (diferença correspondente apenas a cerca
de 0,9ha) tem um impacte similar à Solução B, a qual também inviabiliza qualquer futuro
aproveitamento agrícola do solo, para além das escavações arqueológicas (já realizadas e a realizar)
nas Ruínas Romanas do Cerro da Vila também afectarem o solo dessa área.
Consideram-se adequadas as medidas propostas para minimização ou compensação dos impactes
negativos anteriormente descritos, conforme consta no anexo III deste parecer
6.2.

Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas

Relativamente a estes factores, considera-se adequada a abordagem adoptada no EIA para
caracterização do ambiente afectado e avaliação dos impactes ambientais.
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Do ponto de vista hidrogeológico, a zona onde se insere o projecto situa-se sobre o sistema aquífero
de Quarteira. Tal como é referido no EIA, este sistema aquífero é dominado essencialmente por um
aquífero instalado nas formações carbonatados miocénicas a Sul e por um outro instalado nos
calcários e dolomitos do Jurássico a Norte. Trata-se de um sistema aquífero multicamada, composto
por aquíferos cársicos, porosos e mistos, livres e confinados.
Na área em estudo existe o aquífero miocénico, ao qual se sobrepõem as formações Quaternárias,
constituídas pelas areias e cascalheiras de Faro – Quarteira e aluviões. Nestas encontra-se instalado
um aquífero superficial, de menor produtividade que o aquífero miocénico, devido a uma
permeabilidade mais baixa das formações quaternárias.
Em relação à qualidade da água subterrânea, o principal problema desta deve-se essencialmente aos
valores relativamente elevados de cloretos presentes na água dos dois aquíferos.
Relativamente aos impactes do projecto em análise sobre as águas subterrâneas, estes são variáveis
conforme seja considerada a Solução 1 (lagos de água salgada) ou Solução 2 (lagos de água doce). O
principal impacte da Solução 1 é a salinização dos aquíferos existentes. No entanto, este impacte pode
ser minimizado através de uma correcta impermeabilização dos lagos. Na Solução 2, os impactes
poderão ser significativos, nomeadamente sobre o aquífero miocénico, podendo conduzir a um avanço
da cunha salina.
Concluiu-se então que a Solução 2 terá impactes negativos significativos sobre as águas subterrâneas
e será a solução mais desfavorável. Embora a Solução 1 tenha também impactes negativos
significativos, estes podem ser minimizados através da impermeabilização dos lagos, pelo que se
considera que poderão vir a ser pouco significativos.
Concorda-se com as medidas de mitigação e acções de monitorização propostas no EIA, as quais se
encontram vertidas para o anexo III do presente parecer.
Quanto à monitorização, importa referir que o nível piezométrico deverá ter medições contínuas
devendo também ser monitorizados os níveis piezométricos dos dois aquíferos (Quaternário e
Miocénico). Em relação aos parâmetros a monitorizar, considera-se que o parâmetro SiO2 poderá ser
excluído, devendo acrescentar-se o azoto amoniacal.
6.3.

Qualidade das Águas Superficiais

Considera-se correcta e sem lacunas a análise constante no EIA para efeitos de caracterização do
ambiente afectado e avaliação dos impactes ambientais do projecto em causa.
Da apreciação das soluções preconizadas, considera-se que Solução 1 (água salgada) será a mais
propícia, dadas as vantagens identificadas no próprio EIA, nomeadamente ao nível das
disponibilidades hídricas (recurso “ilimitado”) e da manutenção da qualidade das águas dos lagos.
Concorda-se com as medidas de mitigação e acções de monitorização propostas no EIA. No entanto,
dados os riscos de afectação da qualidade das águas superficiais, quer na fase de construção, quer na
fase de exploração, designadamente por substâncias classificadas como perigosas e/ou prioritárias, de
acordo com as Directivas n.º 76/464/CEE e n.º 2008/105/CE, respectivamente, considera-se que os
planos de monitorização deverão ser completados de modo a incluírem este tipo de substâncias,
nomeadamente: Hidrocarbonetos totais; Antraceno; Naftaleno; Compostos de tributilestanho;
hidrocarnonetos aromáticos policíclicos (Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno,
Benzo(k)fluoranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno).
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Para além dos pontos de monitorização nos lagos, deverá ser preconizado um ponto de amostragem
na Ribeira de Quarteira, a jusante do projecto.
As determinações analíticas deverão ser realizadas de acordo o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
Agosto, para o parâmetro Hidrocarbonetos Totais, devendo atender-se ao disposto na Directiva n.º
2008/108/CE para as restantes substâncias acima referidas.
6.4.

Hidrologia

Considera-se adequada a abordagem adoptada no EIA para caracterização do ambiente afectado e
avaliação dos impactes ambientais sobre a Hidrologia.
No que se refere a eventuais interferências com a rede hidrográfica local, realça-se que o projecto se
insere em terrenos aluvionares associados ao antigo estuário de um curso de água conhecido por
Ribeira de Quarteira/Algibre e seus afluentes, naturalmente sujeita a inundações.
Considera-se determinante para a definição das cotas de implantação na área a intervencionar a
conjugação de diversos factores que previsivelmente condicionarão a variação do nível médio do mar
para um intervalo temporal de 100 anos (subida do nível médio do mar, sobrelevação devida à
variação de pressão atmosférica, vento, ondulação e cheia centenária), com valores máximos
previstos entre 2.5m e 3.0m acima da preia-mar máxima actual de 4.0m (ZH).
No que se refere aos impactes do projecto em análise, estes são variáveis conforme seja considerada
a Solução 1 (água salgada) ou Solução 2 (água doce). Considera-se que a Solução 2 apresenta
impactes mais significativos quanto à hidrologia, nomeadamente sobre as áreas de espraiamento das
águas em períodos de cheias conjugado com preia-mar, devido à necessidade de aproximar o dique à
margem esquerda da ribeira para implantação da estação de tratamento de água por plantas.
Concorda-se com as medidas de mitigação e acções de monitorização propostas no EIA, as quais se
encontram vertidas para o anexo III do presente parecer.
Contudo, em fase de RECAPE deverão ser acauteladas eventuais interferências das obras de defesa
contra o alagamento de forma a evitar a montante conflitos com terceiros.
6.5.

Ordenamento do Território

No que concerne as figuras de ordenamento do território em vigor para a área em questão, o EIA
enumera correctamente os Instrumentos de Gestão Territorial de âmbito regional, municipal e
sectorial, referindo também como igualmente aplicáveis os seguintes instrumentos de âmbito nacional:
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT- Lei nº 58/2007, de 4 de
Setembro) e Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS – RCM nº 109/2007, de 20
de Agosto).
Acerca destes diplomas de âmbito nacional, importa referir que os princípios estratégicos contidos no
PNPOT e na ENDS foram assumidos pelo PROT-Algarve.
Os diplomas legais que poderão ter interferência directa com o projecto em análise são a RCM n.º
102/2007, de 3 de Agosto (PROT-Alg.), a RCM n.º 81/95, de 24 de Agosto (Regulamento do PDM de
Loulé, com a redacção dada pela alteração ratificada pela RCM n.º 66/2004, de 26 de Maio, e
alteração publicada pelo Aviso n.º 5374/2008, de 27 de Fevereiro) e o “Plano de Urbanização de
Vilamoura – 2ª fase ratificado pela RCM nº 52/99 de 11 de Junho”.
Na estratégia delineada para o sector turístico o PROT-Alg indica como objectivos operativos:
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A necessidade de diversificar e diferenciar os produtos de oferta turística e de lazer, tanto no
sentido de compensar a pressão da procura sobre a orla costeira, como de estimular a oferta
de produtos com maior valor acrescentado e menor sazonalidade; dotar a oferta turística de
empreendimentos, equipamentos e infra-estruturas complementares
adequadas,
designadamente infra-estruturas de apoio ao turismo náutico (...);
Promover exclusivamente ofertas turísticas de excelência nas áreas da faixa costeira com
capacidade de carga para esses usos, em consonância com as opções de sustentabilidade
ambiental;
Definir orientações de carácter estratégico, nomeadamente territorial, económico e um
programa de investimentos públicos para portos de recreio, e para valorização dos recursos
costeiros tendo ainda, em especial atenção as valências do turismo de cruzeiros e da pesca
desportiva.
Pelo atrás indicado pode concluir-se que o projecto em apreço é compatível com os desígnios do
PROT-Alg para a área em análise.
De acordo com a “Planta de Ordenamento” do PDM de Loulé (desenho nº 1 Esc. 1:25000, Abril de
2003) a área em análise insere-se na Unidade Operativa de Planeamento 1 (UOP1), abrangendo as
categorias de solo urbano (subcategoria área urbano-turística) e rural (áreas de agricultura
condicionada II).
Para a pretensão em análise é relevante o nº 5 do art.º 14º do Regulamento do PDM de Loulé que
identifica os planos municipais de ordenamento do território (PMOT) eficazes, isentos da aplicação dos
parâmetros urbanísticos nele estabelecidos. Da listagem do referido artigo consta o PU de Vilamoura –
2ª fase, ratificado pela RCM nº 52/99 de 11 de Junho.
De acordo com o PU a área em análise insere-se nas classes ”espaço urbano” (categoria “lagos e
canais”), “espaço agrícola” (categorias “área da RAN” e ”área de agricultura condicionada II;
subcategorias “lagos e canais na RAN” e “lagos e canais em de agricultura condicionada II”) e “espaço
natural” (categoria espaço natural de grau I – REN; subcategoria “lagos e canais na REN”. Estas
categorias e subcategorias encontram-se, reguladas nos artigos 20º, 23º, 27º, 48º, 50º e 53º do
Regulamento deste Plano.
Os projectos associados (dique de protecção contra as cheias, desvio do vale Tisnado e as lagoas de
tratamento previstas na solução de água doce) localizam-se quase totalmente em espaço agrícola área de RAN e em área de verde urbano equipado.
Do atrás referido decorre que a pretensão é compatível com o disposto no PDM de Loulé e PU de
Vilamoura – 2ª fase.
No que se respeita à análise de alternativas, e dado que a localização dos lagos já se encontra
definida no PU de Vilamoura – 2ª fase, o EIA refere que as soluções alternativas não têm implicações
sobre a avaliação de impacte no âmbito do Ordenamento do Território.
Importa contudo realçar que as soluções relativas à origem da água (água doce ou salgada)
representam diferentes cotas de fundo e das plataformas envolventes, sendo que a solução água doce
implica a construção de lagoas de tratamento (com cerca de 17 ha), não previstas no PU de Vilamoura
– 2ª fase, em áreas afectas à RAN e REN, pelo que a solução de água doce (Solução 2) é mais
desfavorável que a solução água salgada (Solução 1).
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No que respeita à configuração do lago central, a Solução A respeita o PU de Vilamoura – 2ª fase, mas
é mais desfavorável do que a Solução B relativamente à zona de protecção das Ruínas Romanas do
Cerro da Vila.
O estudo apresentado refere como medida de mitigação a adoptar na fase de construção, a
observação rigorosa da legislação e demais disposições regulamentares relativas à ocupação de áreas
da RAN, REN, áreas abrangidas pelo domínio hídrico ou localizadas na zona de protecção das Ruínas
Romanas do Cerro da Vila.
Para a fase de exploração do empreendimento em questão não se perspectiva a ocorrência de
impactes negativos significativos sobre o Ordenamento do Território pelo que não se justifica a
apresentação de medidas de minimização.
De igual forma é referido que não ocorrem impactes cumulativos negativos em matéria de
Ordenamento do Território.
6.6.

Socioeconomia

A caracterização do descritor da socioeconomia no que respeita à área do projecto aborda de forma
generalizada os valores em causa e enquadra o referencial estratégico do projecto.
O EIA considera que, na sua generalidade, os impactos gerados são maioritariamente positivos.
Embora admitindo a perturbação de algumas condições da qualidade de vida das populações que
residem na proximidade da área de implementação e nas acessibilidades (mais incisivas nas fases de
construção), a avaliação dos resultados económicos e a perspectiva de criação de emprego considera
que o descritor da socioeconomia tem no seu conjunto impactos positivos (pouco significativos a
significativos).
O EIA, não evidência a avaliação do grau de aceitação da intervenção junto de residentes, actores
locais e dos actores públicos.
Tendo considerado os impactos socioeconómicos globalmente positivos, as medidas de minimização
propostas procuram atenuar as eventuais perturbações dos padrões de qualidade de vida das
populações, particularmente quando relacionados com a fase de obra (emissão de poeiras, ruído e
alteração das acessibilidades).
Define assim o EIA que:
“A desestruturação da paisagem, o ruído e emissão de poeiras resultantes das movimentações de

terras e outras actividades construtivas poderão ter um impacte negativo nos espaços edificados
existentes, nomeadamente os localizados a norte da Marina, junto à Av. Cerro da Vila e Rua das
Amoreiras, e a norte da Rua das Laranjeiras.
Estas vias não irão ser utilizadas para acesso à zona de obra, uma vez que serão criadas vias de
acesso alternativas na futura zona urbana. Este aspecto constitui uma medida positiva, mitigando os
potenciais impactes negativos resultantes da circulação de veículos pesados.
A utilização do campo de golfe Millenium poderá também ser afectada por alguma incomodidade e,
eventualmente, na sua funcionalidade, nos buracos localizados no extremo sul.
Trata-se, porém, de impactes de carácter temporário que podem ser mitigados com a adopção dos
necessários cuidados durante a fase de construção, no sentido de minimizar as emissões de ruído e
poeiras e cumprir as regras de segurança no que respeita à sinalização de obras e acessos e à
circulação de veículos.
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Os estaleiros, depósitos de materiais e parqueamento de veículos deverão ser localizados o mais longe
possível de habitações e de espaços de utilização pública.
Por outro lado, a existência de lagos com uma profundidade próxima ou superior a 2 metros coloca
problemas de segurança que exigem as necessárias medidas de protecção e vigilância e a existência
de meios de socorro.
No que respeita às acessibilidades e circulações locais, os efeitos mais relevantes, na fase de
construção, relacionam-se com efeitos pontuais de menor fluidez ou segurança rodoviária, nas vias
mais utilizadas, em resultado da circulação de veículos ligeiros e pesados com destino ou provenientes
da obra.
A concretização da 2ª Fase, implicará um aumento significativo de residentes e visitantes no
empreendimento de Vilamoura o que originará um aumento significativo de tráfego automóvel com
eventuais problemas de fluidez das actuais vias de acesso. Trata-se, porém, de um impacte que só
muito indirectamente resulta do projecto em análise.
Caberá ao Promotor e à Câmara Municipal de Loulé considerar estes aspectos, designadamente no
âmbito do Protocolo estabelecido para a implementação da 2ª Fase do empreendimento de Vilamoura.
As principais medidas mitigadoras prendem-se com a tomada dos necessários cuidados ambientais e
medidas de segurança, quer ao nível das operações construtivas, quer no que se refere ao tráfego,
nomeadamente de veículos pesados.
Outras medidas particulares deverão ser tomadas no sentido de preservar áreas funcionais do actual
empreendimento, afastando estaleiros, depósitos de material e parqueamento de veículos de
habitações, espaços comerciais e espaços de utilização pública.
O público deverá ser informado das características e da duração da obra e de todas as acções que
possam interferir com espaços utilizados.
Nas fases de construção e exploração deverá ser disponibilizada uma linha telefónica ou um local de
atendimento para recolha e encaminhamento de queixas ou sugestões por parte do público.
Na fase de exploração deverão ser adoptadas as necessárias medidas e dispositivos de segurança,
vigilância e socorro, de modo a evitar acidentes relacionados com a existência e utilização dos meios
aquáticos ou, caso ocorram, proporcionar adequado socorro.”
As medidas apresentadas afiguram-se adequadas ao projecto.
6.7.

Património

A caracterização da situação de referência deste factor baseou-se na pesquisa documental e
bibliográfica disponível sobre o local, integrando ainda os dados fornecidos pelo arqueólogo
responsável pelos últimos trabalhos realizados na área de incidência do projecto, e informação relativa
à evolução geomorfológica do território.
Para a fase de trabalho de campo o EIA refere que, em anos distintos (2007 e 2008), foram
efectuadas prospecções sistemáticas em toda a área abrangida pelo projecto. De notar que estas
prospecções foram dificultadas pela falta de visibilidade do terreno, não só devido ao tipo de
vegetação existente - caniçal - mas também por se tratar de um terreno alagadiço.
Importa realçar, uma vez mais, que a equipa do EIA confirmou que o projecto se desenvolve numa
“Área Sensível” do ponto de vista patrimonial, por corresponder ao local onde se implantam as Ruínas
Romanas de Cerro da Vila, Sítio Classificado como Imóvel de Interesse Público.
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Figura 7 – Ruínas Romanas de Cerro da Vila, Sítio Classificado como Imóvel de Interesse Público.

Relativamente a este conjunto, uma villa rústica da primeira metade do século I d. C., importa
destacar a sua importância quer em termos nacionais, como internacionais pela raridade dos vestígios
encontrados, constituindo, também, um dos pólos de maior interesse cultural da região, com grande
significado do ponto de vista turístico, nomeadamente pela existência de um núcleo museológico que
acolhe inúmeros visitantes.
De realçar também que o sítio arqueológico constitui um conjunto coerente com a paisagem
envolvente, nomeadamente a relação que estabelece com o mar e com a ribeira de Quarteira,
destacando-se a descoberta recente de diversas estruturas relacionadas com instalações portuárias de
época romana, bem como dados importantes sobre o paleo-estuário. De facto, em sítios arqueológicos
com estas características é impossível dissociar os vestígios patrimoniais do seu contexto ambiental e
paisagístico.
Importa ainda notar que, perante este importante conjunto de achados, é muito provável que
existam, na mesma área, outros vestígios associados, nomeadamente embarcações afundadas.
O EIA considera que os impactes sobre o património, caso se opte pela Solução A, são relevantes na
zona do Lago Central, afectando tanto estruturas como níveis arqueológicos ainda preservados.
Assim, após a análise do EIA, nomeadamente do Desenho 05 que consta do Aditamento, verifica-se
que o canal de acesso ao Lago Central, na Solução A, implanta-se integralmente na área de protecção
do Cerro da Vila, colocando também em causa a preservação de diversas estruturas de época romana
(cais, canal e edifício) que entretanto foram descobertas e que estão associados a este Sítio
Classificado.
Estes impactes estão directamente relacionados com os seguintes factores:
Tipologia do projecto relativamente à concepção das margens dos lagos – enrocamento,
gabiões ou betão armado. Caso estas estruturas fossem executadas, atingiam directamente o
património existente no local;
Uso previsto para o canal de acesso ao Lago Central – zona de tomada de passageiros e
circulação intensa de embarcações – colocaria em risco as estruturas existentes;
Solução prevista para a impermeabilização do fundo e das margens é incompatível com a
preservação das estruturas arqueológicas, tendo em conta a sua implantação e fragilidade;
Alteração do enquadramento paisagístico do Sítio Arqueológico Classificado, actualmente
numa zona natural onde predomina o caniçal para uma área fortemente artificializada, com a
introdução de taludes e lagos artificiais, associado ainda a uma componente urbanística.
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Assim, analisando os impactes existentes relativamente à Solução A, considera-se que os mesmos são
certos, negativos, de magnitude elevada, muito significativos, irreversíveis, não minimizáveis e com
âmbito de influência internacional.
Refira-se, igualmente, que a falta de visibilidade do terreno, impediu uma adequada caracterização da
área de estudo impossibilitando, desta forma, que se faça uma correcta avaliação de impactes em
toda a área de estudo.
Conclui-se assim que a Solução B é a única que garante a preservação do Sítio Arqueológico
Classificado como Imóvel de Interesse Público bem como das estruturas que lhe estão associadas, não
sendo assim aceitável a Solução A proposta no EIA.
Relativamente às soluções apresentadas (Solução 1 e Solução 2) para o tipo de água a utilizar nos
lagos, considera-se que as mesmas, por si só, não têm qualquer implicação em termos patrimoniais.
O EIA preconiza um conjunto de medidas de minimização com as quais não se concorda devendo, por
essa razão, ser adoptadas as medidas constantes no anexo III do presente parecer.
6.8.

Ecologia

A área de estudo situa-se entre o empreendimento de Vilamoura e a Ribeira de Quarteira, numa zona
plana e de cotas reduzidas, o que permite o seu alagamento parcial durante parte do ano.
Os lagos já existentes apresentam uma vegetação ripícola bem desenvolvida nas suas margens, o que
proporciona a sua utilização por diversas espécies de animais. As manchas de vegetação ripícola
estendem-se para além da orla dos lagos existentes, ocupando também as zonas sujeitas a
alagamentos regulares.
Relativamente à flora e vegetação, os trabalhos de campo efectuados no âmbito do EIA decorreram a
meio do mês de Março de 2007, tendo sido inventariadas as espécies existentes da flora. Apesar da
época adequada e das listas relativamente extensas que foram elaboradas, verifica-se a ausência de
espécies protegidas, ainda que a área apresente condições para a existência de algumas destas
espécies.
O EIA refere também a existência de 4 habitats da Directiva n.º 92/43/CEE do Conselho (Directiva
Habitats), nomeadamente o habitat 3150 (lagos eutróficos), o habitat 3270 (cursos de água de
margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p e da Bidention p.p.), o habitat 6420
(pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinion-Holosschoenin) e o habitat 6430
(comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino). O habitat mais
representado é o habitat 6430, na forma de caniçal de Pharagmites australis, o qual ocupa quase
metade da área em estudo e boa parte da área a afectar pela construção dos novos lagos.
Quanto à fauna, a caracterização apresentada no EIA apoia-se em dados bibliográficos e num
reconhecimento efectuado no terreno nos dias 17 de Março e 31 de Maio de 2007. Os dados
apresentados no EIA podem ser considerados suficientes no que se refere às aves, ainda que
apresentem algumas falhas quanto ao estatuto fenológico de algumas espécies e ausência de algumas
que podem ser observadas na área (Saxicola rubetra, Acrocephalus schoenobaenus, Passer
hispaniolensis, Larus melanocephala, etc.). Considerando apenas os dados do EIA, os quais se
encontram contudo incompletos, na área de estudo devem ocorrer de forma regular cerca de 118
espécies de aves, sendo que 46 destas são residentes, 33 são invernates, 19 reprodutores e 20
ocorrem como migradores de passagem. Deste elenco de espécies 13 encontram-se classificadas
como “Vulneráveis” e 6 como “Em Perigo”. Das 118 espécies, 23 estão incluídas no anexo I da
Directiva n.º 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril (Directiva Aves).
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Segundo as referências citadas no EIA, na zona de implantação do empreendimento e sua vizinhança
próxima nidificam 5 casais de garça-vermelha (Ardea purpurea) e 7 a 12 casais de camão (P.
porphyrio), sendo ainda referida a existência de 10 a 15 indivíduos de águia sapeira ( Circus
aeruginosus). Todas estas espécies dependem das zonas húmidas, particularmente dos caniçais e dos
planos de água, sendo o camão considerada espécie prioritária no âmbito da Directiva Aves.
As zonas húmidas com vegetação emergente, particular destaque para aquelas dominadas por caniço,
são referidas no EIA como suportando 30% das espécies, com especial incidência nas migradoras de
passagem e nas espécies com estatuto de conservação desfavorável. Os planos de água suportam
20% das espécies listadas e constituem o habitat de diversas espécies com estatuto de conservação
desfavorável. A importância destas áreas no que se refere à avifauna migradora sub-sariana, em
particular para as espécies de pequenos passeriformes que se concentram nas áreas de caniçal,
assume particular relevância devido à sua localização costeira e por este habitat apresentar uma
reduzida expressão ao longo da costa algarvia. A disponibilidade de habitats de alimentação após o
atravessamento do Oceano Atlântico na sua migração primaveril, ou imediatamente antes na migração
outonal assume uma particular relevância para a conservação destas espécies.
Relativamente aos mamíferos, e em particular no que se refere aos quirópteros, o EIA utiliza os dados
referentes à Ria Formosa, referindo que foi considerado que as espécies que ocorrem no Parque
Nacional da Ria Formosa também poderão ocorrer na área do projecto. Importará referir que a Ria
Formosa é um ecossistema principalmente marinho, enquanto a área do projecto é principalmente
composta por áreas palustres dulciaquícolas. Depreende-se do EIA não terão sido efectuados
quaisquer estudos de caracterização da população de quirópteros na área do projecto, o que se
considera uma lacuna grave dada o estatuto de conservação particularmente desfavorável que
algumas espécies deste grupo apresentam.
Para a área de estudo o EIA refere a existência de 10 espécies de répteis, 4 das quais incluídas no
Anexo IV Directiva e 2 também incluidas no anexo II, designadamente o cágado-de-carapaça-estriada
(Emys orbicularis) e o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa), apresentando a primeira destas o
estatuto de espécie ameaçada. Estas duas espécies apresentam populações com uma elevada
densidade de indivíduos nos lagos existentes, e provavelmente terão ambas relevância a nível regional
e nacional.
Para os anfíbios o EIA refere apenas a existência de 2 espécies, o sapo (Bufo bufo) e a rã-verde (Rana
perezi) o que parece pouco plausível em virtude das características e dimensões dos habitats
adequados que existem na área.
Relativamente aos impactes sobre a flora e vegetação o EIA refere que os mesmos ocorrerão
sobretudo na fase de obra, sendo que a sua irreversibilidade determina que em fase de exploração
estes sejam pouco significativos.
Desta forma destacam-se os seguintes impactes durante a fase de obra:
Ocupação de áreas de interesse ecológico para a instalação dos estaleiros, a qual se traduz na
eliminação da vegetação e consequente perdas de habitats.
Segundo o EIA a remoção das estruturas no final da obra deverá condicionar alguma
regeneração natural mas num horizonte temporal bastante prolongado.
As alterações topográficas a introduzir irão traduzir-se na destruição de áreas com interesses
ecológico, nomeadamente as margens dos lagos existentes e as áreas de vegetação higrófila,
sendo pouco provável a salvaguarda de núcleos de vegetação natural.
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Apesar do EIA neste ponto referir a possibilidade de recriação de habitats preexistentes nas
zonas entre os lagos, os próprios lagos e as suas margens, considera-se que tal não será
possível dadas as características do projecto imobiliário associado. Efectivamente, conforme
refere o EIA na análise de impactes ao nível da fauna, o facto das margens dos lagos serem
parcialmente verticais e em betão armado ou enrocamento, de serem ocupadas com zonas
urbanas e do uso náutico que se pretende para o espelho de água, inviabiliza o
estabelecimento de comunidades vegetais idênticas às existentes. No caso de se optar pela
solução de lagos de água salgada então as mudanças serão ainda mais drásticas.
A deposição das terras resultantes das escavações dos lagos traduzir-se-á, segundo o EIA, na
destruição de áreas de interesse ecológico, particularmente de caniçal (habitat 6430).
Conforme já referido, a área encontra-se parcialmente inserida na IBA de Vilamoura. Segundo os
dados disponíveis no website da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) esta IBA
apresenta importância para o Camão, cuja população se estima em 7 a 12 casais nidificantes. Verificase também a presença abundante de garças, destacando-se a existência de um dormitório numeroso
de Carraceiros e a nidificação regular da Garça-vermelha e do Garçote. Durante a passagem
migratória são regulares as observações de Águia-pesqueira, de Peneireiro-cinzento e de Falcãoperegrino e abundantes os passeriformes migradores transarianos.
A nível da fauna as alterações nos lagos pré-existentes, com uma eventual passagem a água salgada
e a destruição das áreas de vegetação palustre (principalmente áreas caniçal e tabúa) resultarão em
impactes negativos muito significativos ao nível de praticamente todas as espécies com estatuto de
protecção.
Conforme já referido na análise de impactes ao nível da flora, as configurações das margens dos lagos
e o uso urbano que se pretende são incompatíveis com qualquer manutenção dos valores naturais
existentes. O EIA refere na análise dos impactes sobre a fauna que “ do ponto de vista da fauna a

generalidade das espécies que dependem essencialmente das áreas de caniço serão afectadas
negativamente, nomeadamente diversas espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável,
as duas espécies de cágados e a lontra”.
No que se refere às espécies dependentes dos planos de água, haverá algumas que serão favorecidas
pela maior disponibilidade de zonas de água aberta, nomeadamente as gaivotas, e outras, pelo
contrário, serão desfavorecidas dada a ausência de áreas de refúgio e abrigo nas margens. Segundo o
EIA neste último grupo incluem-se as espécies mais sensíveis à perturbação, nomeadamente diversas
espécies de aves, algumas delas com estatuto de conservação desfavorável.
De acordo com os dados apresentados no quadro 5.6.3 do EIA serão afectadas negativamente pela
implementação do projecto duas espécies de mamíferos (uma das quais do anexo II e V da Directiva
Habitats – lontra), 48 espécies de aves (11 das quais do anexo I da Directiva aves e 12 com estatuto
de conservação desfavorável), três espécies de répteis (duas das quais dos anexos II e IV da Directiva
Habitats e uma com estatuto de conservação desfavorável) e uma espécie de anfíbio.
Conforme já referido, considera-se que os impactes ao nível das populações de morcegos não foram
devidamente avaliados e que os dados sobre os anfíbios encontram-se incompletos pelo que também
não estarão suficientemente avaliados.
No que respeita à análise das alternativas apresentadas, segundo o EIA a solução 2 será a mais
favorável do ponto de vista ecológico uma vez que a criação de lagoas de tratamento da água com
origem na ETAR permitirá a manutenção de algumas áreas de habitats importantes para algumas
espécies da fauna.
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No entanto o EIA acaba por referir a equivalência de ambas as soluções ao nível dos impactes na
ecologia, situação que parece resultar dos eventuais impactes que poderão ocorrer pela intrusão da
cunha salina no aquífero.
Relativamente às medidas de mitigação, considerando os impactes negativos sobre diversas espécies
de mamíferos, aves e répteis com estatuto legal de protecção e muitas delas com estatuto
desfavorável de conservação, considera-se que as medidas propostas são insuficientes dado que não
permitem de forma alguma anular os impactes negativos considerados ao longo do EIA. Importa
também sublinhar que algumas das medidas de mitigação propostas só poderão efectivar-se caso se
opte por lagos de água doce.
O EIA apenas propõe linhas genéricas de actuação ao nível das medidas de compensação, as quais,
pela sua ausência de projectos concretos, não permitem de forma alguma avaliar a sua efectividade
na eliminação dos impactes negativos do projecto, em particular aqueles que afectam espécies com
estatuto de conservação desfavorável.
6.9.

Paisagem

O EIA apresenta uma caracterização da paisagem da área de influência visual da zona a afectar com a
construção dos novos lagos de Vilamoura e com as obras complementares associadas ao
empreendimento que se considera correcta.
Foram definidas e caracterizadas as principais unidades de paisagem presentes, tendo para a unidade
de paisagem afectada sido avaliado o seu valor cénico e qualidade visual, bem como a determinação
da sua vulnerabilidade e capacidade de absorção, face às alterações que irão resultar da construção
dos novos lagos e das obras complementares associadas.
Localizada na grande unidade geomorfológica e paisagística algarvia denominada por “Planície Litoral”,
foi possível, a uma escala de maior detalhe, diferenciar na área em estudo 3 unidades de paisagem:
1)

Planície de Vilamoura / Vale da ribeira da Quarteira;

2)

Orla Litoral;

3)

Zona Urbano/Turística.

Na área do empreendimento apenas se encontra presente a unidade de paisagem designada por
“Planície de Vilamoura / Vale da ribeira de Quarteira”.
Sendo a Planície de Vilamoura/Vale da Ribeira da Quarteira uma zona de relevo plano com ligeira
pendente para SO / S e cotas compreendidas entre os 3 e 7 metros, predominando as cotas inferiores
a 5 m, ela é atravessada a sudoeste pela ribeira da Quarteira, a cuja margem esquerda aflui o Vale
Tisnado, linha de água que na área em estudo se encontrando bastante intervencionada e alimenta
alguns lagos existentes nesta unidade de paisagem.
A morfologia plana da área e os problemas de drenagem de algumas manchas de aluvião, que
ocupam a unidade de paisagem, permite, durante os períodos de maior pluviosidade, o alagamento
temporário de algumas zonas.
A presença de lagos e a humidade no solo reflecte-se no tipo de ocupação do solo em que predomina
caniçal de Phragmites australis.
As características morfológicas do local, associadas ao tipo de ocupação do solo permitem vistas de
grande abrangência visual para o interior da unidade de paisagem, obtidas quer a partir das vias que a
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atravessam quer a partir das zonas construídas que se localizam na sua periferia e que
simultaneamente funcionam como limites visuais.
Foi quantificado o valor cénico da unidade de paisagem afectada e a capacidade de absorção de cada
unidade de paisagem definida
Devido ao seu relevo plano, pouca diversidade nos estratos vegetais e grande acessibilidade visual,
considera-se correcta a atribuição à unidade de paisagem que será afectada pelo empreendimento
(Planície de Vilamoura / Vale da ribeira da Quarteira) de uma vulnerabilidade visual média e uma
média a baixa capacidade de absorção visual das alterações que se possam vir a verificar.
Quanto à qualidade visual da paisagem presente, o EIA atribui-lhe um valor médio.
Foram analisados os impactes previstos nas fases de construção e exploração para as duas soluções
de projecto (Solução 1 e Solução 2), decorrentes de acções susceptíveis de provocar alterações nas
características estruturais e visuais da paisagem actual.
Na análise de impactes da fase de exploração foram consideradas duas hipóteses; na actual
conjuntura e na situação futura com a urbanização da Cidade Lacustre.
Foi ainda feita a comparação das soluções alternativas quanto às origens da água – água salgada
(Solução 1) e água doce (Solução 2) – e à configuração do Lago Central (Soluções A e B).
Foram considerados como impactes previstos na fase de construção os decorrentes das acções de:
construção dos lagos, lagoas e canais; desmatação; movimentos de terras; construção / regularização
das margens dos lagos e canais; desvio do leito de Vale Tisnado; construção do dique na margem
esquerda da ribeira da Quarteira; infra-estruturas de apoio à obra (instalação de estaleiros e abertura
e beneficiação de acessos e movimentação de maquinaria).
De um modo geral, concorda-se com a avaliação dos impactes paisagísticos apresentada no EIA.
Das acções de desmatação irá sempre decorrer, para qualquer uma das soluções previstas, um
impacte negativo, directo, certo, local, de magnitude média e significativo a pouco significativo
Quanto às movimentações de terras, estas irão originar impactes negativos, imediatos, directos,
temporários, permanentes, localizados, irreversíveis e certos. A sua magnitude será elevada na
Solução 1, e muito elevada na Solução 2, sendo em qualquer uma delas muito significativo.
A transformação de um espaço relativamente natural, com alguma biodiversidade, numa zona
totalmente artificializada, originará um impacte negativo muito significativo. Embora originado na fase
de construção, este impacte será também sentido na fase de exploração, sendo imediato, directo,
permanente, localizado, irreversível, certo e de magnitude média.
No que se refere ao desvio do Vale Tisnado, a grande linearidade do traçado proposto associada à
rigidez e artificialismo do perfil, constituirão, no aspecto visual, os impactes mais significativos, na fase
de construção. Estes impactes far-se-ão também sentir, com maior acuidade, durante a fase de
exploração. Também o volume de terras resultante da sua abertura, cujo valor se desconhece,
contribuirá para o acréscimo do impacte desta intervenção. Este impacte será, na fase de construção,
directo, permanente, localizado, irreversível, certo, de magnitude média, significativo e minimizável, ao
longo da fase de exploração, caso sejam executadas as medidas de minimização preconizadas.
Por seu turno, a construção do dique na margem esquerda da Ribeira da Quarteira constituirá uma
intrusão visual (efeito barreira) com impacte muito significativo e de grande magnitude. Este impacte,
que se continuará a sentir na fase de exploração, embora com a aplicação das medidas de
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minimização recomendadas seja atenuado de forma significativa, será durante a construção, negativo,
directo, localizado e certo.
Já a implantação e presença dos estaleiros constituirá um impacte negativo que terá lugar apenas na
fase de construção se forem aplicadas as medidas de minimização preconizadas. Os impactes visuais e
paisagísticos resultam da destruição do coberto vegetal, da modificação do relevo natural e da
intrusão de elementos estranhos, que se destaquem na paisagem com alguma presença. O impacte
originado será indirecto, temporário, localizado, reversível, certo, minimizável, significativo e de
magnitude média a elevada.
Também a movimentação de maquinaria constituirá, durante a fase de construção, um factor de
intrusão visual, nesta paisagem de grande acessibilidade visual, que embora pouco intervencionada na
zona de projecto, se encontra circundada por zonas urbano-turísticas. A concentração de poeiras no
ar, decorrente da circulação de maquinaria, contribuirá também para redução da visibilidade na zona.
Os impactes classificam-se como indirectos, temporários, localizados, reversíveis, certos, de magnitude
média, e pouco significativos, se forem cumpridas as medidas de minimização preconizadas.
Durante a fase de exploração os impactes paisagísticos previsíveis são decorrentes da presença dos
lagos, das plataformas e do dique da ribeira de Quarteira.
Quanto à presença dos lagos, considerando a situação actualmente existente, a solução preconizada
para as margens dos lagos e canais (três alternativas de enrocamento e solução com muros verticais)
de grande artificialismo terá um impacte negativo significativo de magnitude elevada (5.449,7 m em
enrocamento e 1.657,7 m em margem vertical).
Atendendo à situação futura (urbanização da Cidade Lacustre), a presença dos planos de água
proporcionará relações visuais inter-margens com alguma diversidade e contribuirá para atenuar a
força dos elementos construídos.
As plataformas periféricas aos lagos (à cota 3,50 m se o abastecimento dos lagos for com água doce e
à cota 4,00 m se o abastecimento dos lagos for com água salgada), constituirão uma intrusão visual
durante a fase de exploração que será, no entanto, menor na Solução 1. Considera-se este impacte
pouco significativo, de magnitude reduzida, localizado, certo e atenuado caso sejam aplicadas as
medidas de minimização preconizadas. Considerando a situação futura (urbanização da Cidade
Lacustre) este impacte será praticamente inexistente.
Durante a fase de exploração o dique da ribeira da Quarteira, com cerca de 2 metros de altura acima
do terreno natural, continuará a constituir uma barreira visual e funcional, de grande rigidez e
artificialismo (acentuado pela pendente constante da linha de coroamento) de que resultará um
impacte muito significativo. Embora se considere correcto afirmar que a Solução 1 será menos
penalizante do que a Solução 2, e o impacte atenuado caso sejam aplicadas as medidas de
minimização preconizadas, importa salientar que na situação futura (urbanização da Cidade Lacustre),
atendendo às características do dique, os impactes foram subavaliados. Ao contrário do afirmado no
EIA, a presença do dique não será praticamente imperceptível. O seu impacte será ainda significativo
e de magnitude média mesmo com a implementação do projecto de integração paisagística previsto
nas medidas de minimização.
Relativamente às alternativas apresentadas, considera-se, de um modo geral, que a Solução 1 é mais
vantajosa do que a Solução 2. e que as Soluções A e B não se apresentam diferenciadoras dos
impactes na paisagem.
De um modo geral, consideram-se correctas as medidas de minimização propostas, sendo de destacar
as relativas às obras associadas ao desvio do Vale Tisnado e dique da Ribeira da Quarteira.
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7. SÍNTESE DOS PARECERES EXTERNOS
No âmbito da consulta a entidades externas referida no ponto 2 deste documento, foram recebidos
pareceres das seguintes entidades:
Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve)
Águas do Algarve (AdA)
Aeroportos de Portugal (ANA)
Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC)
Direcção-Geral de Pescas e Aquicultura (DGPA)
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Alg)
Energias de Portugal (EDP)
Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve (ER – RAN)
Estradas de Portugal (EP)
Instituto de Meteorologia (IM)
Instituto Portuário dos Transportes Marítimos (IPTM)
Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR)
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. (LNEG)
Rede Eléctrica Nacional (REN)
Turismo de Portugal.
Assim, e sem prejuízo da análise feita no ponto 6, considera-se pertinente apresentar de forma sucinta
as principais questões colocadas nos pareceres destas entidades, cuja cópia integral poderá ser
consultada no Anexo II do presente documento.
A ARS Algarve salienta desde logo que ambas as soluções preconizadas para alimentação dos lagos
(Solução 1 e 2) serão potenciadoras de contaminação dos aquíferos por salinidade, quer por infiltração
vertical na solução de água salgada (Solução 1), quer pelo avanço da cunha salina na solução de água
doce (Solução 2).
No entanto, esta entidade considera que este o potencial de contaminação está substancialmente
reduzido na Solução 1, a qual contempla medidas mitigadoras de impermeabilização do fundo e
taludes dos lagos e canais.
Tendo em conta a escassez de água doce em períodos de estio, a ARS alerta para facto da Solução 2
contribuir substancialmente para o agravamento da intrusão salina, em resultado do rebaixamento do
nível freático dos aquíferos locais. Também a necessidade de implementar um sistema de lados de
tratamento com plantas complementares, associada a esta solução, incrementaria a área de
intervenção. Acresce ainda que estas lagoas, pelas suas características, constituiriam prováveis
criadouros de mosquitos. A Solução 2 apresenta-se também mais propensa ao fenómeno de
eutrofização.
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Especificamente no que se refere à problemática da criação de mosquitos, a ARS aponta dois aspectos
relevantes:
No que concerne ao tipo de margens dos lagos e canais, a opção pelo enrocamento será, na
Solução 2, potenciadora do desenvolvimento de vegetação enquanto na Solução 1 tal
problema não terá expressão;
O uso de água doce para alimentação dos lagos e canais irá criar condições propícias ao
desenvolvimento de mosquitos nesses locais bem como nas lagoas de tratamento. Tal não se
verificará se for utilizada água salgada.
Face ao exposto, a ARS considera a Solução 1 mais vantajosa.
Esta entidade destaca ainda que o fecho da malha da rede de abastecimento de água para consumo
humano contribuirá substancialmente para a garantia da qualidade da água fornecida, evitando pontos
de estagnação.
A instalação de infra-estruturas que assegurem a eficaz recolha de águas residuais e resíduos das
embarcações bem como a sensibilização ambiental para esta temática e para o uso de tintas antivegetativas “amigas do ambiente” são consideradas pela ARS como medidas fulcrais para a
manutenção da boa qualidade da água nos corpos hídricos projectados.
No seu parecer, a AdA salienta os seguintes aspectos:
Interferências com o Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve
De acordo com o EIA, o bypass à Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) CE3
Vilamoura ficará direccionado para o Lago I, o que não será o mais adequado
atendendo ao tipo de infra-estrutura em causa;
A solução 2 prevê a utilização do efluente tratado pela ETAR de Vilamoura, sem no
entanto referir que este efluente poderá ser potencialmente necessária para rega de
campos de golfe, situação esta prevista na DIA emitida anteriormente para os campos
de golfe de Vilamoura;
Para desenvolvimento do projecto de execução deverá ser tomada em linha de conta a
localização das actuais infra-estruturas de drenagem e tratamento de águas residuais
domésticas, pertença da AdA.
Interferências com o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve
Por estar apenas prevista a construção de condutas de ligação ao sistema de
distribuição existente para garantir o abastecimento de água à Cidade Lacustre sem que
seja contemplado nenhum reservatório, verifica-se a necessidade de serem constituídas
reservas nos Pontos de Entrega de Vilamoura.
A ANA informa que o local do projecto em causa não está afectado por qualquer servidão aeronáutica
civil pelo que não está sujeito às condicionantes a elas devidas.
A ANPC alerta para o facto de não terem sido consideradas as preocupações expressas no parecer
emitido por esta entidade em sede de definição de âmbito.
Tendo em conta a importância que este projecto constitui enquanto pólo de atracção turístico e de
desenvolvimento local e regional, a ANPC considera que o EIA deveria ter identificado os riscos
colectivos associados, nomeadamente o risco de inundação e risco sísmico, devendo ainda ter
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reflectido os resultados dessa avaliação e consequentes medidas de prevenção que o projecto pudesse
determinar.
Esta entidade considera assim que o proponente deverá dar garantias que da implementação do
projecto e intervenção no sistema hídrico não resultarão impactes a nível da segurança de pessoas e
bens.
A ANPC propõe ainda que sejam aplicadas as seguintes medidas de minimização:
Fase de projecto:
Realizar uma consulta directa ao Serviço Municipal de Protecção Civil de Loulé, no
sentido de proceder a uma análise mais detalhada das condicionantes susceptíveis de
serem afectadas pela implantação do projecto;
A implantação deste empreendimento e dos futuros edifícios deve cumprir o actual
Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios, respeitando as condições
relativas à acessibilidade dos meios de socorro e ao abastecimento e prontidão dos
mesmos;
Elaborar um Plano de Segurança/Emergência para acidentes ou outras situações de
emergência, que possam ocorrer durante a fase de construção, onde contemple, entre
outras informações, os procedimentos de chamada e articulação com as forças de
socorro e segurança;
Fase de Construção:
Equacionar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos
organismos de socorro em caso de acidente/emergência;
Tomar medidas de segurança, de modo a que a manobra de viaturas e o
manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos
de incêndio;
Assegurar o cumprimento das normas de segurança respeitantes ao armazenamento de
matérias perigosas no espaço físico do estaleiro. Os locais de armazenamento deverão
estar devidamente assinalados e compartimentados, com vista a evitar situações de
derrame, explosão ou incêndio;
Remover de modo controlado todos os despojos das acções de desmatação,
desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais
que regulam esta matéria. Estas acções deverão ser realizadas fora do período crítico de
incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas;
Remover, durante a fase de desmontagem dos estaleiros, todos os materiais sobrantes,
não devendo permanecer no local quaisquer objectos que possam originar ou alimentar
a deflagração de incêndios.
Esta entidade reforça ainda a necessidade de monitorizar, na área intervencionada, a montante e a
jusante da zona de confluência vala do Tisnado/Ribeira da Quarteira, em ambas as margens desta, os
seguintes parâmetros: n.º de episódios de inundação/cheia, n.º de pessoas afectadas e valor de
danos ocorridos.
O Serviço Municipal de Protecção Civil deverá ser informado da implementação do projecto, de modo a
que possa proceder à eventual actualização do Plano Municipal de Emergência.
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A DGEG emite parecer favorável ao projecto, não identificando inconvenientes à implementação do
projecto desde que sejam adoptadas as medidas de minimização e implementados os programas de
monitorização propostos.
Não foram identificadas áreas afectas a recursos geológicos nem a quaisquer outras áreas do sector
energético. Contudo, caso se verifiquem interferências, a DGEG sublinha a necessidade de serem
integralmente salvaguardadas as condições de segurança actualmente, nomeadamente no que se
refere ao cumprimento das disposições referentes às servidões administrativas, distâncias mínimas de
segurança e restrições de utilidade pública vigentes.
A DGPA comunica que a intervenção prevista será concretizada em áreas que não conflituam com a
pesca.
A DRAP Alg realça que a área de implementação do Lago 2 e a construção das lagoas de tratamento
previstas na Solução 2 abrangem solos inseridos em RAN, sendo a sua utilização condicionada à
autorização do parecer da Entidade Regional da RAN.
Esta entidade refere ainda que, apesar de pouco significativos, os impactes decorrentes da ocupação
irreversível do solo diminuem ou destroem as potencialidades para o exercício da actividade agrícola
das terras, conforme estabelece o regime RAN. Neste sentido, a DRAP Alg alerta para a necessidade
de implementar e cumprir as medidas de mitigação propostas no EIA.
A ER – RAN refere que, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 23º do Decreto-Lei n.º 73/2009,
de 31 de Março, o parecer prévio a emitir por esta entidade é de carácter definitivo e vinculativo, não
podendo incidir sobre alternativas de projecto mas apenas sobre pretensões que constituam propostas
já bem identificadas e justificadas.
Neste sentido, a ER – RAN fica a aguardar que lhe seja presente a pretensão devidamente justificada
e quantificada quanto às áreas pretendidas para uma utilização não agrícola, que integram a RAN, de
acordo com o n.º 1 do artigo 23º do referido diploma.
A EDP alerta para o facto da área abrangida pelo empreendimento ser atravessada por troços de
linhas eléctricas integradas na Rede Nacional de Distribuição, devendo como tal ser respeitadas as
servidões administrativas que limitam o uso do solo sob as linhas eléctricas à observância das
condições de segurança regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 1/92, de 18 de Fevereiro.
Esta empresa relembra ainda que as modificações de rede que venham a verificar-se necessárias
deverão ser lhe solicitadas, sendo os encargos suportados pelos promotores de acordo com a
regulamentação legal aplicável.
A EP informa que o projecto não interfere com nenhuma infra-estrutura rodoviária sob a sua
competência.
O IPTM informa que o projecto será desenvolvido fora da área de jurisdição portuária. Esta entidade
realça no entanto que haverá pelo menos uma zona fronteira, no limite da área de jurisdição
portuária, nomeadamente na zona de transferência de embarcações entre a Marina e a Cidade
Lacustre e que, embora não esteja prevista qualquer ligação navegável entre as duas zonas, a
passagem das embarcações será assegurada por sistemas mecânicos de alagem e de movimentação
de embarcações. Face a isto, o IPTM considera que deverá ser consultado nas fases posteriores de
desenvolvimento do projecto e execução da obra.
O IM sublinha que o facto de o Clima ter sido considerado como um factor ambiental não relevante
em sede de PDA determinou a ausência de uma análise de impactes e proposta de medidas de
minimização para este factor Clima.
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Neste sentido, o IM salienta alguns dos impactes possíveis à escala local que, não sendo facilmente
quantificáveis, são reconhecidos e podem vir a acontecer após a instalação dos lagos,
designadamente:
Temperatura do ar: redução da amplitude térmica diária em redor dos lagos que pode variar
consoante as condições atmosféricas, através da eventual redução da temperatura máxima do
ar sobre a superfície da água e das zonas envolventes e/ou aumento da temperatura mínima
diária, relativamente às zonas mais afastadas dos lagos;
Humidade: aumento da frequência do número de dias com nevoeiro, formados a partir da
evaporação dos lagos;
Vento: aumento da velocidade do vento à superfície na região dos lagos, devido à menor
rugosidade da superfície do lago, face às zonas terrestres que os envolvem e incrementada
pelos contrastes térmicos entre a superfície da água do lago e da terra envolvente.
O IM aponta ainda algumas imprecisões relativamente à caracterização da Tectónica e Sismicidade.
O IRAR alerta para que, caso seja adoptada a solução de alimentação dos lagos com recurso, entre
outros, ao efluente tratado da estação de tratamento de Vilamoura e se isso implicar investimentos,
nomeadamente a necessidade de um tratamento adicional ao efluente para cumprimento de critérios
de qualidade necessários ao projecto, haverá naturalmente um agravamento dos custos de tratamento
para fins lúdicos que não deverão afectar os consumidores finais.
Este Instituto recomenda assim que os eventuais encargos adicionais sejam suportados pelo promotor
do projecto.
O LNEG afirma que, do ponto de vista da geologia, nada há obstar à execução do projecto. No
entanto, refere que o mesmo irá ser construído numa zona aluvionar, atravessada por uma estrutura
tectónica regional importante considerada activa (falha de S. Marcos - Quarteira). Também existe uma
sismicidade histórica e instrumental importante gerada na zona imersa e emersa. Todavia, não é
descrita nenhuma medida de minimização em caso de sismo e/ou tsunami.
No que respeita à hidrogeologia, esta entidade aponta algumas incorrecções, nomeadamente a nível
da cartografia apresentada.
Relativamente à análise dos impactes sobre as águas subterrâneas, durante a fase de construção e de
exploração, o LNEG considera que estes foram correctamente avaliados e ponderados. As medidas de
minimização propostas estão de acordo com a situação de referência em causa e com o projecto em
desenvolvimento. O plano de monitorização no que concerne aos recursos hídricos está adequado
perante o projecto em causa e o meio geológico, particularmente sensível, em que se desenvolve.
A REN informa não existirem interferências com as infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de
Electricidade em serviço ou mesmo em plano ou projecto.
O Turismo de Portugal sublinha o elevado interesse turístico da implementação do projecto,
considerando que o mesmo valoriza inequivocamente a oferta turística envolvente, existente e
prevista, quer em termos paisagísticos quer em termos de actividades náuticas, enquadrando-se no
PU de Vilamoura – 2ª fase, de cariz eminentemente turístico.
Esta entidade realça os impactes positivos significativos para o sector do turismo inerentes à
instalação destas infra-estruturas, considerando contudo que deveria ser aprofundada a caracterização
dos empreendimentos turísticos existentes ou previstos na envolvente dos lagos de forma a melhor
alcançar os impactes positivos do projecto.

Parecer da Comissão de Avaliação
Outubro 2009

32

Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 2088

8. CONSULTA PÚBLICA
8.1.

Síntese dos Resultados da Consulta Pública

A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, desde o dia 11 de Agosto a 14 de Setembro de
2009.
No âmbito da Consulta Pública foi recebido 1 parecer proveniente da Almargem – Associação de
Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve.
A Almargem manifesta-se contra o projecto em avaliação pelas seguintes razões:
a)

Não consideração dos impactes cumulativos da Cidade Lacustre

Considera que a componente urbanística deveria ter sido incluída.
b)

Impactes sobre o Ordenamento do Território

Considera que o projecto em avaliação subverte vários instrumentos de ordenamento do território na
medida em que promove a ocupação de solos com elevado potencial agrícola (RAN), e igualmente
áreas de elevada sensibilidade ecológica (REN), nomeadamente na zona de leito de cheia da Ribeira
de Quarteira.
Relembra que a ocupação daquelas zonas só será possível pelo facto de mesma ter sido viabilizada
pela emissão de um despacho governamental de excepção.
c)

Impactes sobre Sistemas Naturais/Áreas Importantes para a Conservação

Verifica que uma parte significativa da área classificada como IBA ( Important Bird Area – Áreas
Importantes para Aves) é directamente afectada pelo projecto em geral, e pela construção dos Lagos
em particular.
Considera que este facto é desvalorizado pelo EIA, sendo notar que a classificação do troço final da
Ribeira da Quarteira – Vilamoura pela Birdlife Internacional se deveu ao reconhecimento da sua
importância para a avifauna, em particular do designado Caniçal de Vilamoura, classificação apoiada
em Portugal pela SPEA.
d)

Impactes sobre os Recursos Hídricos e Solos

Considera que o projecto apresenta um elevado risco para os recursos hídricos, nomeadamente os
dois Aquíferos presentes na zona, ambos integrados na Orla Mesocenozóica Meridional e os quais
apresentam pontos de entrada na Ribeira de Quarteira (Aquífero M6 – Albufeira-Ribeira de Quarteira e
Aquífero M7 – Quarteira).
Refere que o impacte ao nível dos recursos hídricos, nomeadamente no que concerne a sua qualidade,
mas igualmente quantidade, ainda de que carácter diferente, é igualmente significativo em ambas as
alternativas apresentadas.
Refere que ambas as alternativas, que apenas diferem na origem da água para manutenção dos
níveis, imputam graves impactes ao nível da afectação de habitats com importância para a
conservação da natureza, e da alteração da estrutura biofísica, nomeadamente áreas classificadas
como IBA, mas igualmente outras decorrentes de obras complementares associadas à construção e
manutenção dos níveis de água nos lagos – o desvio do Vale Tisnado para a ribeira da Quarteira; a
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construção de um dique para protecção de cheias entre a ribeira da Quarteira e a futura área urbana;
bem como da construção das referidas lagoas para tratamento de água doce (Solução 2 – Água
Doce), para além da diminuição dos níveis piezométricos dos referidos Aquíferos.
Relativamente à Solução 1 – Água Salgada – refere que é evidente o risco de produção de fenómenos
de intrusão salina – avanço da cunha salina – com a potencial contaminação da água em profundidade
com cloretos, a qual pode afectar a médio prazo a qualidade da água.
Refere, ainda, os impactes decorrentes do aumento do consumo de água para abastecimento
doméstico do acréscimo de população no empreendimento Vilamoura.
e)

Impactes sobre o Património Arqueológico

Considera que independentemente da opção pela criação de uma “Área de Reserva Arqueológica” na
área próxima à Estação Arqueológica do Cerro da Vila, não é possível ignorar o potencial impacte que
decorrerá da inundação da referida área pelos Lagos da Cidade Lacustre, para além dos impactes que
procederam já da ocupação urbanística da área em redor desta, e que serão ainda mais acentuados
com a construção da nova componente urbanística de Vilamoura.
f)

Contradições do Parque Ambiental de Vilamoura

Relativamente ao Parque Ambiental considera imperativo garantir os objectivos a que se destinou,
nomeadamente como zona de compensação das áreas de caniçal a ocupar pelas construções
previstas, de forma a assegurar a conservação das populações de aves directamente afectadas.

8.2.

Comentários aos Resultados da Consulta Pública

Face aos resultados da Consulta Pública, e embora se considere que todas as preocupações
apresentadas se encontram devidamente acauteladas, tanto ao longo do presente parecer como nas
condicionantes, medidas de minimização e programas de monitorização propostos em anexo, torna-se
pertinente tecer alguns comentários relativamente aos aspectos considerados relevantes.
Especificamente no que se refere à apreciação da componente urbanística, sublinha-se que, na
sequência do parecer emitido pelo Turismo de Portugal, está prevista a apresentação, em sede de
RECAPE, de uma caracterização aprofundada dos empreendimentos turísticos existentes ou previstos
na envolvente dos lagos.
Quanto aos impactes sobre o ordenamento do território, relembra-se que o projecto se encontra
previsto na 2ª fase do PU de Vilamoura, aprovado pela Assembleia Municipal de Loulé a 27 de Março
de 1998 e ratificado pelo Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/99, de 11 de
Junho.
No que respeita ao património arqueológico, é inegável o impacte do projecto, sobretudo em termos
de enquadramento paisagístico do “Sítio Arqueológico – Ruínas Romanas de Cerro da Vila”, agravando
a pressão urbanística já existente. No entanto, a criação da “Área de Reserva Arqueológica” permite
um certo afastamento do projecto relativamente ao conjunto patrimonial, impedindo,
simultaneamente, os impactes directos que poderiam advir da sua implementação.
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9. CONCLUSÕES
O projecto em avaliação consiste na construção da globalidade do sistema de Lagos previsto na 2ª
fase do PU de Vilamoura e inclui a construção dos Lagos 1 e 2 e do Lago Central, a modelação do
fundo e consolidação das margens dos lagos e canais existentes (Canais 1 e 2 e Lago 3) e a construir,
bem como a modelação das plataformas adjacentes.
Constam como projectos associados o sistema de manutenção da qualidade da água dos lagos, o
sistema de transferência de embarcações e as obras de defesa contra as cheias. Estas últimas incluem
a construção de um dique longitudinal ao longo da margem esquerda da ribeira da Quarteira e o
desvio do Vale Tisnado, a montante dos lagos, de modo a encaminhar as afluências geradas nesta
sub-bacia para a ribeira da Quarteira.
São considerados como projectos complementares o empreendimento urbanístico, as pontes
rodoviárias, a ponte de acesso ao Palco, o reperfilamento das principais vias de acesso e
implementação de novas infra-estruturas (redes de abastecimento, etc.).
Em termos de alternativas de projecto, foram estudados dois cenários para a alimentação da água
necessária para reposição das perdas por evaporação e para manutenção da qualidade da água:
Solução 1: alimentação com água salgada, captada na Marina de Vilamoura.
Solução 2: alimentação com água doce subterrânea do aquífero Plistoceno, reforçado com
água doce subterrânea do aquífero Mioceno e do efluente tratado da Estação de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR) de Vilamoura.
A Solução 2 implicará a construção, na parte sudoeste do empreendimento, de um sistema de
manutenção da qualidade da água constituído por 4 lagoas de tratamento.
Estas soluções implicam também traçados distintos para o dique e para o desvio do Vale Tisnado.
Foram ainda equacionadas duas alternativas para a configuração do Lago Central, procurando garantir
a preservação das Ruínas Romanas do Cerro da Vila, classificadas como Imóvel de Interesse Público:
Solução A: o lago mantém a sua geometria inicialmente prevista, prolongando-se através de
um canal até à Avenida Cerro da Vila;
Solução B: o lago é reduzido em cerca de 0,9 ha possibilitando a criação de uma Área de
Reserva Arqueológica para o Sítio Classificado do Cerro da Vila.
Face à tipologia das intervenções previstas e à natureza dos aspectos ambientais associados, foram
considerados determinantes, para efeitos de avaliação do projecto, os factores ambientais Solo e Uso
do Solo, Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas, Qualidade das Águas Superficiais,
Hidrologia, Ordenamento do Território, Socioeconomia, Património, Ecologia e Paisagem.
Assim, da avaliação efectuada, destacam-se então os seguintes aspectos:
Solos e Uso do Solo: verifica-se que análise de impactes apresentada no EIA não teve em
consideração a total magnitude e significância dos impactes negativos nos solos, na medida
em que considera que a área a intervencionar não é significativa. Realça-se contudo que no
Algarve escasseiam os solos de elevado potencial agrícola, pelo que a perda de uma área de
21 ha de solos da Classe A e B (podendo ir até aos 38 ha, no caso da Solução 2) estando
parte destes solos incluída na RAN, revela-se significativa.
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Quanto às soluções relativas à origem da água, a Solução 2 é apresentada como mais
desfavorável que a Solução 1, uma vez que implica a construção de lagoas de tratamento
(com cerca de 17 ha), em áreas afectas à RAN. Salienta-se contudo que o recurso à água
salgada implica um maior grau de artificialização dos lagos, de forma a impedir a intrusão
salina provocada pela água salgada, implicando assim um maior grau de destruição
irreversível dos solos em presença.
No que respeita à configuração do Lago Central, a Solução A, embora afecte uma maior área
de solos aluvionares, essencialmente solos da classe B, (diferença correspondente apenas a
cerca de 0,9ha) tem um impacte similar à Solução B, a qual também inviabiliza qualquer
futuro aproveitamento agrícola do solo, para além das escavações arqueológicas (já realizadas
e a realizar) nas Ruínas Romanas do Cerro da Vila também afectarem o solo dessa área.
Hidrogeologia e Qualidade das Águas: os impactes do projecto sobre as águas subterrâneas,
são variáveis conforme seja considerada a Solução 1 ou Solução 2. O principal impacte da
Solução 1 é a salinização dos aquíferos existentes, impacte este que pode ser minimizado
através de uma correcta impermeabilização do sistema de lagos. Na Solução 2, os impactes
poderão ser significativos, nomeadamente sobre o aquífero miocénico, podendo conduzir a um
avanço da cunha salina.
Verifica-se assim que a Solução 2 terá impactes negativos significativos sobre as águas
subterrâneas apresentando-se como a solução mais desfavorável. Embora a Solução 1 tenha
também impactes negativos significativos, estes são minimizáveis através da correcta
impermeabilização dos lagos, pelo que se considera que poderão vir a ser pouco significativos.
Qualidade das Águas Superficiais: das soluções preconizadas relativamente à origem da água,
considera-se que Solução 1 será a menos desfavorável, dadas as vantagens identificadas
nomeadamente ao nível das disponibilidades hídricas e da manutenção da qualidade das
águas dos lagos.
Hidrologia: no que se refere a eventuais interferências com a rede hidrográfica local, realça-se
que o projecto se insere em terrenos aluvionares associados ao antigo estuário da Ribeira de
Quarteira/Algibre e seus afluentes, naturalmente sujeita a inundações.
No que se refere aos impactes do projecto, estes são variáveis conforme seja considerada a
Solução 1 ou Solução 2. A Solução 2 apresenta impactes mais significativos quanto à
hidrologia, nomeadamente sobre as áreas de espraiamento das águas em períodos de cheias
conjugado com preia-mar, devido à necessidade de aproximar o dique à margem esquerda da
ribeira para implantação da estação de tratamento de água por plantas.
Ordenamento do Território: relativamente às estratégias de ordenamento, contidas nos
instrumentos de gestão territorial em vigor na área do projecto, não se observa na
generalidade conflitos de usos existentes e propostos.
No que concerne as soluções relativas à origem da água, a Solução 2 é mais desfavorável que
a Solução 1, uma vez que implica a construção de lagoas de tratamento (com cerca de 17 ha),
não previstas no PU de Vilamoura - 2ª fase, em áreas afectas à RAN e REN.
No que respeita à configuração do lago central, a Solução B, embora não respeite o PU de
Vilamoura - 2ª fase, é mais favorável do que a Solução A relativamente à zona de protecção
das Ruínas Romanas do Cerro da Vila. A opção pela Solução B irá todavia implicar uma
alteração do PU publicado.
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Socioeconomia: os impactos socioeconómicos gerados pelo projecto são maioritariamente
positivos. Embora se admita a perturbação de algumas condições da qualidade de vida das
populações que residem na proximidade da área de implementação e nas acessibilidades
(mais incisivas nas fases de construção), a avaliação dos resultados económicos e a
perspectiva de criação de emprego tornam os impactes socioeconómicos no seu conjunto
bastante positivos.
Património: o projecto desenvolve-se numa “Área Sensível” do ponto de vista patrimonial,
acarretando impactes muito negativos, de magnitude elevada, muito significativos,
irreversíveis e não minimizáveis sobre o Sítio Classificado como Imóvel de Interesse Público –
as ruínas romanas do Cerro da Vila.
Relativamente às soluções apresentadas para origem da água a utilizar, considera-se que as
mesmas, por si só, não têm qualquer implicação em termos patrimoniais.
Em relação às soluções de configuração do Lago Central (Soluções A e B), conclui-se que a
Solução B é a única que garante a preservação do Sítio Arqueológico Classificado como Imóvel
de Interesse Público bem como das estruturas que lhe estão associadas, não sendo assim
aceitável a Solução A também analisada no EIA.
Ecologia: os lagos já existentes apresentam uma vegetação ripícola bem desenvolvida nas
suas margens, o que proporciona a sua utilização por diversas espécies de animais.
Na área de estudoo verifica-se a existência de 4 habitats da Directiva Habitats, nomeadamente
o habitat 3150 (lagos eutróficos), o habitat 3270 (cursos de água de margens vasosas com
vegetação da Chenopodion rubri p.p e da Bidention p.p.), o habitat 6420 (pradarias húmidas
mediterrânicas de ervas altas da Molinion-Holosschoenin) e o habitat 6430 (comunidades de
ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino).
Em termos avifaunísticos, ocorrem de forma regular cerca de 118 espécies de aves, sendo que
13 encontram-se classificadas como “Vulneráveis” e 6 como “Em Perigo” e 23 estão incluídas
no anexo I da Directiva Aves.
Na zona de implantação do empreendimento e sua vizinhança próxima nidificam 5 casais de
garça-vermelha e 7 a 12 casais de camão, sendo ainda referida a existência de 10 a 15
indivíduos de águia sapeira. Todas estas espécies dependem das zonas húmidas,
particularmente dos caniçais e dos planos de água, sendo o camão considerada espécie
prioritária no âmbito da Directiva Aves.
Estas áreas húmidas assumem também uma grande importância para a avifauna migradora
sub-sariana, devido à sua localização costeira e por este habitat apresentar uma reduzida
expressão ao longo da costa algarvia. A disponibilidade de habitats de alimentação após o
atravessamento do Oceano Atlântico na sua migração primaveril, ou imediatamente antes na
migração outonal reveste-se de particular relevância para a conservação destas espécies.
Verifica-se também a existência de 10 espécies de répteis, 4 das quais incluídas no Anexo IV
Directiva e 2 também incluidas no anexo II, designadamente o cágado-de-carapaça-estriada
(Emys orbicularis) e o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa), apresentando a primeira
destas o estatuto de espécie ameaçada. Estas duas espécies apresentam populações com uma
elevada densidade de indivíduos nos lagos existentes.
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Relativamente aos impactes do projecto sobre a flora e vegetação, estes ocorrerão sobretudo
na fase de obra, sendo que a sua irreversibilidade determina que em fase de exploração estes
sejam pouco significativos.
As alterações topográficas a introduzir irão representar a destruição de áreas com interesse
ecológico, nomeadamente as margens dos lagos existentes e as áreas de vegetação higrófila,
sendo pouco provável a salvaguarda de núcleos de vegetação natural.
Dadas as características do projecto imobiliário associado ao sistema de lagos agora em
avaliação considera-se que não será possível a recriação de habitats preexistentes nas zonas
entre os lagos, nos próprios lagos ou nas suas margens. O facto das margens dos lagos virem
a ser parcialmente verticais e em betão armado ou enrocamento, terem ocupação urbana e do
uso náutico que se pretende para o espelho de água, inviabiliza o estabelecimento de
comunidades vegetais idênticas às existentes. Estas mudanças serão mais acentuadas na
Solução 1.
A nível da fauna as alterações nos lagos pré-existentes, com uma eventual passagem a água
salgada, se adoptada a Solução 1, e a destruição das áreas de vegetação palustre
(principalmente áreas caniçal e tabúa) resultarão em impactes negativos muito significativos
ao nível de praticamente todas as espécies com estatuto de protecção.
As configurações das margens dos lagos e o uso urbano que se pretende são incompatíveis
com qualquer manutenção dos valores naturais existentes. Tal como referido no próprio EIA
“do ponto de vista da fauna a generalidade das espécies que dependem essencialmente das

áreas de caniço serão afectadas negativamente, nomeadamente diversas espécies de aves
com estatuto de conservação desfavorável, as duas espécies de cágados e a lontra ”.
No que se refere às espécies dependentes dos planos de água, a maioria será desfavorecida
dada a ausência de áreas de refúgio e abrigo nas margens. Neste último grupo incluem-se as
espécies mais sensíveis à perturbação, nomeadamente diversas espécies de aves, algumas
delas com estatuto de conservação desfavorável.
Paisagem: em termos paisagísticos, a transformação de um espaço relativamente natural, com
alguma biodiversidade, numa zona totalmente artificializada, originará um impacte negativo
muito significativo. Embora originado na fase de construção, este impacte será também
sentido na fase de exploração, sendo imediato, directo, permanente, localizado, irreversível,
certo e de magnitude média.
No que se refere ao desvio do Vale Tisnado, a grande linearidade do traçado proposto
associada à rigidez e artificialismo do perfil, constituirão, no aspecto visual, os impactes mais
significativos, na fase de construção. Estes impactes far-se-ão também sentir, com maior
acuidade, durante a fase de exploração, sendo de carácter directo, permanente, localizado,
irreversível, certo, de magnitude média, significativo e minimizável, ao longo da fase de
exploração, caso sejam executadas as medidas de minimização preconizadas.
Por seu turno, a construção do dique na margem esquerda da Ribeira da Quarteira constituirá
uma intrusão visual (efeito barreira) com impacte muito significativo e de grande magnitude
mas minimizável. Embora a Solução 1 seja menos penalizante do que a Solução 2, e o impacte
atenuado com a aplicação das medidas de minimização preconizadas, a presença do dique
terá ainda assim um impacte paisagístico significativo e de magnitude média mesmo com a
implementação do projecto de integração paisagística previsto.
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Face ao exposto nos pontos anteriores, concluiu-se que a solução de projecto globalmente menos
desfavorável será a Solução 1, relativamente à origem da água, e a Solução B, relativamente à
configuração do Lago Central.
Também os pareceres externos recebidos, nomeadamente o parecer da ARS Algarve, da AdA e da
DRAP Alg, permitem suportar esta opção.
Em sede de Consulta Pública não foram identificados impedimentos ao desenvolvimento do projecto,
embora tenham sido apontadas algumas questões pertinentes, as quais foram devidamente
ponderadas no presente parecer.
Assim, face aos aspectos debatidos ao longo deste documento, ponderados os impactes negativos e a
sua possibilidade de minimização, bem como perspectivados os impactes positivos, a CA propõe a
emissão de parecer favorável ao projecto dos Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do PU de
Vilamoura, condicionado à adopção da Solução 1, relativamente à origem da água, e da Solução B,
relativamente à configuração do Lago Central, bem como ao cumprimento dos termos e condições
expressas neste parecer, incluindo as condicionantes, as medidas de minimização, os planos de
monitorização e outros elementos identificados no seu anexo III.
No entanto, tendo em conta os impactes identificados sobre a mancha de caniçal associada aos lagos
existentes (Lago 3, Canais 1 e 2) qualquer intervenção nesta área só poderá ocorrer após a
implementação de um projecto de “medidas compensatórias que permitam a constituição de uma

zona de habitat caniçal com a capacidade de suporte e características ecológicas equivalentes às
actualmente existentes”, conforme previsto no n.º 6 do artigo 45º do Regulamento do PU de
Vilamoura - 2.ª Fase, aprovado e ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/99, de 11
de Junho.
Face aos impactes identificados sobre espécies que habitam as áreas de água aberta e margens,
algumas com estatuto de conservação desfavorável, este projecto de medidas compensatórias deverá
também incluir a recriação destes habitats.
O referido projecto deverá ser apresentado em sede de RECAPE com a aprovação prévia do ICNB.
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ANEXO I
Plantas do Projecto
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ANEXO II
Pareceres das Entidades Externas

Parecer da Comissão de Avaliação
Outubro 2009

Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 2088

ANEXO III
Elementos a apresentar em sede de RECAPE
Condicionantes do Projecto
Medidas de Minimização
Planos de Monitorização
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A.

ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE PROJECTO DE EXECUÇÃO

1.

Apresentar um projecto de medidas compensatórias, previamente aprovado pelo ICNB, que
permita dar cumprimento à Condicionante 1.

2.

Apresentar um projecto de impermeabilização do sistema de lagos que garanta o cumprimento da
Condicionante 2.

3.

Apresentar um levantamento gráfico rigoroso e actualizado à escala 1:50 da totalidade dos
vestígios arqueológicos existentes na “Área de Reserva Arqueológica”, relacionando estas
estruturas, em termos cartográficos, com o “Sítio Arqueológico do Cerro da Vila”. Completar este
registo com um levantamento fotográfico exaustivo da totalidade das estruturas.

4.

Apresentar um “Projecto de Conservação e Restauro” das estruturas existentes na “Área de
Reserva Arqueológica”, bem como de um “Projecto de Integração Paisagística”. Estes projectos
deverão igualmente ser sujeitos à apreciação da Direcção Regional de Cultura do Algarve, dado
tratar-se de um Sítio Classificado.

5.

Realizar uma prospecção arqueológica sistemática de todos os caminhos de acesso, áreas de
estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já
prospectadas.

6.

Desenvolver o projecto de execução das obras de defesa contra as cheias tendo em conta os
seguintes aspectos:
6.1.

Face à solução adoptada para alimentação dos lagos (água salgada), deverão ser
reavaliadas as obras de defesa contra cheias e definidas as cotas das estruturas de
contenção e defesa contra o alagamento (diques e planos de água).
O layout a adoptar deverá considerar o impacte a montante da intervenção em termos de
cotas de inundação, acautelando eventuais interferências das obras de defesa contra o
alagamento, de forma a evitar conflitos com terceiros a montante.

6.2.

O traçado do Vale Tisnado deverá ser mais meandrizado de modo a permitir criar maiores
extensões de zonas de orla, que possibilitem a implantação de manchas de vegetação
ripícola que contribuam para o aumento da biodiversidade e interesse paisagístico da
zona.

6.3.

O perfil transversal do Vale Tisnado deverá prever a interrupção pontual do enrocamento
ou do colchão Reno das margens, de modo a possibilitar a implantação de vegetação que
atenue a rigidez e o artificialismo da preconizada em projecto.

6.4.

Evitar o paralelismo entre o dique da ribeira da Quarteira e o traçado das linhas de água
(novo traçado do Vale Tisnado e da ribeira da Quarteira) de forma a conseguir criar
espaços de geometria variável entre esses elementos físicos, possibilitando a sua melhor
integração paisagística.

6.5.

O dique da ribeira da Quarteira deverá apresentar, para além de um perfil transversal com
pendente variável (conforme descrito no projecto em análise), um perfil longitudinal que
evite um trainel uniforme da linha de crista, que permita a criação de ondulações que
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contribuam para atenuar a rigidez e artificialismo, desta obra de contenção das cheias, e
facilite a sua integração na paisagem.
6.6.

7.

A modelação e integração paisagística do paramento do dique, no seu lado interior
(nascente), deverão ser articuladas com o projecto de integração paisagística da zona
compreendida entre o dique e as novas áreas urbanas, considerando estas duas
realidades como um todo.

Apresentar um projecto de enquadramento paisagístico que contemple, para a zona envolvente
dos lagos e canais, espaços em que a vegetação seja o elemento dominante, para que a sua
presença imprima algum contraste à rigidez e artificialismo das margens e, de certo modo,
compense a destruição da vegetação marginal do lago e canais existentes.
Especificamente no que se refere ao projecto de enquadramento paisagístico do futuro projecto
de musealização das estruturas arqueológicas descobertas, este deverá tirar o máximo partido
possível da proximidade do plano de água do Lago Central.

8.

Elaborar uma carta de condicionantes onde deve constar a interdição de localização do estaleiro,
acessos, áreas de empréstimo/depósito de inertes e outras unidades funcionais da obra, na “Área
de Reserva Arqueológica”. Esta carta de condicionantes deverá integrar o Caderno de Encargos
da obra.

9.

Identificar os locais de origem das terras de empréstimo bem como os locais de depósito das
terras sobrantes. Estes locais deverão ser seleccionados tendo em conta as Condicionantes 5 e 6
e a restrição imposta no ponto anterior.
Neste âmbito deverá ser especificado o volume de terras associado às intervenções para desvio
do Vale Tisnado.

10. Apresentar um plano de localização dos estaleiros e dos acessos provisórios, tendo em conta os
critérios constantes nas Medidas 7 e 28 da Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de
Construção bem como a restrição imposta no ponto 8.
11. Apresentar parecer da Águas do Algarve relativo aos aumentos dos volumes de consumo de água
e de águas residuais descarregadas, decorrentes do aumento populacional associado ao projecto.
12. Apresentar uma caracterização aprofundada dos empreendimentos turísticos existentes ou
previstos na envolvente dos Lagos, de forma a melhor analisar os impactes do projecto no sector
do turismo.
13. Apresentar um estudo que avalie o grau de aceitação da intervenção junto de residentes, actores
locais e actores públicos.
14. Incluir no Caderno de Encargos todas as medidas dirigidas para a fase de obra.

B.

CONDICIONANTES

1.

Qualquer intervenção na área dos lagos existentes (Lago 3, Canais 1 e 2) só poderá ocorrer após
a implementação de um projecto de “medidas compensatórias que permitam a constituição de

uma zona de habitat caniçal com a capacidade de suporte e características ecológicas
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equivalentes às actualmente existentes”, conforme previsto no n.º 6 do artigo 45º do
Regulamento do PU de Vilamoura - 2.ª Fase, aprovado e ratificado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 52/99, de 11 de Junho.
Face aos impactes identificados sobre espécies que habitam as áreas de água aberta e margens,
algumas com estatuto de conservação desfavorável, este projecto de medidas compensatórias
deverá também incluir a recriação de habitats
2.

Garantir a correcta impermeabilização do sistema de lagos de forma a minimizar o risco de
salinização dos aquíferos existentes.

3.

Deverão ser obtidos, em fase prévia ao licenciamento da obra, os devidos títulos de utilização dos
recursos hídricos nos termos do Decreto-lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio e Leis n.º 54/2005, de
15 de Novembro e n.º 58/2005, de 29 de Dezembro.

4.

Deverá ser obtido parecer prévio favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Algarve,
ao abrigo do disposto no artigo 23º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março.

5.

As terras de empréstimo deverão ser oriundas de locais de extracção licenciados.

6.

Os locais definitivos para a colocação das terras sobrantes terão de ser previamente autorizados,
pela Câmara Municipal, ou outra entidade com jurisdição no local, de forma a garantir o
adequado encaminhamento das terras.

C. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras
1.

Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de
Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 2, 3, 5 e 6.

2.

Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda aos seguintes aspectos:
2.1.

As intervenções mais críticas, nomeadamente as que se desenvolvam a cotas inferiores a
4 m e a menos de 100 m do leito da ribeira da Quarteira, deverão decorrer no período
mais seco do ano (de Abril a Outubro).

2.2.

As intervenções a realizar nos canais 1 e 2, Lago 3 e nas valas que ligam este lago à
ribeira da Quarteira, só se podem decorrer depois de estar concluída e operacional a obra
do canal para o restabelecimento do Vale Tisnado entre o Lago 4 e a ribeira da Quarteira.

2.3.

Os trabalhos deverão ser conduzidos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo
em que ocorram movimentações de terra.

3.

Sinalizar e vedar de toda a “Área de Reserva Arqueológica” de modo a evitar a passagem de
maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos.

4.

Realizar uma consulta directa ao Serviço Municipal de Protecção Civil de Loulé, na sequência do
parecer emitido pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).
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5.

Elaborar um Plano de Segurança/Emergência para acidentes ou outras situações de emergência,
que possam ocorrer durante a fase de construção, onde contemple, entre outras informações, os
procedimentos de chamada e articulação com as forças de socorro e segurança.

Fase de Execução da Obra
6.

Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de
Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 7 a 10, 23 a 38,
40 a 46, 48 e 49.

7.

Em complemento da Medida 10 da Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de
Construção, as pargas deverão ser localizadas em áreas de fraco declive e ser eficazmente
protegidas da acção das águas pluviais e do vento forte, de modo a evitar o seu arrastamento
pela drenagem superficial.

8.

Assegurar sempre a continuidade do escoamento proveniente do Vale Tisnado, sem ocorrência de
alagamentos não controlados nas áreas envolventes, pelo menos para caudais com um período
de retorno até 10 anos.

9.

Os depósitos provisórios de terras, os estaleiros e os parques de máquinas e veículos não
poderão localizar-se a menos de 10 m do leito de qualquer linha de água nem área de leito de
cheia (período de retorno de 100 anos) em caso de eventuais depósitos definitivos.

10. Deverá ser efectuado o reperfilamento do leito fluvial da ribeira da Quarteira no seu trecho
terminal, procedendo-se à dragagem dos sedimentos que contribuem para o seu assoreamento.
11. Garantir que a impermeabilização dos lagos é efectuada com materiais inertes de longa duração.
12. Encaminhamento das águas provenientes do Lago A para o futuro canal do Vale Tisnado,
evitando a sua introdução nas áreas de regularização dos fundos dos lagos da Cidade Lacustre.
13. Durante a regularização dos fundos dos lagos, a água proveniente das exsurgências e as águas
pluviais deverão ser encaminhadas para a ribeira da Quarteira, evitando-se a sua permanência na
área dos lagos.
14. A desmatação e limpeza do terreno deverá ser realizada até ao nível de pleno armazenamento
dos lagos de forma a evitar a permanência de material inorgânico nas zonas a alagar.
15. Encaminhamento das águas residuais do estaleiro para a ETAR de Vilamoura.
16. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática após desmatação, das áreas de incidência do
projecto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de
conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários
e empréstimos de inertes.
17. Realizar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a
instalação de estaleiros, abertura de caminhos etc.
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O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de
obra a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. De
notar que para a realização destes trabalhos, será necessário contar com a especialidade de
Arqueologia Subaquática, visto tratar-se de um meio aquático e encharcado numa zona de
interface com o meio terrestre.
18. Os resultados obtidos no decurso da prospecção e do acompanhamento arqueológico poderão
determinar também a adopção de medidas de minimização complementares (registo documental,
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Se, na fase de construção ou na fase
preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local,
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências com uma
proposta de medidas de minimização a implementar.
19. Proceder a acertos no projecto de modo a procurar compatibilizar o mesmo com os vestígios que
possam vir a ser detectados no decurso do acompanhamento arqueológico realizado.
Relativamente às estruturas arqueológicas que, porventura, possam vir a ser reconhecidas
durante este acompanhamento, devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor
patrimonial, ser preservadas in situ, de tal modo que não se degrade o seu estado de
conservação. Quando, por razões técnicas, não existir a possibilidade de proceder a alterações de
projecto e estiver em causa a afectação de património arqueológico, esta deverá ser devidamente
justificada e apresentada à tutela, devendo, nesse caso ficar expressamente garantida a
salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afectar pela obra.
20. Proceder à sinalização e vedação permanente das ocorrências patrimoniais que possam surgir
durante os trabalhos e que se situem a menos de 50m da frente de obra e seus acessos, de
modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos.
21. Equacionar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado aos organismos
de socorro em caso de acidente/emergência.
22. Tomar medidas de segurança de modo a que a manobra de viaturas e o manuseamento de
determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndio;
23. Remover de modo controlado todos os despojos das acções de desmatação, desflorestação, corte
ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais que regulam esta matéria. Estas
acções deverão ser realizadas fora do período crítico de incêndios florestais e utilizando
mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas;
24. Informar o Serviço Municipal de Protecção Civil da implementação do projecto, de modo a que
este organismo possa proceder à eventual actualização do Plano Municipal de Emergência.
Fase Final de Execução da Obra
25. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de
Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 50 a 54.
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Fase de Exploração
26. Proceder à limpeza periódica do plano de água e do leito dos lagos.
27. Minimizar as operações de escavação e regularização do leito dos lagos de forma a evitar uma
remoção desnecessária da camada aluvionar.
28. Assegurar a manutenção do coberto vegetal ao longo das margens do canal de desvio do Vale
Tisnado.
29. Garantir o eficaz funcionamento de todos os órgãos de drenagem previstos no projecto, incluindo
o sistema de drenagem de águas pluviais da Cidade Lacustre.
30. Promover acções de sensibilização dos utentes das embarcações para a utilização de óleos
biodegradáveis e aplicação de tintas antivegetativas baseadas em silicone.
31. Implementar um plano de emergência em caso de um derrame acidental de óleo ou combustível.
32. Adoptar medidas e dispositivos de segurança, vigilância e socorro, de modo a evitar acidentes
relacionados com a existência e utilização dos meios aquáticos ou, caso ocorram, proporcionar
adequado socorro.

Parecer da Comissão de Avaliação
Outubro 2009

6

Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 2088

D. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
1.

Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas

1.1

Introdução

A monitorização deverá incidir sobre os seguintes factores:
Níveis piezométricos das águas subterrâneas;
Qualidade das águas subterrâneas.
A monitorização deverá ocorrer durante a obra, de modo a detectar eventuais situações de
contaminação pontual e, durante a exploração, para detectar as possíveis variações decorrentes da
contaminação dos aquíferos.
As colheitas das amostras deverão obedecer às normas técnicas e cuidados específicos de
manuseamento e acondicionamento das amostras, usuais neste tipo de procedimentos. As análises
físico-químicas deverão ser efectuadas por um laboratório certificado.
A frequência da monitorização das águas subterrâneas deverá ser no mínimo trimestral. Se necessário
poderão ser construídos furos de monitorização com diferentes profundidades para colheita de
amostras de água.
1.2

Monitorização piezométrica
Parâmetros a monitorizar: medições contínuas dos níveis piezométricos dos dois aquíferos
(Quaternário e Miocénico) presentes na área de intervenção;
Locais de amostragem, leitura ou observação: os níveis de água deverão ser medidos em
piezómetros já existentes ou a construir em número a definir.
Frequência de amostragem, leitura ou observação: deverão ser efectuadas anualmente, pelo
menos, 4 campanhas de medição de níveis, as quais deverão realizar-se em Março, Junho,
Setembro e Dezembro.
Duração do programa: fase de exploração do projecto.
Critérios de avaliação de desempenho: rebaixamento do nível hidrostático do aquífero
quaternário e do aquífero miocénico;
Causas prováveis do desvio: alterações do padrão de recarga e circulação subterrânea (factores
locais ou climáticos) ou sobreexploração das captações de água subterrânea.
Medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de desvio: reavaliação das medidas de
mitigação e de monitorização.

1.3

Monitorização da qualidade das águas subterrâneas
Parâmetros a monitorizar: pH, Condutividade eléctrica, bicarbonato, Dureza, azoto amoniacal,
Cl, NO3, SO4, HCO3, Ca, Na, K, Mg, Fe, PAHs, Hidrocarbonetos e bacteriologia.
Locais de amostragem, leitura ou observação: piezómetros.
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Frequência de amostragem, leitura ou observação: deverão ser efectuadas anualmente, pelo
menos, 4 campanhas de monitorização da qualidade, as quais deverão realizar-se em Março,
Junho, Setembro e Dezembro.
Duração do programa: fase de exploração do projecto.
Critérios de avaliação de desempenho: alterações da qualidade da água subterrânea com
origem nos lagos e alterações da qualidade da água subterrânea com origem no avanço da
cunha salina.
Causas prováveis do desvio: alterações do padrão de recarga e circulação subterrânea (factores
locais ou climáticos) ou sobreexploração das captações de água subterrânea.
Medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de desvio: reavaliação das medidas de
mitigação e de monitorização.
O Plano de Monitorização deverá ser articulado com as Medidas de Mitigação a implementar que
deverão ser no sentido da aplicação de um Código de Boas Práticas e respeito pela legislação
específica nacional.
2.

Qualidade das águas superficiais

2.1.

Objectivos

Os objectivos da monitorização da qualidade dos recursos hídricos superficiais são:
Avaliar o impacte da fase de construção e exploração do empreendimento na qualidade dos
recursos hídricos superficiais;
Verificar o cumprimento da legislação nacional sobre a qualidade da água nos lagos e o risco de
eutrofização e salinização, nas fases de construção e exploração;
Avaliar a necessidade de adopção de novas medidas de minimização dos impactes verificados.
2.2.

Parâmetros a monitorizar

Deverão ser monitorizados os seguintes parâmetros: Temperatura, pH, condutividade, salinidade,
cloretos, coliformes fecais e totais, CBO5, nitratos, sulfatos, fósforo total, clorofila a, oxigénio
dissolvido, hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, zinco, cobre e cádmio.
Para todos estes parâmetros as determinações analíticas deverão ser realizadas de acordo com os
métodos analíticos de referência indicados no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
Além dos parâmetros referidos deverão também ser monitorizadas as substâncias classificadas como
perigosas e/ou prioritárias de acordo com as Directivas n.º 76/464/CEE e n.º 2008/105/CE,
respectivamente, nomeadamente: Hidrocarbonetos totais; Antraceno; Naftaleno; Compostos de
tributilestanho; hidrocarnonetos aromáticos policíclicos (Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno,
Benzo(g,h,i)perileno, Benzo(k)fluoranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno).
As determinações analíticas deverão ser realizadas de acordo o disposto na Directiva n.º 2008/108/CE,
para todas estas substâncias excepto para o parâmetro Hidrocarbonetos Totais, para o qual deverá ser
considerado o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.
Simultaneamente devem efectuar-se os registos dos níveis de armazenamento dos lagos a
monitorizar.
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2.3.

Locais e frequências das amostragens

Os locais de amostragem serão o Lago A, o Canal 1, o Lago 2 e o Lago Central. Deverá ainda ser
preconizado um ponto de amostragem na Ribeira de Quarteira, a jusante do projecto.
Na fase de construção, a frequência da realização das campanhas de amostragem deverá ter em
consideração a programação e calendarização dos trabalhos.
Durante a fase de exploração, a frequência da amostragem deverá ser trimestral e as colheitas
deverão ser superficiais.
2.4.

Método de tratamento de dados

A partir dos resultados das análises químicas deverá proceder-se à respectiva análise e interpretação.
Para tal deverá ser construída uma base de dados que integre a informação obtida e que permita a
representação gráfica da variação e as tendências sazonais registadas para os parâmetros analisados.
Com os dados obtidos dever-se-á estudar a relação entre a origem da água e a sua qualidade nos
lagos.
2.5.

Critérios de avaliação dos dados

Não existindo usos específicos para os lagos da Cidade Lacustre, os critérios usados na análise dos
resultados deverão referir-se essencialmente à degradação da qualidade da água, baseada na
desconformidade dos parâmetros sob controlo e em relação aos valores máximos admissíveis (VMA)
do Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.
Complementarmente, deverá analisar-se a evolução da salinização e do estado tráfico dos lagos.
2.6.

Tipos de medidas de gestão ambiental a adoptar

Face aos resultados obtidos e em função da sua avaliação, poderão ser adoptadas medidas
conducentes ao aumento da fiscalização ambiental das principais actividades de construção e
exploração.
No âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra deverão ser adoptadas as medidas
correctivas necessárias a uma melhoria contínua dos procedimentos.
Na fase de exploração, as medidas de gestão ambiental a adoptar terão necessariamente que passar
por uma adequada gestão dos lagos, integrada no futuro plano de gestão ambiental a desenvolver
pela Lusotur, SA..
3.

Outros

De acordo com a recomendação da ANPC deverão ser monitorizados, na área intervencionada, a
montante e a jusante da zona de confluência vala do Tisnado/Ribeira da Quarteira, em ambas as
margens desta, os seguintes parâmetros: n.º de episódios de inundação/cheia, n.º de pessoas
afectadas e valor dos danos ocorridos.
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