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1. INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública 

do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Aprofundamento e Alargamento do Canal de 

Navegação do Porto de Portimão”. 

O proponente do Projeto é a APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. 

 

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 
 
A consulta pública do projecto “Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto 

de Portimão ” decorreu durante 30 dias úteis de 01 de Julho a 11 de Agosto de 2020. 

 

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi disponibilizado para 

consulta nos seguintes locais:  

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA).  

o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. 

o Câmara Municipal de Portimão. 

o Câmara Municipal de Lagoa. 

 
Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em 
WWW.PARTICIPA.PT. 
 
 

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO 
 

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por 

meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR-Algarve, Câmara Municipal de Portimão e Câmara 

Municipal de Lagoa; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social; 
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- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no Portal 

PARTICIPA.PT; 

- Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE. 

- Envio de comunicação a entidades.  

 

5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 

A consulta pública do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do 

Porto de Portimão” decorreu durante 30 dias úteis de 01 de Julho a 11 de Agosto de 2020. 

 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 89 exposições com a seguinte proveniência: 

 

• Câmara Municipal de Lagoa. 
 

• Junta de Freguesia de Ferragudo. 
 

• Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
 

• Turismo de Portugal, IP. 
 

• A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). 

• CHAM - Centro de Humanidades, Unidade de Investigação interuniversitária da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. (FCSH/NOVA/UAç). 
 

• MARGUDO - Empreendimentos Turísticos, Marítimos e Imobiliários, S.A. 
 

• Marinas de Barlavento - Empreendimentos Turísticos, S. A. 
 

• Sociedade Imobiliária S. João do Arade S.A. 
 

• Associação “Pela Defesa da Ribeira de Quarteira-Não à Cidade Lacustre”. 
 

• Associação “Glocal Faro”. 
 

• Plataforma Download. 
 

• Movimento Cívico “A Ultima Janela para o Mar”. 
 

• 76 Cidadãos. 
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6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 

 

A Câmara Municipal de Lagoa manifesta desagrado pelo facto de não ter tido conhecimento 
nem ter sido informada sobre o projeto bem como as Juntas de Freguesia de Estômbar e 
Parchal. Refere que o mesmo trará consequências muito negativas para o Concelho de Lagoa. 

Menciona lacunas existentes no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), citando as seguintes 
razões: 

• O Estudo só avalia o impacte que o projeto trará no concelho de Portimão; não 
prevendo qualquer impacte socioeconómico para o concelho de Lagoa; 

• Não acautelou os valores naturais existentes na zona a intervencionar;  
• Ignora o impacte nas comunidades piscatórias, resultantes da interdição a pesca a 

intervencionar; 
 

• Não salvaguardou o património arqueológico existente no meio aquático, tendo 
realizado um levantamento que fica aquém do património existente, que terá perdas 
irreversíveis durante as dragagens; 

• Não prevê a perda da Paria de Angrinha, não prevê o agravamento das zonas de cheia 
na Vila de Ferragudo com o aprofundamento do canal e a remoção do “esporão” junto 
ao ISN e respetivo enrocamento; 

• Não refere o impacto visual provocado com calados até 8 m dos cruzeiros provocando 
desertificação turística da margem esquerda do Rio Arade, destruindo a Vila de 
Ferragudo;  

• Não indica onde serão depositados os depósitos dos dragados; 
• Não prevê a inviabilização da construção da Marina de Ferragudo, alegando que a 

mesma é um investimento com data incerta, retirando um terço do território 
concessionado dos 18,2 hectares, entre muitas outras lacunas que o documento 
apresenta. 

 

Apresenta parecer desfavorável a este Projeto. 

     

 

A Junta de Freguesia de Ferragudo manifesta o seu descontentamento face à deposição 
dos dragados e pede a reformulação e alterações necessárias a fazer à proposta apresentada 
e como alternativa para deposição dos dragados, se pense em algumas Praias de Portimão. 

Refere, ainda, que esta proposta é pouco consistente e fundamenta a sua exposição através 
da identificação de 4 áreas em que considera importantes os impactos potencialmente 
negativos deste projeto.   

 

• Dinâmica sedimentar natural: de acordo com as características das duas praias de 
pequena dimensão escolhidas para a deposição das areias, este projeto não se 
justifica, dado que, com a ocorrência de algumas tempestades de Inverno a areia 
aí depositada desapareça novamente.  

 

• Atividades desportivas: a praia do Molhe, muito procurada para a prática desportiva 
(surf, bodyboard, stand up padle e outros) devido à característica da onda, será 
afetada com esta deposição de dragagem tal como já ocorrido anteriormente, em 
2007/2008, em que a deposição de uma elevada quantidade de dragados resultou 
numa inativação desta onda por um período de 2 anos. 
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• Património Arqueológico: a proximidade de sítios arqueológicos importantes 
representa uma preocupação que parece não ter sido acautelada. A descarga de areias 
nas praias do Molhe e Pintadinho produzirá transporte de sedimentos na deriva litoral 
que poderão levar a um reforço da proteção dos vestígios aí existentes. Assim, a 
deposição dos dragados poderá afetar o potencial turístico-cultural destes sítios e 
impedir a possível descoberta de mais artefactos arqueológicos relacionados com o 
sítio OC4/ Ponta do Altar B, que representa um local de interesse nesta matéria.  

 
• Biodiversidade Aquática: as praias do Molhe e do Pintadinho e a zona envolvente da 

Ponta do Altar encontram-se inseridas na Rede Natura 2000- da Costa Sudoeste. 
Refere que a deposição de dragados em zonas de afloramentos rochosos não é 
aconselhada, pois pode ter impactes negativos nas comunidades bentónicas 
autóctones. Tendo em conta que a deposição dos 40000 m3 de sedimentos neste local 
terá um carácter “reversivo”, podendo os sedimentos ser removidos e espalhados pelas 
zonas envolventes por ação do mar, ficam em perigo as variadas comunidades 
biológicas existentes nas zonas rochosas que caracterizam a zona nascente, desde a 
praia do Pintadinho até à Ponta do Altar, bem como no Molho Este da ponta de 
Portimão. Estas albergam uma elevada diversidade de Fauna e uma grande variedade 
de espécies de peixes, polvos, chocos e até cavalos-marinhos. 

 
 

 

A Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil (ANEPC) informa que: 

1 - A área de implantação do projeto encontra-se localizada nos concelhos de Portimão e Lagoa, 
classificadas nos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil (aprovados pela resolução 
n.º 19/2013, de 6 de Agosto e Resolução n.º 49/2012, de 6 de Dezembro). 

2 - Qualquer intervenção no Rio Arade deverá ter em consideração cenários de inundação devido 
à rotura ou operação extrema da Barragem de Odelouca, fato que não é referida nem nenhum 
documento da Consulta Pública. 

3 - O Projeto contribui para o incremento dos níveis de vulnerabilidade local, já existente, pelo 
surgimento de novos elementos expostos, que aumentam o grau de risco associado. 

4 - A implantação do projeto deve contemplar medidas de minimização associadas à gestão dos 
riscos de acidente grave ou catástrofe com expressão na área de intervenção do Projeto. 

Aponta várias lacunas existentes no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), respetivamente: 

- Não estabelece uma orientação clara para a aplicação dos princípios da prevenção e da 
precaução expressas na Lei de Bases da Proteção Civil; 

- Carece de um nível de detalhe significativo quanto à consideração dos impactes ao nível do 
risco existente e quanto à previsão de medidas de mitigação orientação para a redução da 
vulnerabilidade dos novos elementos expostos; 

- Deveriam estar contempladas medidas relacionadas com a definição e implementação de 
mecanismos de planeamento de emergência interna da instalação que não descurem as 
condições de segurança dos elementos humanos expostos ao risco e que explicitamente 
estabeleçam os mecanismos de evacuação a aplicar na área de intervenção do projeto. 

 

Tendo em conta o acima exposto, a ANEP apresenta parecer desfavorável a este Projeto. 
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Turismo de Portugal, IP comunica que de acordo com a informação disponível não existem 
impactes que conflituam com a atividade turística existente e prevista no concelho de Portimão. 

Alertam para a necessidade de efetivação dos planos de monitorização previstos, 
nomeadamente o do património cultural. 

O projeto em análise configura-se como indispensável à concretização dos objetivos globais de 
modernização do Porto de Portimão, com benefícios para a economia regional, e para o turismo 
em particular, uma vez que permitirá o desenvolvimento da atividade de turismo de cruzeiros, 
manifestando-se favorável ao projeto. 

 

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) transmite que o espaço em causa é 
parcialmente afetado pela Superfície Cónica da área de proteção do Aeródromo Municipal de 
Portimão, cujas cotas, na parte abrangida, variam entre os 81m e 106m. 
Em virtude de não se prever que os navios que utilizarão o canal venham a constituir obstáculo, 
por interferência com a área de proteção do aeródromo, o seu parecer é favorável ao projeto 
apresentado. 
 

 
 
O CHAM - Centro de Humanidades, unidade de investigação interuniversitária da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, informa que 
está desenvolver com a Universidade dos Açores, um projeto de investigação denominado “Um 
complexo portuário milenar no Barlavento Algarvio: a arqueologia do estuário do rio Arade”. 
 

Refere que, o estuário do rio Arade, é um dos mais importantes espaços nacionais para a 
arqueologia náutica e subaquática.  

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) demonstra um significativo investimento no descritor 
património, nomeadamente ao nível dos trabalhos de campo de prospeção geofísica e de 
anomalias em mergulho. Contudo, a confrontação dos resultados obtidos com o conhecimento 
atual sobre o património arqueológico subaquático do rio Arade, incluindo dados disponíveis 
ainda em análise, permite constatar que estes mesmos resultados ficam aquém do necessário 
e expetado para uma correta e sistemática caracterização da situação existente, e 
necessariamente para a adequada avaliação de impactes do projeto portuário sobre o descritor 
e definição de medidas de minimização.  
 
Relativamente ao EIA tece os seguintes comentários: 
 
1. Caracterização da situação de referência  
 
Para a caracterização da situação de referência do descritor Património importa considerar os 
seguintes aspetos que não constam no EIA:  
 
• Delimitação espacial efetiva e estimada dos sítios que se encontram relativamente bem 
identificados: GEO 5 e Arade 23, navios em madeira dos séculos XVIII-XIX. Salienta-se o facto 
de que o sítio Arade 23 em nada tem a ver com GEO 7, contrariamente ao que consta no Estudo 
de Impacte Ambiental (EIA), onde ambos se encontram associados (OC3 - Arade 23 / GEO7);  
• Realização de sondagens manuais por escavação nos sítios que devem ser mais 
adequadamente caracterizados, nomeadamente em profundidade; 
• A pesquisa documental e recolha de informação oral realizada no âmbito do EIA não trouxe 
novos dados, sendo o EIA omisso na eventual identificação de novas fontes de 
informação/documentação. 
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2. Avaliação de Impactes  
 
 
No que toca à identificação dos impactes das dragagens sobre os sítios arqueológicos 
subaquáticos anteriormente referidos (GEO 5, Arade 23, Arade B, Arade 1, GEO 1, GEO 3 e GEO 
7) estes serão certos, negativos, diretos e irreversíveis. 
  
O EIA refere a possibilidade de as dragagens da bacia de rotação do anteporto serem executadas 
de forma faseada e com diferentes diâmetros - 350 m numa 1ª fase e 500 m na 2ª fase - 
levando a que a afetação de alguns destes contextos (Arade 23, Arade B, Arade 1 e GEO 7) 
passasse a não ser direta ou imediata na 1ª fase.  
Mesmo com este faseamento, também nestes sítios arqueológicos continua a ser urgente a 
realização dos trabalhos de diagnóstico e caracterização o mais cedo possível, de forma a 
conciliar a minimização dos impactes com o normal andamento das obras de dragagem, sendo 
essencial assegurar a devida monitorização in loco destes sítios na 1ª fase de dragagem, 
considerando os possíveis impactes indiretos resultantes do nivelamento dos taludes, por 
exemplo, fenómeno amplamente documentado desde pelo menos as dragagens de 1970, 
situação que ainda hoje ocorre e que expõe/recobre vestígios. 
  
 
3. Medidas de minimização de Impactes  
 
 
As medidas de minimização dos impactes das dragagens sobre todos os sítios arqueológicos 
subaquáticos anteriormente referidos deverão ser implementadas em diferentes fases, 
considerando a salvaguarda dos mesmos conciliadas com a melhor implementação do projeto 
portuário.  
 

Medidas em fase anterior ao início da obra:  
 

• Urgente a realização dos trabalhos de diagnóstico e caracterização que não 
foram realizados em sede de EIA, essenciais para identificar os reais impactes 
do projeto sobre o património e definição de medidas de minimização.  

 Medidas em fase de execução da obra: 
  

• O acompanhamento arqueológico, através da constituição de equipas 
especializadas, de todas as mobilizações de sedimentos pode revelar-se 
essencial para a deteção de vestígios arqueológicos que não tenham sido 
reconhecidos nas fases de estudo e intervenções anteriores.  

• Avaliar o equipamento que irá ser utilizado para dragar, visto que disso 
dependerá a eficácia deste acompanhamento arqueológico, bem como a 
monitorizar a deposição de dragados; eventual necessidade de realização de 
trabalhos arqueológicos de minimização e salvamento específicos. 
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A Entidade concessionária da Marina de Portimão, Marinas de Barlavento - 
Empreendimentos Turísticos, S. A., tece os seguintes comentários: 
 

- O Estudo leva em consideração os efeitos negativos que o aprofundamento e alargamento do 
canal teriam sobre o Cais da Marinha, mas não analisam o impacto negativo sobre os molhes 
de proteção da Marina de Portimão, especialmente o aterro e o molhe Norte adjacentes ao cais 
da Marinha.  
- Nada foi referido nada sobre a eventual necessidade de reforçar o molhe Sul da Marina de 

Portimão ou a retenção da piscina e praia virados a Sul. 

- A bacia de rotação e alargamento do canal prevista, nomeadamente a da zona Norte da 

margem esquerda do Rio Arade, inviabiliza o projeto da Marina de Ferragudo já aprovado, ainda 

em processo judicial no tribunal administrativo.   

- A criação da Marina de Ferragudo cria um pólo turístico de elevada qualidade e de alto interesse 

económico e de postos de trabalho, como demonstra o exemplo da Marina de Portimão. 

Refere que as Marinas de Portimão e Ferragudo e estaleiro de reparação Naval, já existente - 

permitiriam um conjunto de valências que tornaria o Estuário do Rio Arade um polo de referência 

para a náutica de recreio ao nível internacional. 

 

 

A MARGUDO - Empreendimentos Turísticos, Marítimos e Imobiliários, S.A. titular do 
projeto da Marina de Ferragudo comunica que o Estudo de Impacte Ambienta (EIA) omite 
informação imprescindível a uma correta tomada de posição sobre o conteúdo e efeitos futuros 
deste Projeto. 

Justifica esta tomada de posição, através da identificação de algumas passagens significativas 
do EIA, que, na sua opinião, comprovam estas incorreções. 

Afirma que o Estudo, atualmente em discussão pública, não teve em consideração a existência 
e vigência da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e respetivo RECAPE atualmente existente 
do Projeto da Marina de Ferragudo que não se encontra encerrado, mas sim em vigor, estando 
essa questão a ser dirimida em tribunal, pelo que o presente EIA não deverá ser aprovado.  
 
Solicitam que:  
 
Efectuem todas as alterações ao EIA em discussão por forma a adaptar o mesmo à DIA do 
projeto da “MARINA DE FERRAGUDO” levando a cabo os necessários impactes cumulativos nas 
características hidromorfológicas do Arade que resultem da conjugação de ambos os 
documentos. 
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A Sociedade Imobiliária S. João do Arade S.A., verifica a existência de previsão de trabalhos 

no âmbito do projeto que ameaçam o património cultural classificado constituído pelo 

denominado Castelo de S. João de Arade e sua zona especial de proteção, do qual são 

proprietários e com a responsabilidade de proteger e preservar, uma vez que é classificado como 

Monumento Nacional ao abrigo do Decreto n.º 735/74, de 21 de dezembro. 

Manifestam a sua preocupação e oposição perante os trabalhos e construções previstas para a 

área do Castelo de S. João do Arade e para a sua zona de proteção especial, nomeadamente: 

a) - “poderá ser necessário proceder à remoção de materiais mais compactados que rodeiam o 
pequeno cabo rochoso, localizado perto do rasto do canal a dragar.”; 

b) - “… o projeto prevê ações de dragagem no interior da área de servidão administrativa do 
Castelo de São João do Arade, classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) ... De notar 
que o limite da área a dragar se encontra apenas a cerca de 10 metros do pano da muralha.”; 

c) - “No caso da OC1 (castelo de São João do Arade), deverá ser materializada uma área de 
resguardo de 50 metros relativamente ao pano de muralha virado ao rio, de forma a evitar 
impactos de maquinaria a operar na proximidade.”; 

d) - “...Assim, face às ações de dragagem para remoção de sedimentos, considerou-se poder 
ocorrer um impacte negativo mas indireto, improvável, reduzido e não significativo. No entanto, 
se considerarmos as ações para remoção de rocha com recurso a explosivos, não temos 
elementos suficientes para avaliar o impacte dessas ações ao ocorrerem na proximidade do 
afloramento rochoso onde se implanta o edifício e muralhas.”; 

e) - "Desenho T1102-2-PE-OBM-DWG-CN-004-0, que se apresenta no Anexo E – Questão A7.24, 
representa a posição do teto do substrato rochoso, na zona envolvente do Castelo de São João 
de Arade, (…). Os perfis representados (km 1+400 a km 1+600) indicam as zonas rochosas a 
dragar nas imediações do Castelo. O perfil km 1+500 coincide com a prumada do Castelo e os 
outros dois representam a situação 100 m a montante (km 1+400) e a situação 100 m a jusante 
(km1+600). O volume de rocha a dragar entre estes três perfis é de 7 800 m3, com espessuras 
médias entre 0 e 3 m.”. 

 

As situações, a título meramente exemplificativo, mostram que existem enormes riscos de 
estabilidade da plataforma rochosa onde se encontra implantado o edificado existente nos 
trabalhos previstos, devido aos trabalhos de dragagens onde equacionam inclusivamente o uso 
de explosivos e porque se percebe nos mapas, que a zona do Castelo está totalmente inserida 
na Zona de Incidência indireta das vibrações decorrentes dos trabalhos. 

Por outro lado, apesar de a dada altura referirem que “…deverá ser materializada uma área de 
resguardo de 50 metros relativamente ao pano de muralha virado ao rio”, a verdade é que se 
percebe depois que pretendem intervir numa zona de apenas 3,5 metros de distância da área 
intervencionada, conforme Quadro IV. 88 – Quadro síntese das Ocorrências culturais na área de 
Incidência do Projeto. 
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Extraordinariamente preocupante, é ainda o que se verifica da análise do Desenho T1102-2-PE-
OBM-DWG-CN-004-0, ao verificar que pretendem cortar o teto do substrato rochoso, na zona 
envolvente (base) do Castelo de São João de Arade, nos perfis representados (km 1+400 a km 
1+600) que indicam as zonas rochosas a dragar nas imediações do Castelo. O perfil km 1+500 
coincide com a prumada do Castelo e os outros dois representam a situação 100 m a montante 
(km 1+400) e a situação 100 m a jusante (km1+600). 

 

Face ao exposto, solicitam que procedam às diligências necessárias para que se proíbam 
todas e quaisquer intervenções que possam pôr em risco a estabilidade e segurança 
do Castelo de São João do Arade, património edificado há vários séculos com enorme 
valor cultural que urge preservar. 

 

 

 

Os Movimentos Cívicos, “Pela Defesa da Ribeira de Quarteira-Não à Cidade lacustre”, 

“Glocal Faro”, “Plataforma Download”, “ A Ultima Janela para o Mar” e 78 Cidadãos 

em nome individual apresentam a sua oposição ao Projeto evocando a sua natureza, 

dimensão e localização que provocaria a insustentabilidade ambiental e económica desta zona. 

 

Listam-se os principais aspetos que motivam a sua discordância, agrupando-os em quatro 

pontos principais que se descrevem: 

 
 
1 - Enquadramento Legal e Classificações 
 
De acordo com a área de implementação do Projeto verifica-se que: 

 - O local onde se desenrolam as dragagens é considerado Sítio de Interesse Comunitário (SIC) 
PTCON0052, classificado como Zona Húmida de Importância Internacional (biótopo CORINE 
“Rio Arade”), apresentando um conjunto de cinco habitats naturais e sete espécies de fauna 
constantes da Diretiva Habitats, sendo muito importante para a diversidade genética de 
ciprinídeos; 

- O Rio Arade fica muito próximo da Ria de Alvor (PTCON0058), uma zona protegida pela 
Convenção de Ramsar desde 1996 e integrada dentro da Rede Natura 2000. 
 
- O Rio Arade é também um importante local para a lontra, espécie classificada com o estatuto 
de ameaçada. No EIA não é feita nenhuma menção a este facto, nem a esta espécie. 
 
- Estão identificadas espécies animais sensíveis e protegidas bem como espécies vegetais de 
extrema importância. 
 
- Alteração da biodiversidade marinha pode potenciar a morte de muitas espécies que 
procuram este local para reprodução e desova. 
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- As Dragagens para estabelecer /alargar o canal de navegação e eventual consolidação das 
margens terão efeitos negativos sobre as biocenoses, uma vez que as margens e o leito dos 
rios são extremamente importantes como locais de reprodução e crescimento de muitas 
espécies piscícolas. 
 
- Destruição da biodiversidade aquática das praias do Molhe e do Pintadinho. 

- O aumento da frequência da navegação irá provocar impactes (ruído, rejeição de efluentes, 
erosão da margens) que perturbaram o ecossistema aquático e ribeirinho, o EIA não se 
pronuncia sobre este fato. 
 
 
 
2 – Sítio de Importância arqueológica – Rio Arade 
 
- Referem a importância arqueológica do Rio Arade, e alegam ser as dragagens a principal fonte 
de destruição dos diversos contextos arqueológicos existentes. 
 
- Os trabalhos de dragagem deverão ser acompanhados, nas imediações do arqueossítio, pela 
presença de um técnico devidamente qualificado para acompanhamento arqueológico. 
 

 

3 - Sedimentos 
 
- O EIA deverá contemplar a quantidade de material que será dragado, e que possa corresponder 
à classe 1 e 2 e, eventualmente, estudar locais alternativos de deposições destes sedimentos. 
 
- Questionam a escolha e não compreendem a escolha das praias do Pintadinho e Praia do Molhe 
como locais para a deposição dos dragados. 
 
 
 
4 - Sócio economia 
 
- A alteração a nível de paisagem na localidade de Ferragudo, com a eliminação da Praia da 
Angrinha, assim como a baías de rotação, irá promover uma descaracterização da Vila a nível 
visual, alterando também os locais de colocação dos barcos dos pescadores, colocando, assim, 
o seu meio de subsistência em risco.   
 
- O alargamento do canal só irá beneficiar, praticamente, a cidade de Portimão.  

- A deposição de areias na praia do Molhe de Ferragudo e Pintadinho põe em causa a prática de 
surf na praia do molhe de Ferragudo, destruindo as caraterísticas únicas da Onda nessa área 
que possibilitam a prática desta atividade. 

- É sugerido o aprofundamento do canal de navegação um pouco mais para montante com a 
dragagem do setor assoreado junto à entrada da Doca Pesca e da Doca de São Francisco. 

- Sendo os navios cruzeiros são um dos grandes responsáveis pela poluição dos oceanos, no 
EIA não foi feito qualquer estudo sobre o impacto do trafego que este tipo de navios trará para 
o ecossistema do Rio Arade e ecossistemas circundantes 
 
 
Assim, e de acordo com o que foi exposto, consideram que deverá ser dado um parecer 
desfavorável ao Projeto em avaliação 
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CONCLUSÃO: 
 
Tendo em conta os factos acima expostos, realça-se a preocupação espelhada nas exposições 

apresentadas, durante a Consulta Pública do Projeto, tendo em conta os impactes negativos 

descritos com a eventual concretização do Aprofundamento e Alargamento do Canal de 

Navegação do Porto de Portimão. 

Ressaltando, ainda, as inúmeras lacunas apontadas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 

solicitando a reformulação do mesmo e que sejam acauteladas todas as preocupações 

descritas quer na caracterização do projeto, na avaliação de impactes e nas medidas de 

minimização. 

Das 89 exposições recebidas no âmbito da Consulta Pública, do projeto em avaliação, 

apresentam parecer favorável a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e o Turismo de 

Portugal as restantes exposições apresentam parecer desfavorável à execução do Projeto em 

avaliação. 
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Exposições Recebidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dados da consulta 

Nome resumido 
Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão 

Nome completo 
Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão 

Descrição 
Aprofundamento e alargamento do atual canal de navegação tendo 
em vista a receção de navios de cruzeiro com comprimento até 334 
m. 

Período de consulta 2020-07-01 - 2020-08-11 

Data de ínicio da avaliação 2020-08-12  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia  

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora  

Técnico Cristina Sobrinho 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Resumo 
Não 
Técnico 

Documen
to 

https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3316/v1_%20rnt_portoportimao_0220206
30111215.pdf 

Estudo 
de 
Impacte 
Ambien
tal 

Documen
to 

https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3316 

 

Participações 



${id#1}  ID 38328 Duarte Nuno Águas Roque em 2020-08-11 

Comentário: 

É ridículo que se viva numa democracia e se avance para projecto com grande impacto na 
vida do habitantes locais, no seu património ,  e não se consulte os mesmos para obter a sua 
opinião, e mesmo a sua aprovação. Neste pais servimos só para pagar e nunca somos levados 
a serio. Sou contra este projecto por variadas razões e quero aqui registra o meu desagrado. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2}  ID 38327 Eduardo Ribas em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em 
referência pelos motivos expressos no documento anexo. Eduardo Alexandre Campos Ribas 
Portimão, 11 de agosto de 2020  https://participa.pt/pt/consulta/aprofundamento-e-
alargamento-do-canal-navegacao-do-porto-de-portimao 

Anexos: 38327_ participação dragagem arade.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#3}  ID 38326 plataforma download em 2020-08-11 

Comentário: 

Somos de total desacordo com a obra proposta em EIA, para o Aprofundamento e 
alargamento do atual canal de navegação tendo em vista a recepção de navios de cruzeiro 
com comprimento até 334 m. Pelos seguintes motivos: 1. impacto na riqueza biomarinha do 
leito do rio Arade na sua extensão desde a foz até Silves - obras deste calibre irão provocar 
um desequilíbrio do ecossistema existente, e em recuperação de décadas anteriores de 
descarga de águas residuais 2. Irá provocar uma alteração morfológica das praias alvo de 
deposição de areias que não é natural, e esse género de operação já se verificou infrutífera e 
até contraproducente no que respeita à preservação das bacias de areia nas margens, ou 
seja, das praias - praias essas que não se verificam em diminuição do areal no momento 3. 
uma vez mais o municipio de Portimão pretende perigar bens públicos e naturais, o 
ecossistema que ainda se verifica vivo nesta cidade, por um "desenvolvimento turístico" 
totalmente desmiolado! Que grau de desenvolvimento económico se visa com a recepção de 
navios enormes por umas horas nesta cidade em que a oferta cultural é diminuta, e até em 



que o comercio de rua foi depauperado em favor das grandes superfícies? Estes navios estão 
equipados com centros comerciais, casinos, spas, não serão uma mais-valia económica para 
hotéis... Onde está a vantagem? 4. O grau de poluição que se vê associado à visita de navios 
deste porte foi recentemente reconhecido na cidade de Lisboa e no rio Tejo. Tendo em conta 
a diferença de dimensão quer da cidade de Portimão, quer da bacia do Arade, será que existe 
uma real noção do que aqui se propõe? A degradação da qualidade do ar, já bastante pobre 
devido ao excesso de trafego automóvel, a degradação da qualidade da água, tudo isto volta 
a ser alvo de aposta por ideia de turismo que não está actualizada, não tem a ver nem com 
as tendências actuais da actividade económica turística, nem com a situação de crise 
sanitária em que os movimentos em massa passando por vários locais são totalmente 
desaconselhados. Somos totalmente em DESACORDO! Plataforma Download -- Associação 
Cultural sediada em Portimão, NIC 510323758 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#4}  ID 38325 Angela Cristina Sintra Ramos Venâncio Quadros em 2020-08-11 

Comentário: 

Discordo quer pelo impacto ambiental com riscos para preservação do património 
arqueologico subquatico que poderá estar em risco , nao concordo com o depósito do lodo 
do rio nas Praias do Molhe e da Praia do Pintadinho ; não concordo com as barreiras de 
proteção e destruição de uma zona como a Angrinha . 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#5}  ID 38324 Marisa Inês Rodrigues Baptista em 2020-08-11 

Comentário: 

Sou de total desacordo com a obra proposta em EIA, para o Aprofundamento e alargamento 
do atual canal de navegação tendo em vista a recepção de navios de cruzeiro com 
comprimento até 334 m. Pelos seguintes motivos: 1. impacto na riqueza biomarinha do leito 
do rio Arade na sua extensão desde a foz até Silves - obras deste calibre irão provocar um 
desequilíbrio do ecossistema existente, e em recuperação de décadas anteriores de descarga 
de águas residuais 2. Irá provocar uma alteração morfológica das praias alvo de deposição de 
areias que não é natural, e esse género de operação já se verificou infrutífera e até 
contraproducente no que respeita à preservação das bacias de areia nas margens, ou seja, 
das praias - praias essas que não se verificam em diminuição do areal no momento 3. uma 
vez mais o municipio de Portimão pretende perigar bens públicos e naturais, o ecossistema 
que ainda se verifica vivo nesta cidade, por um "desenvolvimento turístico" totalmente 
desmiolado! Que grau de desenvolvimento económico se visa com a recepção de navios 



enormes por umas horas nesta cidade em que a oferta cultural é diminuta, e até em que o 
comercio de rua foi depauperado em favor das grandes superfícies? Estes navios estão 
equipados com centros comerciais, casinos, spas, não serão uma mais-valia económica para 
hotéis... Onde está a vantagem? 4. O grau de poluição que se vê associado à visita de navios 
deste porte foi recentemente reconhecido na cidade de Lisboa e no rio Tejo. Tendo em conta 
a diferença de dimensão quer da cidade de Portimão, quer da bacia do Arade, será que existe 
uma real noção do que aqui se propõe? A degradação da qualidade do ar, já bastante pobre 
devido ao excesso de trafego automóvel, a degradação da qualidade da água, tudo isto volta 
a ser alvo de aposta por ideia de turismo que não está actualizada, não tem a ver nem com 
as tendências actuais da actividade económica turística, nem com a situação de crise 
sanitária em que os movimentos em massa passando por vários locais são totalmente 
desaconselhados. Sou totalmente em DESACORDO! Marisa Inês Rodrigues Baptista, CC 
11516198 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#6}  ID 38323 Paulo Alexandre Luís Correia em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em 
referência pelos motivos expressos no documento anexo.  Paulo Correia   Portimão, 11 de 
agosto, 2020. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#7}  ID 38322 Geoffrey Blofeld em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em 
referência pelos motivos expressos no documento anexo. Geoffrey Blofeld CRP 087003 
Lagoa,  11 de agosto de 2020 

Anexos: 38322_participação-dragagem-arade-vfinal.pdf 



Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#8}  ID 38321 josé Alberto Fernandes Simões em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em 
referência pelos motivos expressos no documento anexo. José Alberto Fernandes Simões 
Portimão, 11 de agosto de 2020 

Anexos: 38321_participação-dragagem-arade-vfinal.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#9}  ID 38320 Carlos Barão em 2020-08-11 

Comentário: 

A favor dos habitantes do conselho de Lagoa , assim como os utentes das praias a onde se 
destinam a colocar a areia , venho por este meio discordar com o plano. Destruir uma zona 
de prática de desportos aquáticos , nomeadamente surf e bodyboard , fauna e flora em prol 
do bem de outros não parece aos dias de hoje sequer razoável.  Uma vez mais querem retirar 
aos habitantes e residentes o bom que há a pensar no que acham que o turista quer. Quando 
já se sabe a muito tempo que quem para cá viaja vem em busca de natureza e paz . 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#10} ID 38319 Anabela M L F E Blofeld em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em 
referência pelos motivos expressos no documento anexo. Anabela Blofeld CD 07158205 
Lagoa, 11 de agosto de 2020 

Anexos: 38319_participação-dragagem-arade-vfinal.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#11} ID 38318 Joana Serpa em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em 
referência pelos motivos relacionados com o impacto nos habitats naturais envolventes, 
destruição de artefactos arqueológicos, impacto negativo na paisagem natural da região, 
impacto negativo nos aspectos socio-económicos  e culturais, em especial na vila piscatória 
de ferragudo Joana Tavares Silva e Serpa Portimão, 11 de agosto de 2020 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#12} ID 38317 Paula em 2020-08-11 

Comentário: 

Destruição de achados  arqueológicos,  a colocacao dos sedimentos nas praias do molhe 
pintadinho e grande o desaparecimento da zona balnear da angrinha  e fatores  sócio 
econômico. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  



Observações do técnico: 
 

${id#13} ID 38316 Maria Estela Mendes Pinto Lapa em 2020-08-11 

Comentário: 

Algures no tempo assisti ao alargamento do Rio Arade e a margem de Ferragudo que era 
circundante à estrada ficou cheia de lamas... não quero imaginar esse cenário de novo 
naquela que é ainda uma das Aldeias mais belas do Algarve!!! 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#14} ID 38315 Sérgio Pereira de Carvalho Correia em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA)  No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em 
referência pelos motivos expressos no documento anexo.  Sérgio Pereira de Carvalho Correia 
Faro, 11 de agosto de 2020 

Anexos: 38315_participação-dragagem-arade-vfinal.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#15} ID 38314 Paulo Neto em 2020-08-11 

Comentário: 

Fiquei a saber deste projecto de aprofundamento e alargamento do rio Arade no dia 10 de 
Agosto. E devo dizer que além da minha discordância à partida por inúmeras razões, não 
consigo perceber o momento para tal, acho curioso num período de "aperto" económico 
(pelos motivos conhecidos, infelizmente) fazer-se uma intervenção deste âmbito, mesmo 
considerando os argumentos usados: considerável aumento das dimensões dos Cruzeiros, 
etc...  A zona costeira do Algarve está depauperada, resultado de políticas que visavam um 
determinado modelo económico,  optando por um crescimento económico selvagem sem 
qualquer respeito pelas marcas identitárias, costumes e tradições. Perguntou-me o que 
poderá acontecer à pitoresca vila de Ferragudo, o impacto nos ecossistemas, a alteração da 
dinâmica fluvial, das correntes, da variação da salinidade mais a montante,  da 
descaracterização de zonas naturais e destruição de património; o poderá acontecer às 
pessoas que dependem deste rio como o conhecemos. Este rio poderá parecer uma linha 
insignificante quando comparado ao mar que nos "saúda",  para aqueles que querem 
implementar uma ideia de "progresso" ou desenvolvimento económico a tudo o custo é 
importante como se constatou, mas não é mais vital do que para as pessoas que vivem neste 
resquício. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#16} ID 38313 Luis Cabrita Francisco em 2020-08-11 

Comentário: 

. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#17} ID 38312 CHAM - Centro de Humanidades (FCSH/NOVA|UAc) em 2020-08-11 

Comentário: 

Enviamos em anexo parecer sobre o processo de Avaliação de Impacte Ambiental do 
projecto de Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão, 
subscrito por Cristóvão Fonseca e José Bettencourt, arqueólogos e investigadores de Centro 
de Humanidades (CHAM – FCSH/NOVA|UAç), unidade de investigação interuniversitária da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa. 

Anexos: 
38312_OficioConsultaPublicaAIADragagemPortoPortimao_CHAM_20200811_3728.pdf 



Estado: Não Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#18} ID 38311 Vanda Patrícia Cintra Brazona em 2020-08-11 

Comentário: 

. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#19} ID 38310 Susana em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em 
referência pelos motivos expressos no documento anexo. Susana Costa Portimão, 11 de 
agosto de 2020 

Anexos: 38310_participação-dragagem-arade-vfinal.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#20} ID 38309 Sociedade Imobiliária S.João do Arade S.A. em 2020-08-11 

Comentário: 

Exmos.(as) Senhores(as),  A SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S. JOÃO DO ARADE S.A., com o NIPC 
504066811, com sede na Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 2, 17º , 1070-102 Lisboa, 
proprietária do CASTELO DE S. JOÃO DO ARADE, tendo tomado conhecimento de que se 
encontra a decorrer Consulta Pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente 
inserida no projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 
Portimão com vista à receção de cruzeiros com comprimento até 334 metros, vem exercer o 
seu Direito de Participação previsto no DL n.º 80/2015, de 14 de Maio, que aprova a revisão 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.  Verificámos existir a previsão de 
trabalhos no âmbito de tal projecto que ameaçam o património cultural classificado 
constituído pelo denominado CASTELO DE S. JOÃO DO ARADE e sua zona especial de 
protecção, de que somos proprietários e que temos a responsabilidade de proteger e 
preservar, uma vez que é classificado como Monumento Nacional ao abrigo do Decreto n.º 
735/74, de 21 de dezembro.  Assim, viemos manifestar a nossa preocupação e oposição 
perante os trabalhos e construções previstas para a área do Castelo de S. João do Arade e 
para a sua zona de protecção especial.  Preocupa-nos, nomeadamente, quando aí se refere:  
a) - “poderá ser necessário proceder à remoção de materiais mais compactados que rodeiam 
o pequeno cabo rochoso, localizado perto do rasto do canal a dragar.”; b) - “… o projeto 
prevê ações de dragagem no interior da área de servidão administrativa do Castelo de São 
João do Arade, classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) ... De notar que o limite da 
área a dragar se encontra apenas a cerca de 10 metros do pano da muralha.”; c) - “No caso 
da OC1 (castelo de São João do Arade), deverá ser materializada uma área de resguardo de 
50 metros relativamente ao pano de muralha virado ao rio, de forma a evitar impactos de 
maquinaria a operar na proximidade.”; d) - “...Assim, face às ações de dragagem para 
remoção de sedimentos, considerou-se poder ocorrer um impacte negativo mas indireto, 
improvável, reduzido e não significativo. No entanto, se considerarmos as ações para 
remoção de rocha com recurso a explosivos, não temos elementos suficientes para avaliar o 
impacte dessas ações ao ocorrerem na proximidade do afloramento rochoso onde se 
implanta o edifício e muralhas.” e) - "Desenho T1102-2-PE-OBM-DWG-CN-004-0, que se 
apresenta no Anexo E – Questão A7.24, representa a posição do teto do substrato rochoso, 
na zona envolvente do Castelo de São João de Arade, (…). Os perfis representados (km 1+400 
a km 1+600) indicam as zonas rochosas a dragar nas imediações do Castelo. O perfil km 
1+500 coincide com a prumada do Castelo e os outros dois representam a situação 100 m a 
montante (km 1+400) e a situação 100 m a jusante (km1+600). O volume de rocha a dragar 
entre estes três perfis é de 7 800 m3, com espessuras médias entre 0 e 3 m.”  As situações 
atrás descritas, a título meramente exemplificativo, denotam que existem enormes riscos de 
estabilidade da plataforma rochosa onde se encontra implantado o edificado existente nos 
trabalhos previstos, devido aos trabalhos de dragagens onde equacionam inclusivamente o 
uso de explosivos e porque se percebe nos mapas, que a zona do Castelo está totalmente 
inserida na Zona de Incidência Indirecta das vibrações decorrentes dos trabalhos.  Por outro 
lado, apesar de a dada altura referirem que “…deverá ser materializada uma área de 
resguardo de 50 metros relativamente ao pano de muralha virado ao rio”, a verdade é que se 
percebe depois que pretendem intervir numa zona de apenas 3,5 metros de distância da 
área intervencionada, conforme Quadro IV. 88 – Quadro síntese das Ocorrências culturais na 
área de Incidência do Projeto.  Extraordinariamente preocupante, é ainda o que se verifica da 
análise do Desenho T1102-2-PE-OBM-DWG-CN-004-0, ao verificarmos que pretendem cortar 
o teto do substrato rochoso, na zona envolvente (base) do Castelo de São João de Arade, nos 
perfis representados (km 1+400 a km 1+600) que indicam as zonas rochosas a dragar nas 
imediações do Castelo. O perfil km 1+500 coincide com a prumada do Castelo e os outros 



dois representam a situação 100 m a montante (km 1+400) e a situação 100 m a jusante 
(km1+600).  Face ao exposto, solicitamos a V. Exas. que procedam às diligências necessárias 
para que se proíbam todas e quaisquer intervenções que possam pôr em risco a estabilidade 
e segurança do Castelo de São João do Arade, património edificado há vários séculos com 
enorme valor cultural que urge preservar.  Com os nossos cumprimentos,  Pela 
Administração  SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S. JOÃO DO ARADE S.A. 

Anexos: 38309_Resposta Direito Participação Castelo.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#21} ID 38308 Rui Duarte em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto, pela 
inevitável destruição de habitats marinhos, destruição da paisagem natural da nossa costa, 
alteração da tipologia de areia dourada e fina nas nossas praias. Não queremos a repetição 
do que foi feito com as dragagens no Rio Arade e posterior deposição dos sedimentos na 
Praia da Rocha, nos anos 70 e 80, em que alterou irremediavelmente a paisagem e todo o 
ecossistema daquela zona.  Rui MIguel Conduto Duarte  Portimão, 11 de agosto de 2020  
https://participa.pt/pt/consulta/aprofundamento-e-alargamento-do-canal-navegacao-do-
porto-de-portimao 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#22} ID 38305 Inês Alberto em 2020-08-11 

Comentário: 

Este projeto não contribuiu em nada para a população e para o ecossistema envolvente, 
beneficia apenas um dos lados da moeda e não engloba o plano geral 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#23} ID 38304 Andreia em 2020-08-11 

Comentário: 

Por questões ambientais discordo com esta proposta 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#24} ID 38303 Catarina Pinto Faria Fernandes em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em 
referência. No início dos anos 2000, as dragagens no porto de Portimão resultaram na 
criação de enormes montes de areia depositados na margem ferragudense do rio, criando 
um muro entre Ferragudo e o estuário, e destruindo a pequena enseada da praia da 
Angrinha. Nessa altura, a então Junta Autónoma dos Portos do Barlavento Algarvio tinha 
garantido que a situação da deposição das areias seria provisória…mas eternizou-se e 
algumas zonas das margens, como a Angrinha, nunca mais voltaram a ser como eram.Terá 
também efeitos  nefastos no património arqueológico subaquático e na biodiversidade do 
estuário do Arade.A proposta é pouco fundamentada, e apresenta um impacto 
potencialmente muito negativo em vários setores, nestas zona de deposição. Catarina de 
Pinto Faria Fernandes  Portimão, 11 de agosto de 2020 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#25} ID 38302 Ana Rocha em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-
B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 
de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 
Portimão», venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em 
referência pelos motivos expressos no documento anexo. Ana Cristina da Silva Rocha, 
Arquiteta Portimão, 11 de agosto de 2020 

Anexos: 38302_participação-dragagem-arade-vfinal.pdf 



Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#26} ID 38300 Carla Rodrigues off em 2020-08-11 

Comentário: 

(Texto para colocar no PORTAL PARTICIPA com o documento anexo em PDF)   EX.MO 
SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) No âmbito da consulta 
pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 151-B/ 2013 
de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada pelo DL n.º 152-B/2017 de 11 de 
Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão», 
venho por este meio manifestar a minha posição DESFAVORÁVEL ao projeto em referência 
pelos motivos expressos no documento anexo. Carla Rodrigues Portimão, 11 de agosto de 
2020 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#27} ID 38299 Pela defesa da Ribeira de Quarteira-Não à cidade lacustre em 2020-08-11 

Comentário: 

Apresentamos a nossa oposição ao projecto porque a natureza, dimensão e a localização do 
mesmo provocam a sua insustentabilidade quer ambiental quer  económica .  Os impactos 
ambientais advem quer da localização quer pela próximadade a outros locais, SIC, Rede 
natura e RAMSAR, quer pela natureza da activade  :  1º O local onde se desenrolam as 
dragagens é considerado Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0052.  Este SIC está 
classificado como Zona Húmida de Importância Internacional (biótopo CORINE “Rio Arade”) e 
apresenta um conjunto de cinco habitats naturais e sete espécies de fauna constantes da 
Directiva Habitats, sendo muito importante para a diversidade genética de ciprinídeos. Assim 
a zona de intervenção das dragagens no Rio Arade integra-se naquilo que o diploma da 
avaliação de impacto ambiental classifica como “áreas sensíveis”. De acordo com o Decreto-
lei 152-B de2017, artigo 2º , alínea a)  áreas sensíveis são: i) Áreas protegidas, classificadas ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas 
especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 
abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; iii) 
Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidas nos 



termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro;  2º  O Rio Arade é também um importante 
local para a lontra, espécie classificada com o estatuto de ameaçada.  3º  O Rio Arade fica 
muito próximo da Ria de Alvor ( PTCON0058), uma zona protegida pela Convenção de 
Ramsar desde 1996 e integrada dentro da Rede Natura 2000,  4º a)Os navios cruzeiros são 
um dos grandes responsáveis pela poluição dos oceanos. Pretende-se diminuir o impacto nos 
mares e para isso o trafego marítimo terá que ser reduzido.  A não rentabilidade  e não 
sustentabilidade  económica advém de  os cruzeiros seram dedicados ao  turismo; o  turismo 
dos cruzeiros. A crise do Covid 19 veio  destaparo facto de que este é uma actividade muito 
dependente de fenómenos que não são controláveis.   Além de que  uma economia 
concentrada numa só actividade é muito frágil. O turismo no Algarve terá que dar parte da 
sua quota a outras actividades e não pode justificar os custos (económicos e ambientais) que 
lhe estão associados. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#28} ID 38298 Glocal Faro em 2020-08-11 

Comentário: 

Cumprindo o enquadramento legal das Consultas Públicas, vimos apresentar a nossa 
oposição ao projecto porque ele não é rentável economicamente e causará impactos 
ambientais significativos, tendo em conta a natureza e a localização do projecto. Razões 
económicas: os cruzeiros são instrumentos do turismo; ora o  turismo dos cruzeiros 
encontrava-se em crise e esse facto foi tornado mais evidente com a crise do Covid 19. Neste 
momento, em Portugal e no mundo, reformula-se a economia pela consciência de que uma 
economia concentrada numa só actividade é muito frágil. O turismo no Algarve terá que dar 
parte da sua quota a outras actividades e não pode justificar os custos (económicos e 
ambientais) que lhe estão associados.  Razões ambientais:  a)Os navios cruzeiros são um dos 
grandes responsáveis pela poluição dos oceanos. Pretende-se diminuir o impacto nos mares 
e para isso o trafego marítimo terá que ser reduzido. b) O local onde se desenrolam as 
dragagens é considerado Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0052.  Este SIC está 
classificado como Zona Húmida de Importância Internacional (biótopo CORINE “Rio Arade”) e 
apresenta um conjunto de cinco habitats naturais e sete espécies de fauna constantes da 
Directiva Habitats, sendo muito importante para a diversidade genética de ciprinídeos. Assim 
a zona de intervenção das dragagens no Rio Arade integra-se naquilo que o diploma da 
avaliação de impacto ambiental classifica como “áreas sensíveis”. De acordo com o Decreto-
lei 152-B de2017, artigo 2º , alínea a)  áreas sensíveis são: i) Áreas protegidas, classificadas ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas 
especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 
abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de 
maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; iii) 
Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidas nos 
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro; c) O Rio Arade é também um importante local 
para a lontra, espécie classificada com o estatuto de ameaçada. d)  O Rio Arade fica muito 
próximo da Ria de Alvor ( PTCON0058), uma zona protegida pela Convenção de Ramsar 
desde 1996 e integrada dentro da Rede Natura 2000, 



Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#29} ID 38297 rosaguedes em 2020-08-11 

Comentário: 

Venho apresentar os fundamentos para a minha discordância a estas alargamento, que são 
razões quanto às características e localização do projecto. Passo a expôr: 1 .1. Os navios 
cruzeiros são um dos grandes responsáveis pela poluição dos oceanos.  1 .2 Os navios 
cruzeiros inserem-se numa lógica de turismo, o que neste momento noi Algarve, é motivo de 
reformulação face às consequências que se tornaram evidentes  com a crise do  Covid 19, de 
um economia centrada no turismo  2 .1 A zona de intervenção das dragagens no Rio Arade 
integra-se naquilo que o diploma da avaliação de impacto ambiental classifica como “áreas 
sensíveis”. De acordo com o Decreto-lei 152-B de2017, artigo 2º , alínea a)  áreas sensíveis 
são: i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 
ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 
n.os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves 
selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; iii) Zonas de proteção dos bens imóveis 
classificados ou em vias de classificação, definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro;  O local onde se desenrolam as dragagens é considerado Sítio de Interesse 
Comunitário (SIC) PTCON0052.  Este SIC está classificado como Zona Húmida de Importância 
Internacional (biótopo CORINE “Rio Arade”) e apresenta um conjunto de cinco habitats 
naturais e sete espécies de fauna constantes da Directiva Habitats, sendo muito importante 
para a diversidade genética de ciprinídeos.   2 .2 O Rio Arade é também um importante local 
para a lontra, espécie classificada com o estatuto de ameaçada.  2 .3  O Rio Arade fica muito 
próximo da Ria de Alvor ( PTCON0058), uma zona protegida pela Convenção de Ramsar 
desde 1996 e integrada dentro da Rede Natura 2000, 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#30} ID 38296 MARGUDO, SA em 2020-08-11 

Comentário: 

Margudo, SA titular do projeto da Marina de Ferragudo apresenta a sua posição no 
documento anexo 

Anexos: 38296_Resposta MARGUDO com Documentos.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#31} ID 38295 Marinas de Barlavento, S.A. em 2020-08-11 

Comentário: 

Marinas de Barlavento, Empreendimentos Turísticos SA, concessionaria da Marina de 
Portimão tomou conhecimento de que se encontra a decorrer Consulta Pública promovida 
pela Agência Portuguesa do Ambiente inserida no projeto de Aprofundamento e 
Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão com vista à receção de cruzeiros 
com comprimento até 334 metros, projeto esse promovido pela APS-Administração dos 
Portos de Sines e do Algarve, SA.  Após consulta dos documentos constantes nessa consulta 
pública tem os seguintes comentários a fazer, reservando-nos o direito de aperfeiçoamento 
dos mesmos, a posteriori.  1. Verificamos que os autores do projeto EIA levam em 
consideração os efeitos negativos que o Aprofundamento e alargamento do canal teriam 
sobre o Cais da Marinha, mas não analisam eventual o impacto negativo sobre os molhes de 
proteção da Marina de Portimão, especialmente o aterro e o molhe Norte adjacentes ao cais 
da Marinha. Igualmente nos preocupa o facto de nada ser dito sobre a eventual necessidade 
de reforçar o molhe Sul da Marina de Portimão ou a retenção da piscina e praia virados a Sul. 
2. A bacia de rotação e alargamento do canal prevista no estudo em apreço, nomeadamente 
a na zona Norte da margem esquerda do rio arade, inviabiliza o projeto da Marina de 
Ferragudo já aprovado e, hoje, em processo judicial no tribunal administrativo, por razões 
outras que não razões técnicas.  Este facto, para além do prejuízo causado à concessionária, 
prejudica potenciais interesses da sociedade Marinas de Barlavento, tanto ao nível 
conceptual, como ao nível de direitos materiais adquiridos.  A criação da Marina de 
Ferragudo cria um, polo turístico de elevada qualidade e de alto interesse económico e de 
postos de trabalho, como o demonstra o exemplo da Marina de Portimão.  Julgamos que 
este conjunto - Marinas de Portimão e Ferragudo e estaleiro de reparação Naval, já existente 
- permitiriam um conjunto de valências que tornaria o Estuário do rio Arade um polo de 
referencia para a náutica de recreio ao nível internacional.  3. Aliás não vemos razão para a 
criação desta bacia Norte e os custos inerentes, quando no anteporto de Portimão há uma 
área adequada ao efeito.  A administração da          Marinas de Barlavento - 
Empreendimentos Turísticos, S. A. Marina de Portimão - Edifício Administrativo – Ponta da 
Areia 8500-345 PORTIMÃO – ALGARVE – PORTUGAL Tel: (+351) 282 400 680 ; Fax: (+351) 282 
400 681  info@marinadeportimao.com.pt http://www.marinadeportimao.com.pt 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  



Observações do técnico: 
 

${id#32} ID 38294 Dara em 2020-08-11 

Comentário: 

Ferragudo vai perder por completo a sua essência 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#33} ID 38293 Katerina Naydenko em 2020-08-11 

Comentário: 

Com esta medida Ferragudo perde por completo a sua essência. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#34} ID 38292 Ruben Patrício Infante Palma em 2020-08-11 

Comentário: 

Exmo. Presidente do Concelho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Dr. º Nuno 
Lacasta,  Na impossibilidade de conseguir submeter o Ofício nº 15495 da Câmara Municipal 
de Lagoa através do email institucional, devido à falta de link para ativar a conta do 
Município de Lagoa, no Portal Participa, venho desta forma, na qualidade do secretário do 
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís António Alves da Encarnação, enviar o 
contributo desta instituição para esta consulta pública.   Sem outro assunto  Despeço-me 
com os melhores cumprimentos Ruben Palma 

Anexos: 38292_Ofício de Saída nº 15495 - Câmara Municipal de Lagoa.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#35} ID 38291 Nelson Gonçalves em 2020-08-11 

Comentário: 

Portimão vai em contra-ciclo!  Sabendo-se «que este tipo de navios é uma imensa fonte de 
poluição, quer ao nível das emissões atmosféricas, como ao nível dos ecossistemas dos locais 
por onde passam e por onde atracam. Neste sentido e com a certeza de que constituem 
imensas fontes de poluição, é que a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou em Março 
passado, um conjunto de medidas que visam mitigar a poluição produzida pelos navios de 
cruzeiro, incluindo, a limitação do número de navios que podem atracar no porto de Lisboa, 
bem como, a proibição de entrada no porto de navios com 1000 toneladas que não tenham 
feito a transição para o uso de energias mais limpas e sustentáveis.  Obviamente - ou não - 
quando se decidiu alargar o canal de navegação do porto de Portimão, não se teve em 
mente, as consequências de trazer para o nosso Rio Arade e para as cidades limítrofes, 
tamanhas fontes de poluição. Esse, no entanto, deveria ser o factor fundamental para decidir 
sobre a benevolência (ou não) de um projecto com este impacto.» 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#36} ID 38290 Maria Manuela Malha da Silva em 2020-08-11 

Comentário: 

Este projecto só vai trazer: -Destruição da biodiversidade; -Um atendado ao ambiente que 
vai trazer mais danos que benefícios; -Acréscimo de poluição; -Destruição de uma paisagem 
que é o Cartão-de-Visita de Portugal- Algarve na sua última  Campanha Publicitária 
"VisitAlgarve" (https://www.visitalgarve.pt/pt/Default.aspx), descaracterizando a Região com 
a destruição do que devia ser protegido, um "Ex-Libris" do Algarve-Portugal para o mundo.  
Ferragudo é imagem de Turismo, vive do Turismo e para o Turismo tendo preservado a sua 
paisagem, não a descaracterizem, não destruam, o que sabiamente foi conservado e, que por 
isso, se tornou uma imagem que vende, não deixem que passe a ser uma saudosa 
recordação... Como tem acontecido com todos os outros (des)investimentos gananciosos... 
que matam a "galinha-dos-ovos-d'oiro...       Depois, para que serve navios de cruzeiro 
poderem chegar, se já não tivermos o que mostramos ter no Cartâo-de-Visita?... Não será 
publicidade enganosa? 

Anexos: Não 



Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#37} ID 38288 A Ultima Janela para o mar em 2020-08-11 

Comentário: 

EX.MO SENHOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA)  No âmbito da 
consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte ambiental (DL n.º 
151CB/ 2013 de 31 de Outubro) do «Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do 
Porto de Portimão»  o movimento cívico «A Última Janela para o Mar» vem apresentar a sua 
participação pública..  Pelas razões expostas no documento anexo deve ser emitida uma DIA 
que se mostre DESFAVORÁVEL ao projecto agora em discussão pública de alargamento do 
canal de navegação do porto de Portimão. 

Anexos: 38288_participação-dragagem-arade-vfinal.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#38} ID 38287 Alexandra Maria Gonçalves Soares de Abreu Baptista em 2020-08-11 

Comentário: 

O rio está todo poluído com as descargas de esgoto uma constante no rio arade, qualquer 
deslocação das lamas vai provocar um desiquilibrio no meio ambiente, poluição vai ser mais 
que muita, destruição das praias envolventes. Mas quem são as pessoas  que tomam estas 
decisões têm memória curta, não chegou o que se passou no ano 2000. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#39} ID 38285 Ana Luisa Cabrita Andrade em 2020-08-11 

Comentário: 

x 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Geral 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#40} ID 38284 Susana em 2020-08-11 

Comentário: 

Impocto negativo ambiental e patrimonial para a zona envolvente 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#41} ID 38283 Sofia Damião em 2020-08-11 

Comentário: 

Projecto para fazer perder o cariz pitoresco, a fauna e floras marinhas, e toda a história que 
está no fundo do Arade para mais uma dose de turismo? Não! Especulação imobiliária, perda 
de espaços profundamente algarvios com o cheiro das figueiras, tomilho bravo as 
amendoeiras em flor e o típico cheiro da alfarrobeira. Deixamos de ouvir algarvio para ouvir 
outras linguas... Deixamos de ver as estrelas à noite com tanta luz que agora temos por todo 
o lado. O meu querido Ferragudo com as suas casas pitorescas que são mandadas abaixo 
para dar lugar a prédios sem qualquer traça caracteristica ou história. Fazem esse e o 
projecto da marina e acabam com tudo o que ainda resta.  Já basta de se destruir a história, 
o típico, o ecossistema com desculpa de turismo, quando são somente meia dúzia a lucrarem 
com isso. Sempre que há problemas depois as populações e ambiente é que sofrem com 
todas as consequências. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#42} ID 38282 Sónia Silva em 2020-08-10 

Comentário: 

Como filha de pais ferragudenses criada e sempre a viver em Ferragudo  sou contra a 
destruição  da beleza natural da minha terra do � coração  desde pequena  que vou às  praias 
desta  maravilhosa  vila cresci a dar mergulhos  no salva vidas e hoje  com 45 anos  fico feliz 
que essa tradição  passou  para os nossos filhos  e filhas por estas e outras  razões  ainda 
mais importantes  como as causas ambientais  nao avancem  com esta destruição  os barcos 
vão  para Portimão  então  eles que fiquem  com as areias  e todo o seu lodo porque  nós  
ferragudenses já  temos areia  suficiente  e muita qualidade.  Ferragudo  sempre !!! É   
preciso lutar então  lutaremos agora beneficiar  uns  à  custa da morte  de outros.  NÃO à  
destruição  do melhor cartão  de visita  do Algarve até  Portimão  por vezes o usa��� 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#43} ID 38281 Renata em 2020-08-10 

Comentário: 

Impacto negativo na praia da angrinha Impacto negativo na arqueologia subaquática Impacto 
negativo em todos os desportos náuticos que aqui se praticam, surf , padel vela pesca 
Destruição da actual paisagem que é tao  bela e que tem perdurado desde a minha infância 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#44} ID 38280 Dinis em 2020-08-10 

Comentário: 

Este tipo de projeto terá principalmente um impacto positivo ao nível financeiro no concelho 
de Portimão com a capacidade de receber navios de grande porte. O impacto para o 
concelho de Lagoa certamente não será tão expressivo, pelo que, o depósito de sentimentos 
em praias do concelho de Lagoa terá um peso significativo em vários aspetos tais como a 
redução da qualidade das águas pela existência de lodo em abundância no fundo do rio e a 
possibilidade de colocar em causa a qualidade das ondas das praias em referência pela 
alteração dos fundos. A praia do molhe de ferragudo é uma das praias mais regulares para a 
prática de surf No concelho de Lagoa e este projeto poderá colocar em causa uma atividade 
Bastante praticada pelos seus residentes. Assim sendo, submeto a minha discordância com 
este projeto uma vez que o impacto positivo claramente será para o Concelho de Portimão 
prejudicando as praias de outro concelho. 

Anexos: Não 



Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#45} ID 38279 Ana Ferreira em 2020-08-10 

Comentário: 

NÃO à destruição de uma praia de qualidade mundial para a prática de atividades aquáticas!  
NÃO à destruição da biodiversidade aquática das praias do Molhe e do Pintadinho! NÃO à 
destruição do Património Arqueológico.  Como reforço da nossa posição, temos uma tomada 
de posição que irá ser apresentada na próxima assembleia municipal do Municipio de Lagoa, 
documento elaborado por João Encarnação, Biólogo Maritimo, que seria do vosso máximo 
interesse consultarem e reflectirem sobre o impacto que tal medida teria para as nossas 
praias. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#46} ID 38278 Pekka em 2020-08-10 

Comentário: 

Estou preocupado com os danos ambientais 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#47} ID 38277 Beatriz Alexandre em 2020-08-10 

Comentário: 

Não concordo com isto. Será destruir uma vila piscatória, e com grande interesse turístico, 
para proveito de outro concelho. Para além de não contribuir em nada para a economia do 
concelho de Lagoa. Irá sujar as águas e diminuir o turismo para além de estragar a beleza de 
Ferragudo. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#48} ID 38276 Diogo Filipe Rodrigues de Jesus Rodrigues de Jesus em 2020-08-10 

Comentário: 

Deveriam pensar no impacto que esta alteração tem, não digo por ser alguém que todos os 
anos visita Ferragudo e a praia, com inúmeras lembranças. Não sou uma geração antigo sou 
novo apenas 26, e vejo que estamos a fazer mais pelo dinheiro do que a própria segurança 
do ambiente, estão agir tal como outros no passado fariam de querer dinheiro e que outras 
gerações se preocupem. E eu sei que não vão ler nada que vos vai ser enviado, eu conheço 
bem todos os processos, lêem o que convém, dizem números e seguimos em frente. Já não 
chega Ferragudo estar a perder a sua identidade com novas casa, no lugar das antigas, tal 
como querem que perca mais uma coisa que faz as pessoas irem a ferragudo.  Arranjem 
outra forma, não façam Ferragudo perder algo de bom que tem. Posso não ter a solução mas 
sei que o assunto tem de ser repensado. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#49} ID 38275 karina em 2020-08-10 

Comentário: 

Dano ambiental 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#50} ID 38274 Sérgio bravo em 2020-08-10 

Comentário: 

Não concordo com a proposta  pois vai destruir toda a vila de ferragudo 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#51} ID 38273 Carlos Santos em 2020-08-10 

Comentário: 

Uma vergonha! 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#52} ID 38272 Catarina Martins em 2020-08-10 

Comentário: 

Temos de parar com as agressões à biodiversidade e ao património. Evolução, sim, mas só 
para melhor e para tornar o espaço onde vivemos mais saudável e mais próximo da natureza. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#53} ID 38271 José Coelho em 2020-08-10 

Comentário: 

Não concordo que a Freguesia de Ferragudo seja mais um vez descaracterizada por causa das 
dragagens do rio Arade. Uma vez que o alargamento do canal só irá beneficiar, praticamente, 
a cidade de Portimão pois, os cruzeiros vão aportar em Portimão e, naturalmente, os turistas 
são direcionados para o comércio da cidade de Portimão como já acontece agora. Arranjem 
forma de colocar as areias no concelho que mais irá sair beneficiado, Concelho de Portimão. 
Já chega de a Freguesia de Ferragudo sofrer com as consequências deste tipo de obras.  
Nota: Concordo com a obra mas, DISCORDO TOTALMENTE, com o depósito das areias nas 
praias de Ferragudo mais uma vez.  José Sintra Coelho 

Anexos: Não 



Estado: Não Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#54} ID 38270 FERNANDES em 2020-08-10 

Comentário: 

Já chega de coisas horríveis e feias a volta de Portimão. Muita turista evita a zona por causa 
de isso, conheço muitos que não gostam da zona e preferem zonas mais naturais. Fazer isso 
é matar o pouco de turismo que temos. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#55} ID 38269 Junta de Freguesia de Ferragudo em 2020-08-10 

Comentário: 

Exmos. Senhores Lamentavelmente e uma vez mais fomos premiados com as “ofertas” que 
outros não querem ,quando são os beneficiados com a intervenção proposta.       Na última 
intervenção realizada no Rio Arade, a freguesia de Ferragudo, já foi comtemplada com 
400.000m3 de dragados, que provocaram a alteração e a desvirtualização  da natureza 
ancestral do curso natural do Rio .Quais foram as compensações à freguesia de Ferragudo 
para tamanho atentado,  ao do Rio Arade, afastando-o da área urbana da Freguesia 
ribeirinha,  criando um “Sará” entre esta e o rio? Nenhumas. Exigimos o mesmo respeito e 
tratamento como qualquer outra autarquia. Não faz sentido nenhum fazer-se obras em 
nossa casa e depositar o entulho no quintal do vizinho.       Por coincidência e ironia do 
destino, aquando do primeiro ataque ambiental  efectuado a Ferragudo , era eu o presidente 
da junta de Freguesia, passadas duas décadas, volto a ter no horizonte novo contacto com os 
dragados. Em representação democrática desta mesma população e fazendo eco da suas 
posições só podemos  repudiar a tentativa de ataque ambiental .       Esta nossa posição 
assenta ,e é fundamentada tendo no horizonte os elementos postos à disposição  para  
análise num tempo exíguo para a complexidade dos documentos em estudo e a falta de 
pormenorização, uma vez que a escala disponível, não permite uma análise detalhada. Mas 
mesmo assim, podemos concluir que a proposta nos revela, a pretensão de potencializar o 
concelho de Portimão em detrimento do concelho de Lagoa.       Se no passado, e após várias 
manifestações de repúdio pela colocação dos dragados na área da nossa Freguesia, foi-nos 
prometido, que os mesmos seriam retirados, porque seriam comercializados pela empresa 
holandesa que executou as dragagem e teriam como destino a sua utilização na construção 
da via do Infante. Como gente de bem acreditámos, só que a via do Infante parou à porta do 



pai do 1º Ministro na altura, e não avançou para o Barlavento Algarvio. Ficamos sem a via 
rápida, mas em compensação ficamos com as areias.     Este senhor como algarvio, tinha 
outro Algarvio como secretário-de-estado do ambiente sr. Engº Macário Correia, embora 
sendo ambos algarvios, possivelmente por por desconhecimento ,julgavam que em 
Ferragudo era povoado por um povo nómada e assim criaram-nos um deserto, como habitat  
natural.       Durante bastantes anos , concessionaram  esta área a um particular para a 
construção de uma marina, e equipamento imobiliário, que entretanto “abortou”, e ainda 
bem, mas por favor o mínimo que podem  fazer é repararem  os danos causados a uma 
povoação que este ano comemora 500 anos  de existência.       Olhem para a praia da 
Angrinha, em que a recarga de areia  como é designada, veio para além de “barricar” o 
escoamento das águas pluviais, vindas através da linha de água que transporta as 
escorrências do monte, veio provocar pela estagnação das águas um cheiro nauseabundo, e 
criando um ambiente propício para os milhares de mosquitos que ali se concentram, e para a 
floresta no meio do areal que usufrui de excelentes condições para florescer.       A praia da 
Angrinha, outrora ancoradouro  seguro para as embarcações da pesca artesanal, hoje 
impossível, no entanto as barracas ali construídas há vários anos que estão abandonadas, e 
que constituem   uma péssima imagem de uma das terras mais procuradas e fotografados do 
Algarve .Estas referências foram há bastantes meses reportadas às entidades que tutelam 
esta área, claro está sem qualquer resposta. E agora dão-nos 10 dias para analisar um 
documento desta importância.         Se os responsáveis por esta proposta fossem naturais  de 
Ferragudo como é o caso de todo o executivo da junta de Freguesia, e conhecendo 
Ferragudo de outrora, se não estariam tristes e infelizes uma vez que as autoridades do meu 
País, ao tentarem uma vez mais “destruir” a minha terra.       Esperemos que o bom senso 
esteja presente aquando da reformulação e alterações necessárias a fazer à proposta 
apresentada, basta ter presente a escolha da Praia do Pintadinho e a Praia do Molhe  já para 
não referir a Praia Grande  nem a Praia da Angrinha, todas na Freguesia de Ferragudo, no 
concelho de Lagoa, como eleitas para a deposição das areias provenientes das dragagens, 
quando podiam optar pela Praia da Rocha, Praia do Vau, Praia do Alemão ou mesmo a Praia 
dos Três Irmãos.       A proposta é pouco fundamentada, apresenta segundo a análise 
efectuado em tempo record, um impacto potencialmente muito negativo em vários sectores, 
nestas zona de deposição, os quais dividem-se em 4 áreas.  Com os melhores cumprimentos   
Presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo  Luís António do Rosário Veríssimo 

Anexos: 38269_Exposição sobre deposição de dragados.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#56} ID 38268 Valter Cabrita em 2020-08-10 

Comentário: 

NÃO à destruição de uma praia de qualidade mundial para a prática de actividades aquáticas. 
NÃO à destruição da biodiversidade aquática das praias do Molhe e do Pintadinho! NÃO à 
destruição do Património Arqueológico! 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#57} ID 38267 Ana Rita Fernandes Perpétuo em 2020-08-10 

Comentário: 

NÃO à destruição de uma praia de qualidade mundial para a prática de actividades aquáticas. 
NÃO à destruição da biodiversidade aquática das praias do Molhe e do Pintadinho! NÃO à 
destruição do Património Arqueológico! Apresento a minha discordia no assunto da 
reposição de areias na praia do molhe de Ferragudo e pintadinho, pondo em causa a prática 
de surf na praia do molhe de Ferragudo, Esta onda é uma onda especial devido às 
características do próprio molhe e dos bancos de areia lá criados. Existiu uma reposição de 
areias há uns anos atrás que destruiu a possibilidade da pratica de surf durante algum 
tempo, deixando a comunidade surfista exclusivamente local (com mais de 50 praticantes do 
concelho) ficou sem poder praticar a modalidade na nossa praia favorita. Esta comunidade 
surfista é bastante significativa e interventiva, mantendo a praia limpa e segura todo o ano, 
inclusive efectuando inclusive salvamentos naquela praia, tratando-se de uma praia sem 
vigilância.  A nível ambiental, de acordo com o diploma (regime juridico da AIA), áreas 
sensíveis são: i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 
de julho; ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção 
especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das 
Diretivas n.os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das 
aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; iii) Zonas de proteção dos bens imóveis 
classificados ou em vias de classificação, definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro; O local onde se desenrolam as dragagens é considerado Sítio de Interesse 
Comunitário (SIC) PTCON0052. 9. Este SIC está classificado como Zona Húmida de 
Importância Internacional (biótopo CORINE “Rio Arade”) e apresenta um conjunto de cinco 
habitats naturais e sete espécies de fauna constantes da Directiva Habitats, sendo muito 
importante para a diversidade genética de ciprinídeos. 10. O Rio Arade é também um 
importante local para a lontra, espécie classificada com o estatuto de ameaçada. 11. O Rio 
Arade fica muito próximo da Ria de Alvor ( PTCON0058), uma zona protegida pela Convenção 
de Ramsar desde 1996 e integrada dentro da Rede Natura 2000 12. Quer isto dizer que a 
zona de intervenção das dragagens no Rio Arade integra-se naquilo que o diploma da 
avaliação de impacto ambiental classifica como “áreas sensíveis”. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  



Observações do técnico: 
 

${id#58} ID 38266 Raquel Leitão em 2020-08-10 

Comentário: 

NÃO à destruição de uma praia de qualidade mundial para a prática de actividades aquáticas. 
NÃO à destruição da biodiversidade aquática das praias do Molhe e do Pintadinho! NÃO à 
destruição do Património Arqueológico! 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#59} ID 38265 Ruben Ramos em 2020-08-10 

Comentário: 

Discordo desta alteração que querem fazer ao porto de Portimão, pois irá acabar com as 
praias de Ferragudo assim como irá aumentar a poluição marítima no rio arade através do 
aumento de fluxo de barcos . 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#60} ID 38264 FERNANDES em 2020-08-10 

Comentário: 

As pessoas que se instalam na vila de Ferragudo admiram esta vila pitoresca e não querem 
ver esta bela costa parecer a distorção que se faz em Portimão. Os que criticaram a maciças e 
hediondas construções em Albufeira fizeram o mesmo em Portimão e se assim continuar é 
Ferragudo que ficará deformado. Os navios de cruzeiro que chegam a Portimão já são 
grandes demais e impactam a flora e a fauna. Seria destruir o nosso património o facto de 
aumentar a capacidade desses navios neste rio. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#61} ID 38263 André Neves em 2020-08-10 

Comentário: 

Exmos. Srs. No assunto acima, venho por este meio justificar o desacordo com as alterações 
promovidas, tanto a nível visual como a nível de deposito de sedimentos provenientes do 
fundo da bacia do Arade, na praia do Pintadinho e Molhe de Ferragudo.  Devido a pandemia 
do covid, o turismo proveniente dos cruzeiros, encontra-se significativamente reduzido, 
mesmo incorrendo num futuro incerto, numa das actividades turísticas mais afectadas pela 
pandemia devido a alta taxa de contágios que ocorrem em sítios fechados, como os 
cruzeiros.  A alteração a nível de paisagem na localidade de Ferragudo, com a eliminação da 
Praia da Angrinha, assim como a baías de rotação, irá promover uma descaracterização da 
Vila a nível visual assim como , alterando também os  locais de colocação dos barcos dos 
pescadores, colocando um meio de subsistência frágil, ainda mais em risco.   O beneficio do 
Porto de Cruzeiros e do actual projecto, é uma mais a nível financeiro para a cidade de 
Portimão, colocando a Vila de Ferragudo como local mais afectado  visualmente e 
possivelmente a financeiramente pelo porto do concelho vizinho em afectando a Vila de 
Ferragudo. A Vila de Ferragudo e a sua imagem é um postal de fotografia dos mais 
conhecidos a nível nacional e internacional, tendo sido usado em campanhas pelas maiores 
empresas do mundo e nacionais, assim como uma das fotos icónicas na promoção do 
turismo, usado pelo Turismo de Portugal a nível internacional.  A destruição de tal legado em 
beneficio do concelho vizinho, é assim ao roçar o criminoso, prejudicando profundamente a 
Vila de Ferragudo e o Concelho de Lagoa. Como Ferragudense oponho-me veemente a este 
projecto. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#62} ID 38262 Analita em 2020-08-10 

Comentário: 

Não faz sentido! O ideal é melhorarem os acessos terrestres circundantes junto ao Porto 
Comercial de Portimão. Os navios mesmo ao largo podem vir visitar a cidade. Não ´é 
necessária mais destruição. Há mais sítios onde gastar dinheiro! 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#63} ID 38261 Stefanie Wacek em 2020-08-10 

Comentário: 

NÃO AO ASSOREAMENTO DAS PRAIAS DO MOLHE E PINTADINHO!!! NÃO à destruição! Sim à 
conservação! O TERRITÓRIO É DE TODOS!!! UM PORTO DE CRUZEIROS QUE SÓ TRARÁ 
VALÊNCIAS A UMA DAS MARGENS DO ARADE E DESCONFIGURÁ A OUTRA MARGEM!!  No 
âmbito da visita da Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental do 
Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de #Portimão, o #CNANS 
realizou uma visita aos sítios arqueológicos (naufrágios, âncoras, achados isolados, entre 
outros) que foram relocalizados e identificados no âmbito dos trabalhos arqueológicos deste 
projecto. Os mergulhos contaram com a colaboração da #APS - Administração dos Portos de 
Sines e do Algarve, da #OpenWaters e da #APA - Agência Portuguesa do Ambiente. O 
#CNANS realizou ainda, trabalhos de monitorização do sítio arqueológico da Ponta do Altar 
A, localizado na Praia dos Caneiros, concelho de #Lagoa. Neste local eram conhecidas 4 peças 
de artilharia em ferro e durante o mergulho, nas proximidades, foi identificada mais uma 
âncora de pedra. Os mergulhos contaram com a colaboração da #OpenWaters e da #Portisub 
- Clube Subaquático de Portimão." _______________________________________ A 
arqueologia náutica e subaquática constitui um ramo da arqueologia que recorre às técnicas 
de acesso ao meio subaquático. Compete à #DGPC através do Centro Nacional de 
Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) a gestão da actividade arqueológica 
subaquática, de processos de achados fortuitos, de projectos de investigação, de situações 
de emergência, assim como as acções de fiscalização técnica e de peritagem e as 
intervenções no quadro de grandes obras do litoral, sem prejuízo das numerosas iniciativas 
no âmbito da divulgação científica e cultural, desenvolvidas tanto no plano nacional como 
internacional. 

Anexos: 38261_Doc1.pdf 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#64} ID 38260 Miguel Moreira em 2020-08-10 

Comentário: 

O impacto vai ser profundo em termos ambientais, assim como há foi para uma praia muito 
perto, Praia do Carvoeiro. Haverá perda de biodiversidade, de vários bivalves que ali se 
fixam, etc. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#65} ID 38259 Raquel Silva em 2020-08-10 

Comentário: 

A natureza é o nosso futuro. Com este projeto vão destruir praias que nos pertencem. 
Porquê perder praias onde tomar banho e relaxar, vamos ganhar umas belas praias a cheirar 
a lodo e a lixo? Não, obrigada... O ambiente quer paz e não ser destruído por algo apenas por 
cobiça e dinheiro. A nossa natureza é mais importante que o dinheiro e poluição que este 
projeto vai desencadear... 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#66} ID 38258 Paula Ataíde em 2020-08-10 

Comentário: 

Destruição dos elementos diferenciadores que são uma mais valia e que fazem de Ferragudo 
uma povoação de características e beleza únicas, retirando-lhe personalidade. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#67} ID 38257 Sara Santos em 2020-08-10 

Comentário: 

Considero inapropriada a conceção de todo e qualquer plano que, por meio de argumentos 
de cariz económico, venha a suscitar alterações na paisagem do território e na qualidade dos 
recursos (ainda) existentes, contribuindo para a perda da identidade local, o desrespeito pelo 
património e pela saúde e bem-estar das comunidades. Não concordo com este projeto, de 
todo! 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#68} ID 38256 Roberto Estorninho em 2020-08-10 

Comentário: 

Exmos(as)., Não concordo com o depósito da areia em praias que destruam/danifiquem a 
sua componente desportiva, ambiental, arqueológica e paisagística. Considero um erro 
enorme e um desperdício e um prejuízo a muitos níveis. Não concordo que, por exemplo, 
seja depositada areia na Praia do Molhe (Ferragudo) e seja comprometida as condições 
adequadas para a prática de desportes náuticos como o surf. Esta praia é bem conhecida 
pelos praticantes deste desporto há várias décadas e é um ponto de referência. Grato pela 
atenção. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#69} ID 38255 Joao Encarnacao em 2020-08-10 

Comentário: 

Não consigo aceitar a ideia de destruir praias que são a maior fonte de turismo e por 
consequência, de capital, em Portimão para fazer um "Aprofundamento e alargamento do 
atual canal de navegação tendo em vista a receção de navios de cruzeiro com comprimento 
até 334 m". Não consigo aceitar a ideia de alterar completamente o habitat aquático no 
nosso rio e costa que pode ter consequências sérias na vida aquática local por causa de 
barcos de cruzeiro.  Não consigo aceitar a ideia de destruir património histórico por esta 
razão. Não concordo nem nunca aceitarei que uma barbaridade destas seja feita na cidade 
de Portimão. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#70} ID 38254 Susana Silva em 2020-08-10 

Comentário: 

Sou contra as dragagens propostas visto que estas descaracterizariam toda a zona oeste da 
foz do rio Arade apenas para o beneficio de alguns e o prejuízo de todos os demais. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#71} ID 38253 Carina Alexandra Vicente Ramos em 2020-08-10 

Comentário: 

Não concordo com este projeto, pois vai destruir o nosso belo Ferragudo 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#72} ID 38252 JOAO MATOS em 2020-08-10 

Comentário: 

esta dragagem vai influenciar o eco-sistema do lado de ferragudo 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#73} ID 38251 FERNANDA PAPA em 2020-08-10 

Comentário: 

No estou de acordo,do aprofundamwnto do canal...pelo meio ambiente e a diversidade 
natural do mar 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#74} ID 38250 Patrícia Matos em 2020-08-10 

Comentário: 

Impacto negativo na população da vila de Ferragudo. A praia do pintadinho já sofre com 
graves problemas não precisa de mais um.  Parece - me que vão destruir toda a fauna e flora 
existente . 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#75} ID 38249 Ana Rita Marreiros de Jesus em 2020-08-10 

Comentário: 

É uma destruição completa, acabar com a imagem de Ferragudo!  Não à destruição de uma 
praia de qualidade mundial para a prática de actividades aquáticas. Não à destruição da 
bioversidade aquática das praias do Molhe e do Pintadinho! Não à destruição do Património 
Arqueológico!  Tudo em prol do concelho vizinho, Ferragudo somente será prejudicado. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#76} ID 38248 Rute Caniço em 2020-08-09 

Comentário: 

Alargamento de canal vai alterar a paisagem de ferragudo. Retira a praia fluvial a ferragudo. 
Areias retiradas para as praias do pintadinho e molhe estarão cheias de sedimentos tipo 
lama. Não vai trazer qualquer bem a ferragudo nem comercial nem turismo uma vez que vai 
tudo para Portimão. Maior perigosidade na navegação . 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#77} ID 38247 João Perestrello em 2020-08-09 

Comentário: 

Quando se comprovou em vários pontos Mundo , nomeadamente Japão e Austrália, relação 
directa entre frequência visitas mega navios cruzeiro com altíssimos níveis propagação 
COVID-19 (só em Sydney saída passageiros sem testes ficou associada a mais de 700 casos de 
covid-19...) e indústria em causa por tal se encontra em risco sobrevivência , e quando se 
conhecem insuficiências crônicas Hospitais área, causa a maior preocupação e estima-se 
deva merecer reprovação imediata a peregrina ideia de com estas obras de alargamento 
inevitavelmente vir a sobrecarregar esta zona do Algarve com condições visando voltar a 
acolher , e em maior número e capacidade de passageiros , estes mega cruzeiros. Afigura-se-
me mais acertado e prudente adiar uma tal decisão para momento onde se possa comprovar 
menor perigosidade navios cruzeiros,   contar com uma rede hospitalar local com capacidade 
mínima acorrer situações propagação epidemias e demonstrar haver dispositivos legais e 
capacidade fiscalização poluição acrescida tais meios trazem régiões e portos onde operam ! 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#78} ID 38246 Leandro Simões em 2020-08-09 

Comentário: 

É com desagrado que vejo aqui referenciadas a praia do molhe e pintadinho como sítios de 
depósito de areias dragadas do rio Arade. Primeiramente devido a todo o impacto ambiental 
do mesmo, e segundo como surfista local da praia do molhe de Ferragudo visto que o 
depósito irá afetar uma onda única no Algarve! Na praia do molhe existe toda uma 
comunidade surfista em torno da onda. Cerca de 40 surfistas regulares mais um número 
incerto de visitantes. Pois esse depósito de sedimentos irá sem dúvida afectar a onda que ali 
rebenta regularmente durante todo o inverno.  Gostaria que fosse equacionada a hipótese 
de esse depósito de sedimentos nas praias do pintadinho e molhe não acontecer. Leandro 
Simões 



Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#79} ID 38245 Alexandra Ceríaco em 2020-08-09 

Comentário: 

Não concordo, pois irá afectar a fauna e a flora do rio Arade, bem como alterar a paisagem 
das praias existentes na freguesia. Apesar do aumento de turistas trazer um maior fluxo 
financeiro para Portimão e Ferragudo, não considero que vá ser benéfico , principalemte 
para os autoctones, pois a vila deixará de ser nossa e passará a ser de quem a visita. O 
aumento de turismo na vila, fará com que esta perca a autenticidade razão pela qual é 
reconhecida internacionalmente,  fará com que deixe de haver lugar para quem nela vive e 
quem faz dela uma vila muito especial, pois a "paisagem" não existe fora das mãos de  quem 
a preserva! 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#80} ID 38244 Sergio Luis Quaresma Magalhaes em 2020-08-10 

Comentário: 

Na qualidade de eleitor e residente na freguesia de Ferragudo concelho de Lagoa venho aqui 
me opor ao projeto nao do próprio desaçoriamento da barra esse o qual sou a favor ,mas á 
parte de depósito dos produtos dragados nas praias do Molhe e do Pintadinho , por várias 
razoes, primeiro a parte Hambiental que julgo que se irá cometer um atentado pois como já 
tivemos o exemplo anterior aquando da ultima grande dragagem do rio onde depositaram 
todo o lodo , e foco LODO , na frente maritima de Ferragudo e Praia Grande e Angrinha , 
sitios estes que ficaram impossiveis de frequentar durante anos por parte de banhistas , 
inclusive lembro me de várias crianças com doenças de pele apanhadas ao frequentarem as 
referidas praias , o cheiro nauseabundo , a agua cinzenta durante anos , ainda hoje nessas 
praias se caminha sobre Pó nunca será areia limpa , por outro lado a extinçao de toda a 
fauna maritima na Praia do Pintadinho que é bastante rica e berçário de reproduçao por 
exemplo dos Chocos ,  e como praticante de desporto no Molhe á quase 30 anos e 
representante da comunidade surfista local , irá se destruir uma das mais miticas e 
importantes ondas com caracteristicas unicas no Algarve, que parte junto ao pontao do 
molhe de Ferragudo, onde a pratica dos desportos de ondas se processa á anos consecutivos 
passando já de geraçao em geraçao, onde inclusive hoje em dia se estao a formar jovens 
atletas que estao a competir no campeonato nacional de bodyboard e surf , necessitando da 



referida onda para o seu treino diário ,  esta  intrevessao prevista em nada irá benefeçiar 
ambas as praias pois como já sucedeu á alguns anos um depósito semelhante onde as areias 
apenas se seguraram no local por apenas dois invernos , pelas caracteristicas do local , por 
todas estas razoes venho aqui expressar o meu desagrado pela obra e iremos , porque falo 
tambem em nome da comunidade surfista local tentar por todos os meios que estiverem ao 
nosso alcançe para que tal nao suceda    Ass: Sérgio Magalhaes 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#81} ID 38243 Vitor Ramalho em 2020-08-08 

Comentário: 

Alteração da biodiversidade marinha e a morte de muitas espécies que procuram este local 
para reprodução e desova 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#82} ID 38242 Maura Nagel em 2020-08-08 

Comentário: 

É lamentável este projeto. Ferragudo é procurado por um turista de qualidade, que da valor 
a Ferragudo, por este ainda ser pitoresco. É das poucas zonas do Algarve que ainda não foi 
destruída com projectos gananciosos.. Era suposto ter se aprendido com o exemplo de 
Portimão e praia da Rocha, uma zona linda em tempos, que agora é só betão.  Que só puxa 
turismo em massa, e de péssima qualidade. É muito triste quererem destruir o pouco que 
ainda sobra de bonito e com alguma qualidade. Maura Nagel 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#83} ID 38241 João Encarnação em 2020-08-09 

Comentário: 

Exmos. Srs.,  Não se compreende a escolha dos locais de deposição dos dragados na praia do 
Pintadinho e praia do Molhe! Sempre foram praias com elevada dinâmica sedimentar, que 
ano após ano, ora enchem de areia com os suestes, ora perdem areia com mar de fora mais 
forte! Com outras praias mais frequentadas no concelho de Portimão a necessitar dessas 
recargas sedimentares, não vejo a necessidade desta escolha no concelho de Lagoa. Ao que 
se acrescenta o facto de a praia do Molhe ser palco de uma onda extremamente frequentada 
e acarinhada pela comunidade surfista dos concelhos de Lagoa e Portimão! Onda essa desde 
já bastante sensível aos movimentos de areia naturais, consoante a altura do ano. Pelo que 
essa deposição avultada de dragados iria destruir por completo essa onda! Para não referir 
que toda essa areia, mais ano menos ano, voltará a desaparecer, como é facilmente 
observável pelas dinâmicas sedimentares da zona, ano após ano! Preocupa-me também, 
para além dos impactos directos de dragagens dentro do estuário, os possíveis impactos nos 
sítios arqueológicos junto da ponta do Altar, os quais se localizam nas imediações dos locais 
de deposição dos dragados nas praias do Pintadinho e Molhe. Grande parte dessa areia irá, 
com os primeiros mares de inverno, parar em cima dos referidos sítios arqueológicos, alguns 
regularmente frequentados por mergulhadores recreativos, nomeadamente alguns dos 
canhões aí presentes! Peço por isso que pensem na opção de depositar esses dragados, ou 
mais offshore, ou em praias do concelho de Portimão, tais como Vau ou Alvor.  Com os 
melhores cumprimentos, João Encarnação 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#84} ID 38240 Ivo Perpétuo em 2020-08-08 

Comentário: 

Acerca dos impactos ambientais, venho discordar no assunto da reposição de areias na praia 
do molhe de Ferragudo. Como surfista naquela praia há mais de 30 anos estou bastante 
preocupado com esta reposição de areias. Esta onda é uma onda especial devido às 
características do próprio molhe e dos bancos de areia lá criados. Existiu uma reposição de 
areias há uns anos atrás que destruiu a onda. A comunidade surfista(com mais de 50 
praticantes do concelho) ficou sem poder praticar a modalidade na nossa praia favorita. Esta 
comunidade surfista é bastante significativa e interventiva, mantendo. A praia limpa todo o 
ano, inclusive efectuando bastantes salvamentos naquela praia, pois é uma praia sem 
vigilância. Apelava ao bom senso e que tomem em conta este aspecto.  Muito obrigado pela 
vossa disponibilidade. Não destruam esta onda tão especial. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Reclamação 

Classificação:  



Observações do técnico: 
 

${id#85} ID 38208 Cláudia Freitas Moinha em 2020-08-05 

Comentário: 

Seria muito importante que também fosse efetuado o aprofundamento do canal de 
navegação um pouco mais para montante com a dragagem do setor assoreado junto à 
entrada da DocaPesca e da Doca de São Francisco. 

Anexos: Não 

Estado: Não Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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ASSUNTO: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de 
aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Porto de Portimão 
- AIA 3316 (DEOT_14.01.14/723) 

 
 

 
Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da Informação 

de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2020/9886[DVO/DEOT/ACB], bem como dos 

despachos que sobre a mesma recaíram. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de  
Ordenamento Turístico                                                                       
 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 Exmo(a) Sr(a) 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira 9 – Zambujal 
Alfragide 
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Informação de serviço n.º 2020.I.9886 [DVO/DEOT/ACB] 
 
Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de aprofundamento e 
alargamento do canal de navegação do Porto de Portimão - AIA 3316 (DEOT_14.01.14/723) 
Promotor: APS – Administração dos Porto de Sines e do Algarve, S.A. 
 
Comunique-se à Agência Portuguesa do Ambiente, via portal PARTICIPA, que o 
aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Porto de Portimão, de acordo com 
a informação disponível neste Instituto, não tem impactes que conflituam com a atividade 
turística existente e prevista no concelho de Portimão. Aliás o projeto em análise configura-se 
como indispensável à concretização dos objetivos globais de modernização do Porto de 
Portimão, com benefícios para a economia regional e para o turismo, em particular, uma vez 
que permitirá o desenvolvimento da atividade de turismo de cruzeiros. 
 
Leonor Picão 
Diretora Coordenadora 
(por subdelegação de competências) 
 

 
04.08.2020 
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Informação de serviço n.º INT/2020/9886 [DVO/DEOT/ACB] 
03/08/2020 

Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de aprofundamento e 
alargamento do canal de navegação do Porto de Portimão - AIA 3316 (DEOT_14.01.14/723) 

Promotor: APS – Administração dos Porto de Sines e do Algarve, S.A. 
 

 

I – ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) vem comunicar ao Turismo de Portugal, I.P.(TdP), através 
do ofício n.º S037544-202006-DCOM.DCA, de 01/07/2020, com o n.º de entrada neste Instituto 
ENT/2020/26827, de 03/07/2020, que se encontra a decorrer, entre 01 de julho e 11 de agosto, a consulta 
pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto do “Aprofundamento e Alargamento do Canal de 
Navegação do Porto de Portimão". 

O presente parecer analisa o EIA mencionado em epígrafe, em fase de Projeto de Execução, tendo por 
base os elementos disponibilizados no Portal Participa. 

O projeto encontra-se sujeito a procedimento de AIA, ao abrigo da alínea n) do nº 10 do Anexo II do DL nº 
152-B/2017, de 11 de dezembro, nomeadamente por envolver uma dragagem de aprofundamento do 
canal de navegação, com um volume de material dragado superior a 100.000 m3. 

Não há, no TdP, antecedentes relativos ao Projeto em apreciação.  

 

II – DESCRIÇÃO  

O Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão aprofundamento da Barra e 
Canal de Acesso e alargamento da Bacia de Manobras, para receção de navios de cruzeiro de maior 
dimensão, que constitui o principal âmbito do presente projeto, da responsabilidade da Administração dos 
Portos de Sines e do Algarve, S.A., pretende melhorar as condições de acesso marítimo do Porto de 
Portimão, de modo a fazer face ao aumento da dimensão média dos navios de cruzeiro que operam no 
mercado e, assim, promover uma maior integração do porto no Turismo de Cruzeiros e o desenvolvimento 
das potencialidades turísticas da região do Algarve junto dos mercados relevantes. Este Projeto enquadra-
se por isso nas estratégias de desenvolvimento regional e nacional, para o setor do turismo, baseadas na 
qualificação e competitividade da oferta, e onde o Turismo de Cruzeiros emerge como produto 
diferenciador, de grande oportunidade de crescimento e diversificação de destinos turísticos, e de resposta 
aos problemas de sazonalidade da procura, em particular, nas regiões em que o binómio sol & praia surge 
como principal produto turístico. 

O objetivo do projeto consiste no aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Porto de 
Portimão, para permitir a entrada e estacionamento de navios de cruzeiro de maior dimensão, com 
comprimento até 334 m e calado de 8,33 m. A configuração do canal de navegação considera uma largura 
futura de 215 m (face aos atuais 150 m), cota de rasto de -10 m (ZH), face aos atuais -8,00 m e duas 
bacias de rotação, no anteporto e em frente ao Cais de Comércio e Turismo, esta última já existente e que 
será alargada para 500 m de diâmetro para comportar a manobra dos navios de maior dimensão. 

As dragagens implicarão a remoção total de cerca de 4 630 000 m3 de materiais arenosos e outros 
materiais detríticos, os quais numa 1ª fase, corresponderão contudo a apenas 4 010 000 m3 , se se 
atender à medida de minimização proposta no EIA para que a bacia de rotação no anteporto, com funções 
mais de apoio, se possa executar de uma forma faseada, primeiro com um diâmetro de 350 m, o qual é 
viável do ponto de vista técnico e de funcionamento, e só depois numa 2ª fase, se possa vir a alargar para 
os 500 m, e em face também do efetivo interesse que a APS tiver na altura. 

Para minimizar os efeitos do alargamento do canal de navegação junto às margens, o projeto de execução 
considerou como necessária a realização de duas obras de proteção marginal, uma na fundação do Cais da 
Marinha e a outra na melhoria / relocalização da retenção marginal existente junto ao edifício do Instituto 
de Socorro a Náufragos (ISN). 

A fase de construção terá uma duração aproximada de 12 meses. 

 



 
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA 
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            Pág. 2/3 
Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830   NIF: 508 666 236  info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   
www.visitportugal.com 

Não é possível apresentar a imagem ligada. O ficheiro pode ter sido movido, mudado de nome ou eliminado.  
Verifique se a ligação aponta para o ficheiro e localizações corretos.

 

III – APRECIAÇÃO 

Na sequência de consulta efetuada ao Sistema de Informação Geográfica do Turismo – SIGTUR1, verifica-
se que nas imediações da área de intervenção do projeto (buffer de aproximadamente 500 m), há registo 
de:  

- 2 Empreendimentos Turísticos (ET) existentes, com uma capacidade total de alojamento de 942 
camas/utentes: a cerca de 285 metros, o Júpiter Marina Hotel, de 4*, com 300 camas, distribuídas por 150 
unidades de alojamento e a cerca de 290 metros, o Hotel Apartamento Tivoli Marina Portimão, de 4*, com 
642 camas, distribuídas por 280 unidades de alojamento; 

- 1 Projeto de ET com parecer favorável emitido pelo TdP (1 Hotel de 4*), a cerca de 170 metros, com uma 
capacidade de alojamento de 124 camas/utentes, distribuídas por 62 unidades de alojamento;  

- 1 PIN, a cerca de 109 metros, em fase de acompanhamento, para a Marina de Ferragudo; 

- 2 Marinas: a cerca de 84 metros, a Marina de Portimão e a cerca de 32 metros, a Marina de Ferragudo 
(prevista); 

- 1 Terminal de Cruzeiros, a cerca de 47 metros, o Terminal de Cruzeiros de Portimão; 

- 1 Doca, a cerca de 243 metros, a Doca de São Francisco, em Portimão;  

- A Estação Náutica de Portimão; 

- 259 estabelecimentos de Alojamento Local (AL) com capacidade para 1.380 utentes; 

- 10 estabelecimentos de Agentes de Animação Turística e 4 balcões de Agências de Viagens e Turismo; 

 

 

 
1 Sistema de Informação Geográfica do Turismo (https://sigtur.turismodeportugal.pt)  – dados obtidos a 03.08.2020. Alerta-se que a 
Georreferenciação do AL foi obtida de forma automática, a partir do endereço, sendo a respetiva localização meramente indicativa 
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A oferta de alojamento turístico acima identificada concentra-se na zona da Marina de Portimão e da Doca 
de São Francisco em Portimão. Atendendo à especificidade do projeto em apreço não é espectável que a 
obra a realizar no porto venha a causar perturbações nos empreendimentos turísticos identificados, bem 
como de outros que possam existir a maiores distâncias. Poderá existir algum impacte negativo associado 
ao aumento previsto de tráfego, no entanto estes assumem uma reduzida expressão, não se destacando 
particularmente da situação atual da área do projeto, já marcada por uma intensa atividade portuária. 

As restrições atuais do acesso marítimo já não permitem a utilização do Porto de Portimão por grande 
parte da frota mundial de navios cruzeiro, tanto em termos de fundos como de largura do canal de 
navegação. A situação tenderá a agravar-se a médio e longo prazo, pondo em causa a competitividade e 
viabilidade desta infraestrutura portuária, com perdas expressivas no setor do turismo (em particular local 
e regional) que beneficia da presença de passageiros em viagem. Desta forma, o projeto em análise 
configura-se como indispensável à concretização dos objetivos globais e modernização do porto, bem como 
à economia regional. 

Os principais impactes negativos ocorrem na fase de construção e sobre o património cultural, que sendo 
afetado, permite por outro lado com as medidas de minimização definidas um acompanhamento 
arqueológico integral, continuado e permanente em todas as frentes de obra sempre que se verifiquem 
ações de dragagem, que se possa estudar e registar esses vestígios e proceder à sua musealização e 
conhecimento do público em geral e motivo de interesse para o turismo na zona, pelo que resultam em 
ações positivas do conhecimento patrimonial. 

Relativamente ao descritor paisagem, um dos que influencia mais diretamente o turismo, este vai-se 
manter inalterável, a paisagem é marcada pela atividade portuária, pelo seu cais, gruas, molhes, como 
pelas embarcações e navios presentes no estuário. 

Os impactos positivos referem-se, no essencial, com o fator sócio- económico, nomeadamente com o 
emprego e as atividades económicas relacionadas direta e indiretamente com a potenciação do porto no 
âmbito do turismo de cruzeiros, e ainda, com o aumento da competitividade do Porto de Portimão, uma 
vez que este passará a ter condições para receber navios de maior dimensão. 

Para a minimização dos impactes é previsto um conjunto de medidas de minimização e de gestão 
ambiental e vários programas de monitorização propostos, destes destaca-se a medida de 
acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente em todas as frentes de obra sempre 
que se verifiquem ações de dragagem. O acompanhamento deve ser garantido por equipas com valência 
em arqueologia náutica e subaquática.  

 

IV - CONCLUSÃO 

Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, propõe-se a comunicação da presente informação de 
serviço à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., considerando-se que o aprofundamento e alargamento do 
canal de navegação do Porto de Portimão não tem impactes que conflituam com a atividade turística 
existente e prevista no concelho de Portimão, sublinhando que, de acordo com a informação disponível 
neste Instituto, não são afetados interesses do sector do Turismo.  
Alerta-se para a efetivação dos planos de monitorização previstos, nomeadamente o do património 
cultural.   

À consideração superior, 

 
(António Barahona, arq.º) 

 



 

 

Exmo. Senhor 
Dr. Nuno Lacasta 
Presidente do Conselho Diretivo da APA  
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal 
AP. 7585 
2610-124 Amadora 
 
 
 

N/Ref.: DINAV/IEA-2020/1163 
S/Ref.: S0337544-202006-DCOM.DCA de 01/07/2020 
 
ASSUNTO: Projeto de aprofundamento e alargamento do canal de navegação 

do Porto de Portimão - AIA 3316 
 
Correspondendo à solicitação efetuada através do ofício em referência, 
informamos que o espaço em causa é parcialmente afetado pela Superfície 
Cónica da área de proteção do Aeródromo Municipal de Portimão, cujas cotas, 
na parte abrangida, variam entre 81 m e 106 m. 

Em virtude de não se prever que os navios que utilizarão o canal venham a 
constituir obstáculo, por interferência com à área de proteção do aeródromo, 
o parecer da ANAC é favorável ao projeto apresentado. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

A Diretora de Infraestruturas e Navegação Aérea 
 
 
 
 
 
 
 

Rute Ramalho 

(Por subdelegação de competência – Despacho n.º 4708/2019 
Diário da República, 2.ª série, N.º 89, de 9 de maio de 2019) 
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Participação na consulta pública do processo de do Projeto “Aprofundamento e Alargamento do 
Canal de Navegação do Porto de Portimão” 

 

 

Lisboa, 11 de agosto de 2020 

 

O estuário do rio Arade é um dos mais importantes espaços nacionais para a arqueologia náutica 

e subaquática. É indiscutível a relevância dos vestígios arqueológicos dali provenientes e que ainda se 

encontram no seu leito, que contribuem significativamente para o estudo da evolução de um dos 

principais portos do espaço atualmente português ao longo dos séculos, da Idade do Ferro até à 

contemporaneidade, destacando-se a sua função essencial na articulação da navegação entre o 

Mediterrâneo e o Atlântico. 

É com esta consciência que o Centro de Humanidades (CHAM – FCSH/NOVA|UAç), unidade de 

investigação interuniversitária da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de 

Lisboa e da Universidade dos Açores, desenvolve neste momento um projeto de investigação 

denominado “Um complexo portuário milenar no Barlavento Algarvio: a arqueologia do estuário do 

rio Arade”, cuja última campanha decorreu em junho de 2018, com o apoio da Câmara Municipal de 

Portimão (CMP)1. Este projeto, que se prolongará até 2022, vem na sequência de um outro, iniciado 

em 20122, materializando a continuidade da investigação nesta área, que para a maior parte dos 

investigadores envolvidos, incluindo a sua coordenação, remonta a 2001. 

Paralelamente, Cristóvão Fonseca, investigador do CHAM, encontra-se a desenvolver uma tese 

de doutoramento sobre este tema na Universidade NOVA de Lisboa, financiada pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, sendo a base de investigação os sítios arqueológicos subaquáticos do Arade, 

nomeadamente Arade B, Arade 1, Arade 2, GEO 5 e Arade 23, assim como o espólio arqueológico 

recolhido nas dragagens realizadas nas décadas de 1970 e 1980. 

Assim, tendo tomado conhecimento de que o processo de Avaliação de Impactes Ambientais 

(AIA) do Projeto de Execução do Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão se encontra em fase de consulta pública vimos por este meio emitir parecer sobre o mesmo. 

Chamamos desde já a atenção para o facto de que já havíamos manifestado a nossa 

disponibilidade para acompanhar o processo, colocando a nossa experiência na procura das melhores 

soluções que garantam a minimização de impactes destas obras sobre o património arqueológico 

subaquático, naturalmente compatibilizando-o com o projeto que se pretende implantar (ofício de 18 

de Setembro de 2018, em anexo no final do documento). Neste mesmo documento apresentámos as 

 
1 Para mais informações consultar: http://cham.fcsh.unl.pt/pr_descricao.aspx?ProId=83 
2 Para mais informações consultar: http://cham.fcsh.unl.pt/pr_descricao.aspx?ProId=44 



 

 

nossas preocupações e sugestões, devidamente fundamentadas, embora e após análise do processo 

de AIA se constate que parte significativa das mesmas não foi considerada. 

O estudo demonstra um significativo investimento no descritor património, nomeadamente ao 

nível dos trabalhos de campo de prospeção geofísica e verificação de anomalias em mergulho. 

Contudo, a confrontação dos resultados obtidos com o conhecimento atual sobre o património 

arqueológico subaquático do rio Arade, incluindo dados disponíveis ainda em análise, permite 

constatar que estes mesmos resultados ficam aquém do necessário e expetado para uma correta e 

sistemática caracterização da situação existente, e necessariamente para a adequada avaliação de 

impactes do projeto portuário sobre o descritor e definição de medidas de minimização. 

Assim, torna-se fundamental reiterar as nossas considerações, devidamente atualizadas com os 

resultados do processo de AIA. 

 

1. Caracterização da situação de referência 

Para a caracterização da situação de referência do descritor Património importa considerar os 

seguintes aspetos que não constam no estudo: 

• Delimitação espacial efetiva e estimada dos sítios que se encontram relativamente bem 

identificados: GEO 5 e Arade 23, navios em madeira dos séculos XVIII-XIX. Salienta-se o 

facto de que o sítio Arade 23 em nada tem a ver com GEO 7, contrariamente ao que consta 

no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), onde ambos se encontram associados (OC3 - Arade 

23 / GEO7); 

• Realização de sondagens manuais por escavação nos sítios que devem ser mais 

adequadamente caracterizados, nomeadamente em profundidade, visto que sobre os 

fundos, à partida, não existirão contextos preservados ou muitos vestígios visíveis, 

conforme se constata nos resultados dos trabalhos de campo realizados no âmbito do EIA. 

Contudo, o potencial destes sítios é indiscutível tendo em conta o espólio já recuperado, 

inclusivamente em trabalhos recentes por nós desenvolvidos. O número, dimensão e 

localização destas sondagens deverá ser adaptada à importância, sensibilidade e 

características de cada sítio: 

o Arade B, um sítio extenso, complexo e de longa diacronia, com vários contextos de 

naufrágio e fundeadouro romanos e modernos; 

o Arade 1, um navio em madeira do século XVI, que embora já tenha sido desmontado 

e recuperado, não foi ainda identificada a sua carga, pelo que existe forte 

probabilidade desta se encontrar nas imediações onde se localizava a estrutura 

náutica, zona que não foi escavada. Por estas razões, que já constavam no nosso 

anterior ofício, o sítio deveria ter sido incluído e considerado no EIA. Tendo em conta 

a sua localização levantamos aqui a hipótese da OC6/Arade 25, um canhão de ferro 

(embora seja citado noutros pontos do EIA como sendo de bronze), identificado 

durante os trabalhos de verificação de alvos da prospeção geofísica, corresponda ao 

canhão que não foi recuperado de Arade 1. De referir ainda a presença de uma 

âncora em ferro, identificada durante as escavações de 2004/2005, não recuperada; 

o GEO 1, GEO 3 e GEO 7 (possível continuidade de Arade B); 



 

 

• A pesquisa documental e recolha de informação oral realizada no âmbito do EIA não 

trouxe novos dados, embora se deva alertar para a potencial identificação de zonas de 

dragagens antigas onde fosse possível reconhecer a localização de sítios arqueológicos ou 

a proveniência de materiais arqueológicos ainda hoje desconhecidos, por exemplo. Neste 

âmbito o EIA é omisso quanto à consulta de arquivos que pudessem ter este tipo de 

informação, nomeadamente da Administração dos Portos do Sul (APS), a consulta de 

bibliografia específica ou o contacto com individualidades envolvidas nestes processos. 

Em OC9/Arade15/GEO1 os trabalhos de mergulho no âmbito do EIA permitiram a identificação 

de um conjunto de madeiras de embarcação. Torna-se essencial uma caracterização mais 

pormenorizada quanto à sua estrutura náutica, delimitação espacial, etc., para uma correta atribuição 

cronológica fundamentada e avaliação do seu valor patrimonial. 

 

2. Avaliação de Impactes 

No que toca à identificação dos impactes das dragagens sobre os sítios arqueológicos 

subaquáticos anteriormente referidos (GEO 5, Arade 23, Arade B, Arade 1, GEO 1, GEO 3 e GEO 7) estes 

serão certos, negativos, diretos e irreversíveis. 

O EIA refere a possibilidade de as dragagens da bacia de rotação do anteporto serem executadas 

de forma faseada e com diferentes diâmetros - 350 m numa 1ª fase e 500 m na 2ª fase - levando a que 

a afetação de alguns destes contextos (Arade 23, Arade B, Arade 1 e GEO 7) passasse a não ser direta 

ou imediata na 1ª fase. No entanto, e mesmo com este faseamento, chamamos desde já a atenção 

que também nestes sítios arqueológicos continua a ser urgente a realização dos trabalhos de 

diagnóstico e caracterização o mais cedo possível, de forma a conciliar de forma atempada a 

minimização dos impactes com o normal andamento das obras de dragagem. Por outro lado, é 

essencial assegurar a devida monitorização in loco destes sítios na 1ª fase de dragagem, considerando 

os possíveis impactes indiretos resultantes do nivelamento dos taludes, por exemplo, fenómeno 

amplamente documentado desde pelos menos as dragagens de 1970, situação que ainda hoje ocorre 

e que expõe/recobre vestígios. 

 

3. Medidas de minimização de Impactes 

As medidas de minimização dos impactes das dragagens sobre todos os sítios arqueológicos 

subaquáticos anteriormente referidos deverão ser implementadas em diferentes fases, considerando 

a salvaguarda dos mesmos conciliadas com a melhor implementação do projeto portuário. 

• Medidas em fase anterior ao início da obra: 

o Torna-se urgente a realização dos trabalhos de diagnóstico e caracterização que não 

foram realizados em sede de EIA (mormente considerando que se encontra em fase de 

Projeto de Execução), elencadas no ponto 1. do presente ofício e que inclusive já tinham 

sido anteriormente delineadas. Estes trabalhos são essenciais para identificar os reais 

impactes do projeto sobre o património e definição de medidas de minimização de 

forma fundamentada e pragmática;  



 

 

o Não obstante o ponto anterior, para os contextos mais coerentes - GEO 5 e Arade 23 - é 

evidente que a intervenção terá de passar pela sua escavação arqueológica integral e 

respetivo registo in situ, assegurando a sua posterior conservação, quer da estrutura 

náutica, como do espólio associado, assim como o registo exaustivo em laboratório, 

inventário e catalogação; 

o Nos restantes sítios arqueológicos - Arade B, Arade 1, GEO 1, GEO 3 e GEO 7 - a 

metodologia de intervenção arqueológica a empregar dependerá dos resultados obtidos 

nos trabalhos de diagnóstico e de caracterização que não foram realizados em sede de 

EIA (ponto 1. do presente ofício); 

• Medidas em fase de execução da obra: 

o O acompanhamento arqueológico de todas as mobilizações de sedimentos pode 

revelar-se essencial para a deteção de vestígios arqueológicos que não tenham sido 

reconhecidos nas fases de estudo e intervenções anteriores. Cumpre, neste âmbito, 

avaliar o equipamento que irá ser utilizado para dragar, visto que disso dependerá a 

eficácia deste acompanhamento arqueológico. Nas áreas mais sensíveis do ponto de 

vista patrimonial, onde se prevê uma maior probabilidade de ocorrências, as dragagens 

devem ser espacialmente delimitadas e o equipamento a utilizar deve permitir a 

deteção de vestígios arqueológicos durante a recolha de dragados, devendo por isso 

corresponder a dragas de pá. Estes perímetros deverão ser obrigatoriamente definidos 

na envolvente de todos os arqueossítios conhecidos (perímetros de 50 metros a partir 

do limite/perímetro da mancha de vestígios conhecidos), principalmente naqueles onde 

se encontraram maiores dificuldades em identificar os contextos primários, mas 

também poderão ser definidas em função de outros indicadores (toponímia, fisiografia, 

informações orais, cartografia, etc.). O depósito de dragados também deverá ser 

monitorizado; 

o A identificação de contextos arqueológicos durante a fase de acompanhamento 

arqueológico de obra poderá justificar a realização de trabalhos arqueológicos de 

minimização e salvamento específicos. 

 

Os elementos que integrem a equipa que realizará os trabalhos arqueológicos deverão ter 

valência e experiência na especialidade da náutica e subaquática, nomeadamente ao nível de ações de 

prospeção, escavação, arqueografia, logística e conservação. O responsável pelos trabalhos deverá 

igualmente ter experiência na gestão e coordenação deste tipo de trabalhos. 

Especial atenção deve ser dada à preservação do espólio considerando a sua natureza – 

orgânicos, nomeadamente madeiras -, volume e proveniência, sendo necessária a definição de planos 

de gestão e conservação, não só no momento da intervenção, mas também a médio/longo prazo. Estes 

devem incluir a definição da equipa técnica especializada e de infraestruturas logísticas específicas, 

quer se trate de reservas museológicas ou de depósitos subaquáticos enterrados. No caso de peças de 

grandes dimensões e que também pela sua natureza coloquem dificuldades na sua preservação à 

superfície – como por exemplo canhões ou âncoras em ferro, entre outros - deve considerar-se, 

sempre que possível, a inclusão/criação de circuitos subaquáticos visitáveis em mergulho, que 

promovam a valorização patrimonial e turística ao serem potencialmente explorados pelos operadores 



 

 

marítimo-turísticos. Neste enquadramento de conservação preventiva e curativa do espólio 

arqueológico a intervencionar, não só a curto, mas também a longo prazo, destaca-se a importância 

de reunir esforços e sinergias entre entidades locais, como a APS, CMP/Museu de Portimão e Câmara 

Municipal de Lagoa, como nacionais como a Direcção-Geral do Património Cultural/Centro Nacional 

de Arqueologia Náutica e Subaquática. 

 

O conteúdo do presente documento será remetido às entidades envolvidas no projeto e 

associadas à gestão do património cultural, referidas no parágrafo anterior.  

 

 

 

 

 

Cristóvão Fonseca                                       José Bettencourt 

(Arqueólogos e investigadores do CHAM) 
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Direcção-Geral do Património Cultural 

Palácio Nacional da Ajuda 

1349-021 Lisboa 

 

 

C/C: Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA; Câmara Municipal de Portimão; Museu de 

Portimão 

 

Lisboa, 18 de Setembro de 2018 

 

Assunto: Projecto “Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão” 

 

Exmos. Srs., 

O estuário do rio Arade é um dos mais importantes espaços nacionais para a arqueologia náutica 

e subaquática. É indiscutível a relevância dos vestígios arqueológicos dali provenientes e que ainda se 

encontram no seu leito, que contribuem significativamente para o estudo da evolução de um dos 

principais portos do espaço actualmente português ao longo dos séculos, da Idade do Ferro até à 

contemporaneidade, destacando-se a sua função essencial na articulação da navegação entre o 

Mediterrâneo e o Atlântico. 

É com esta consciência que o Centro de Humanidades (CHAM – FCSH/NOVA|UAç), unidade de 

investigação interuniversitária da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de 

Lisboa e da Universidade dos Açores, desenvolve neste momento um projecto de investigação 

denominado “Um complexo portuário milenar no Barlavento Algarvio: a arqueologia do estuário do 
rio Arade”, cuja última campanha decorreu em Junho de 2018, com o apoio da Câmara Municipal de 

Portimão3. Este projecto, que se prolongará até 2022, vem na sequência de um outro, iniciado em 

20124, materializando a continuidade da investigação nesta área, que para a maior parte dos 

investigadores envolvidos, incluindo a sua coordenação, remonta a 2001. 

Paralelamente, estamos a desenvolver uma tese de doutoramento sobre este tema na 

Universidade NOVA de Lisboa, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sendo a base 

de investigação os sítios arqueológicos subaquáticos do Arade, nomeadamente Arade B, Arade 1, 

 
3 Para mais informações consultar: http://cham.fcsh.unl.pt/pr_descricao.aspx?ProId=83 
4 Para mais informações consultar: http://cham.fcsh.unl.pt/pr_descricao.aspx?ProId=44 



 

 

Arade 2, GEO 5 e Arade 23, assim como o espólio arqueológico recolhido nas dragagens realizadas nas 

décadas de 1970 e 1980. 

Assim, tendo tomado conhecimento da iminência da realização do “Estudo de Impacte 
Ambiental do Projecto de Execução do Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do 

Porto de Portimão”, promovido pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve, vimos por este 

meio disponibilizarmo-nos para acompanhar este processo, colocando a nossa experiência na procura 

das melhores soluções que garantam a minimização de impactes destas obras sobre o património 

arqueológico subaquático, naturalmente compatibilizando-o com o projecto que se pretende 

implantar. 

Cumpre-nos, aliás, alertar desde já para o muito significativo e certo impacte patrimonial 

negativo na implementação desta obra portuária, que importa acautelar com a devida antecipação. 

Este impacte advém da magnitude e incidência das obras a realizar, onde numa área com cerca de 

1.165.000 m2 se prevê dragar à cota máxima dos 10 m ao Zero Hidrográfico, mobilizando um total 

estimado de 4.630.000 m3 de sedimentos, em local com elevado potencial e sensibilidade 

arqueológica. Até à data não existem antecedentes equiparáveis, excepto aquando das grandes 

dragagens de 1970 e que tiveram as consequências conhecidas para o património arqueológico 

subaquático do Arade. A não implementação de um correcto programa de avaliação e posterior 

aplicação de medidas de minimização de impactes e salvaguarda, colocará irreversivelmente em risco 

este valioso património, pondo em causa a continuidade da investigação que se está a levar a cabo, ou 

qualquer outra que se pretenda fazer no futuro. Este trabalho prévio é igualmente fundamental para 

precaver constrangimentos à boa execução do projecto de aprofundamento e alargamento do canal 

de navegação do Arade, nos prazos e com as características inerentes a uma obra desta magnitude. 

De facto, a confrontação entre a área de implantação do projecto e a localização dos 

arqueossítios submersos já conhecidos e em processo de investigação permitem reconhecer à partida 

que todos eles se encontram em situação de impacte directo. Caso seja impossível reformular o 

projecto por forma a assegurar a manutenção destes sítios arqueológicos, muito provável devido às 

suas características técnicas, tendo em consideração os objectivos portuários pretendidos e a natureza 

da área em questão, torna-se essencial definir um plano de minimização de impactes ao longo de todo 

o processo de avaliação, minimização e execução da obra. 

Desde logo, parece evidente que, durante o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), é essencial 

assegurar uma correcta caracterização do descritor Património, que implica não apenas a 

sistematização do estado actual dos conhecimentos sobre numerosos sítios, mas também a realização 

de novos trabalhos de diagnóstico. Para além da prospecção arqueológica de todas as áreas de 

afectação do projecto, que permitirá a identificação de novos contextos, torna-se essencial proceder 

à caracterização in situ dos sítios arqueológicos conhecidos e das áreas com potencial e sensibilidade 

arqueológica. Alguns destes sítios encontram-se relativamente bem identificados, como são os casos 

de GEO 5 e Arade 23, navios em madeira dos séculos XVIII-XIX, sugerindo-se a sua rigorosa delimitação 

espacial. Todavia, outros necessitam de ser mais bem caracterizados, nomeadamente em 

profundidade, visto que à partida não existirão contextos preservados e muitos vestígios visíveis sobre 

os fundos. 



 

 

Assim e considerando que o projecto já se encontra em fase de Projecto de Execução, julgamos 

obrigatória a realização de sondagens manuais por escavação ainda em fase de EIA, cujo número, 

dimensão e localização deverá ser adaptada à importância e sensibilidade do sítio5. Neste âmbito 

destacam-se dois sítios: Arade B, um sítio extenso, complexo e de longa diacronia, com vários 

contextos de naufrágio e fundeadouro romanos e modernos; e Arade 1, um navio em madeira do 

século XVI, que embora já tenha sido desmontado e recuperado, não foi identificada a sua carga, pelo 

que existe forte probabilidade desta se encontrar nas imediações da estrutura náutica, zona que não 

foi escavada. Outros contextos arqueológicos expressivos e que carecem de uma melhor 

caracterização são os casos de GEO 1, GEO 3 e GEO 7 (possível continuidade de Arade B). 

Durante a pesquisa documental a realizar em fase de EIA serão muito provavelmente 

reconhecidas áreas específicas com elevada sensibilidade arqueológica, para as quais será necessário 

definir trabalhos de diagnóstico, pelo menos em fase prévia ao início da obra. Neste âmbito, ganha 

particular destaque a potencial identificação de zonas de dragagem onde seja possível reconhecer a 

proveniência de materiais arqueológicos6. Ainda neste âmbito, também importante é a recolha de 

informação oral junto de personalidades que contribuíram para o reconhecimento da importância 

arqueológica do Arade. 

Em fase anterior ao início da obra deverão ser realizados os trabalhos arqueológicos específicos 

que minimizem os impactes da obra sobre os sítios arqueológicos actualmente conhecidos, 

devidamente actualizados em sede de EIA, e os potenciais novos contextos entretanto identificados 

com os novos trabalhos também realizados durante a mesma fase de avaliação. Todas estas medidas 

deverão figurar na Declaração de Impacte Ambiental.  

Para os contextos mais coerentes, como GEO 5 e Arade 23, é evidente que a intervenção terá 

de passar pela sua escavação arqueológica integral e respectivo registo in situ, assegurando a sua 

posterior conservação, quer da estrutura náutica, como do respectivo espólio, assim como o registo 

exaustivo em laboratório, inventário e catalogação. A metodologia a empregar nos restantes sítios 

arqueológicos dependerá dos resultados obtidos na fase anterior de caracterização. 

Já em fase de obra, o acompanhamento arqueológico de todas as mobilizações de sedimentos 

pode revelar-se essencial para a detecção de vestígios arqueológicos que não tenham sido 

reconhecidos nas fases de estudo e intervenções anteriores. Cumpre, neste âmbito, avaliar o 

equipamento que irá ser utilizado para dragar, visto que disso dependerá a eficácia deste 

acompanhamento arqueológico. Nas áreas mais sensíveis do ponto de vista patrimonial, onde se prevê 

uma maior probabilidade de ocorrências, as dragagens devem ser espacialmente delimitadas e o 

equipamento a utilizar deve permitir a detecção de vestígios arqueológicos durante a recolha de 

dragados. Estes perímetros deverão ser obrigatoriamente definidos na envolvente de todos os 

 
5 Esta foi uma metodologia utilizada com sucesso no âmbito do projecto “Requalificação e Reordenamento da 
Frente Marítima da Cidade da Horta – 1ª Fase. Obras Marítimas”, onde a realização de uma malha de sondagens 
por escavação numa área ampla permitiu identificar importantes contextos arqueológicos não detectados 
durante a prospecção arqueológica. 
6 Como, por exemplo, o caso do navio Arade 2, uma embarcação construída em trincado cuja técnica de 
construção naval remete para influências norte-europeias, identificado durante as dragagens de 1970, mas cujo 
contexto primário ainda não foi relocalizado ou do conjunto anfórico recuperado aquando das dragagens de 
1982 nas imediações do Cais Comercial. 



 

 

arqueossítios conhecidos (perímetros de 50 metros a partir da mancha de vestígios conhecidos), 

principalmente naqueles onde se encontraram maiores dificuldades em identificar os contextos 

primários, mas também poderão ser definidas em função de outros indicadores (toponímia, fisiografia, 

informações orais, cartografia, etc.). O depósito de dragados também deverá ser monitorizado. 

A identificação de contextos arqueológicos durante a fase acompanhamento arqueológico de 

obra poderá justificar a realização de trabalhos arqueológicos de minimização e salvamento 

específicos. 

Considerando o anteriormente exposto, realçamos novamente, como membros de um 

organismo público, a nossa disponibilidade para colaboração no processo de desenvolvimento e 

implementação do projecto portuário, no sentido de ajudar a obter a melhor compatibilização entre 

os seus desideratos e a salvaguarda do património arqueológico subaquático. Salientamos igualmente 

a relevância da disponibilização dos dados e informações resultantes dos trabalhos a realizar, no 

sentido de permitir a continuidade das investigações em curso. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Cristóvão Fonseca                                       José Bettencourt 

(Investigadores do CHAM) 

 

 

 



Exmos. Senhores, 

 

A MARGUDO − Empreendimentos Turísticos, Marítimos e Imobiliários, S.A., (adiante 

Margudo) com o NIPC 507945409, com sede na Marina de Portimão, em Portimão, é há 

largos anos, titular da concessão do direito de construir e explorar, em regime de serviço 

público, um porto destinado à navegação de recreio, incluindo as respetivas instalações 

de apoio e serviços operacionais a ele afetas, na margem esquerda do Rio Arade, a 

jusante do porto de pesca de Portimão, adiante designado por “Marina de Ferragudo” 

tendo aprovado para o local a necessária Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e 

RECAPE do projeto. 

 

Nesse âmbito tomou a Margudo conhecimento de que se encontra a decorrer Consulta 

Pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente inserida no projeto de 

Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão com vista 

à receção de cruzeiros com comprimento até 334 metros, projeto esse promovido pela 

APS-Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA. 

 

Consultados os documentos públicos disponíveis no âmbito do citado procedimento, 

nomeadamente o Resumo Não Técnico, os denominados Elementos Adicionais e seus 

Anexos, foi com enorme indignação que esta entidade constatou que a sua elaboração 

se encontra alicerçada num conjunto de pressupostos e premissas que, relativamente 

ao projeto da Marina de Ferragudo se revelam incorretos e passíveis de assim falsearem 

o verdadeiro enquadramento da situação em que o mesmo atualmente se encontra. 

 

Mais sendo de notar que aquela documentação omite informação imprescindível a uma 

correta tomada de posição sobre o conteúdo e efeitos futuros do EIA ora sujeito a 

consulta. 

  

Senão vejamos, 

 



Nos documentos acima referidos existem diversas referências ao projeto da “MARINA 

DE FERRAGUDO” que, como referimos, não correspondem à verdade, nomeadamente, 

entre outras, que o processo se encontra encerrado: 

 

a) Pág. 12 - Resumo Não Técnico “… um outro projeto previsto para a margem 

oposta do Arade, a Marina de Ferragudo, a qual não veio concretizar-se 

também.”; 

 

b) Pág. 83 – “… o principal projeto (…) previsto da Marina de Ferragudo, mas não 

concretizado e que se (…) encontra encerrado …” 

 

Afirmações estas baseadas no pressuposto erróneo de que a Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) subjacente a este projeto se encontra caducada. 

 

A título de exemplo transcrevemos as passagens mais significativas relativas a tal 

inferência que aliás se repete com menções semelhantes a páginas 74, 83, 274 e 280 do 

EIA - Elementos Adicionais. 

 

a) Pág. 17 - EIA - Elementos Adicionais: “… de salientar, contudo que a DIA que 

aprovou esse projeto da Marina de Ferragudo encontra-se atualmente 

caducada, não tendo havido prorrogação da mesma…”. 

 

b) Pág. 18 - EIA Elementos Adicionais - Legenda à imagem “FIG. V. 1 – “… 

empreendimento previsto da Marina de Ferragudo, cuja DIA se encontra 

atualmente já caducada….”; 

 

Ou 

c) Pág. 27 - Resumo Não Técnico “… caso se mantivesse válida a autorização, que 

entretanto caducou, para a construção da Marina de Ferragudo com um porto 

de pesca associado.” 

 



Diga-se aliás que a afirmação de que a referida DIA foi declarada extinta por não ter sido 

solicitada a sua prorrogação revela um perfeito desconhecimento da realidade uma vez 

que tal solicitação seria a todos os títulos descabida já que a MARGUDO, SA deu início à 

execução do projeto em momento anterior ao prazo de caducidade da mesma. 

 

Com efeito a partir de meados de 2018, muito antes mesmo da data da eventual 

caducidade da DIA, a MARGUDO deu início a todos os trabalhos para cuja execução 

estava habilitada. 

 

Posteriormente, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDR Algarve) informou, em maio de 2019, que, no seu entender, não tinha sido dado 

início à execução do projeto da Marina de Ferragudo declarando que a DIA estava assim 

caducada. 

 

De seguida, a MARGUDO S.A., uma vez que tinha iniciado atempadamente os trabalhos, 

impugnou judicialmente a Declaração de Caducidade da DIA, estando a correr termos, 

ação administrativa de impugnação de ato administrativo, ou subsidiariamente de 

simples apreciação e de responsabilidade civil, no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Loulé – Unidade Orgânica 1 -  Proc. 489/19.4 BELLE, em que são partes a Margudo S.A. 

como Autora e Réus o Ministério do Planeamento e o Vice-Presidente da CCDR, tendo 

como Contra-Interessada a própria Agência Portuguesa do Ambiente (APA) promotora 

da presente consulta pública. 

 

Tal facto prova à evidência que não só o projeto não se encontra encerrado como 

também a DIA não está caducada porquanto se aguarda a decisão final do Tribunal 

Administrativo onde a ação corre os seus termos. 

 

Antes de tal decisão ser proferida os pressupostos do projeto encontram-se plenamente 

válidos face à existência de uma questão prejudicial que todas as Partes envolvidas 

conhecem e que a lei prevê, nomeadamente e de forma expressa no n.º 1 do artigo 38.º 

do CPA que dispõe: 



“Se a decisão final depender da decisão de uma questão que tenha de 

constituir objeto de procedimento próprio ou específico ou que seja da 

competência de outro órgão administrativo ou dos tribunais, deve o órgão 

competente para a decisão final suspender o procedimento administrativo, 

com explicitação dos fundamentos, até que tenha havido pronúncia sobre a 

questão prejudicial, salvo se da não resolução imediata do assunto resultarem 

graves prejuízos para interesses públicos ou privados”  

 

Situação que foi aliás acolhida, quer pela CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA, quer pela 

AICEP Portugal ao entenderem que todos procedimentos estão suspensos até à decisão 

judicial, conforme documentos datados de 03/09/2019 e 23/10/2019, respetivamente, 

que aqui se juntam e se dão por reproduzidos. 

 

Salienta-se que relativamente à CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA, a informação recolhida 

nos V. Anexos é datada de 2018 ainda que reencaminhada em 2020 e o entendimento 

da referida edilidade, aqui mencionado e adicionado, é de setembro de 2019. 

 

Assim, não corresponde à verdade que a DIA do projeto da Marina de Ferragudo se 

encontre definitivamente caducada e que o projeto que lhe está subjacente se 

encontre encerrado. 

 

Verifica-se que a EIA atualmente em consulta não teve em consideração a DIA (e 

respetivo RECAPE) atualmente existente do Projeto Marina de Ferragudo que não se 

encontra encerrado mas sim em vigor, estando tal questão a ser dirimida em tribunal, 

pelo que o presente EIA não deve ser aprovado. 

 

A elaboração de um novo EIA que para a mesma zona ignore uma DIA existente não é 

correta quer por parte dos promotores do estudo quer da parte dos promotores do 

projeto. 

 



A DIA do projeto da Marina de Ferragudo (e respetivo RECAPE) está válida pelo que 

qualquer solução prevista para o local terá, forçosamente de tomar em consideração 

todo o seu conteúdo e nomeadamente os impactes dela constantes. 

 

Em Conclusão: 

 

O EIA atualmente em discussão pública não teve em consideração a existência e vigência 

da DIA (e respetivo RECAPE) do projeto da Marina de Ferragudo e o seu normal 

funcionamento, pelo que não poderá ser aprovado sem que os estudos tenham em 

conta o impacto cumulativo daquela prévia DIA e demais documentação com a qual 

terão de se conformar, conforme aliás decorre dos normativos legais em vigor. 

 

Face a todo o supra exposto, queiram V. Exas.: 

 

- promover todas as alterações ao EIA em discussão por forma a adaptar o mesmo à DIA 

do projeto da “MARINA DE FERRAGUDO” levando a cabo os necessário impactes 

cumulativos nas características hidromorfológicas do Arade que resultem da conjugação 

de ambos os documentos. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, subscrevemo-nos,  

 

     Pela Administração  

         MARGUDO, SA 

 















Exmos.(as) Senhores(as), 

 

A SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S. JOÃO DO ARADE S.A., com o NIPC 504066811, com sede na Av. Eng. 

Duarte Pacheco, Torre 2, 17º , 1070-102 Lisboa, proprietária do CASTELO DE S. JOÃO DO ARADE, 

tendo tomado conhecimento de que se encontra a decorrer Consulta Pública promovida pela 

Agência Portuguesa do Ambiente inserida no projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal 

de Navegação do Porto de Portimão com vista à receção de cruzeiros com comprimento até 334 

metros, vem exercer o seu Direito de Participação previsto no DL n.º 80/2015, de 14 de Maio, 

que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

 

Verificámos existir a previsão de trabalhos no âmbito de tal projecto que ameaçam o património 

cultural classificado constituído pelo denominado CASTELO DE S. JOÃO DO ARADE e sua zona 

especial de protecção, de que somos proprietários e que temos a responsabilidade de proteger e 

preservar, uma vez que é classificado como Monumento Nacional ao abrigo do Decreto n.º 

735/74, de 21 de dezembro. 

 

Assim, viemos manifestar a nossa preocupação e oposição perante os trabalhos e construções 

previstas para a área do Castelo de S. João do Arade e para a sua zona de protecção especial. 

 

Preocupa-nos, nomeadamente, quando aí se refere:  

a) - “poderá ser necessário proceder à remoção de materiais mais compactados que rodeiam 

o pequeno cabo rochoso, localizado perto do rasto do canal a dragar.”; 

b) - “… o projeto prevê ações de dragagem no interior da área de servidão administrativa do 

Castelo de São João do Arade, classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) ... De 

notar que o limite da área a dragar se encontra apenas a cerca de 10 metros do pano da 

muralha.”; 

c) - “No caso da OC1 (castelo de São João do Arade), deverá ser materializada uma área de 

resguardo de 50 metros relativamente ao pano de muralha virado ao rio, de forma a evitar 

impactos de maquinaria a operar na proximidade.”; 

d) - “...Assim, face às ações de dragagem para remoção de sedimentos, considerou-se poder 

ocorrer um impacte negativo mas indireto, improvável, reduzido e não significativo. No 

entanto, se considerarmos as ações para remoção de rocha com recurso a explosivos, não 

temos elementos suficientes para avaliar o impacte dessas ações ao ocorrerem na 

proximidade do afloramento rochoso onde se implanta o edifício e muralhas.” 



e) - Desenho T1102-2-PE-OBM-DWG-CN-004-0, que se apresenta no Anexo E – Questão 

A7.24, representa a posição do teto do substrato rochoso, na zona envolvente do Castelo 

de São João de Arade, (…). Os perfis representados (km 1+400 a km 1+600) indicam as 

zonas rochosas a dragar nas imediações do Castelo. O perfil km 1+500 coincide com a 

prumada do Castelo e os outros dois representam a situação 100 m a montante (km 

1+400) e a situação 100 m a jusante (km1+600). O volume de rocha a dragar entre estes 

três perfis é de 7 800 m3, com espessuras médias entre 0 e 3 m.” 

 

As situações atrás descritas, a título meramente exemplificativo, denotam que existem enormes 

riscos de estabilidade da plataforma rochosa onde se encontra implantado o edificado existente 

nos trabalhos previstos, devido aos trabalhos de dragagens onde equacionam inclusivamente o 

uso de explosivos e porque se percebe nos mapas, que a zona do Castelo está totalmente inserida 

na Zona de Incidência Indirecta das vibrações decorrentes dos trabalhos. 

 

Por outro lado, apesar de a dada altura referirem que “…deverá ser materializada uma área de 

resguardo de 50 metros relativamente ao pano de muralha virado ao rio”, a verdade é que se 

percebe depois que pretendem intervir numa zona de apenas 3,5 metros de distância da área 

intervencionada, conforme Quadro IV. 88 – Quadro síntese das Ocorrências culturais na área de 

Incidência do Projeto. 

 

Extraordinariamente preocupante, é ainda o que se verifica da análise do Desenho T1102-2-PE-

OBM-DWG-CN-004-0, ao verificarmos que pretendem cortar o teto do substrato rochoso, na zona 

envolvente (base) do Castelo de São João de Arade, nos perfis representados (km 1+400 a km 

1+600) que indicam as zonas rochosas a dragar nas imediações do Castelo. O perfil km 1+500 

coincide com a prumada do Castelo e os outros dois representam a situação 100 m a montante 

(km 1+400) e a situação 100 m a jusante (km1+600). 

 

Face ao exposto, solicitamos a V. Exas. que procedam às diligências necessárias para que se 

proíbam todas e quaisquer intervenções que possam pôr em risco a estabilidade e segurança do 

Castelo de São João do Arade, património edificado há vários séculos com enorme valor cultural 

que urge preservar. 

 

Com os nossos cumprimentos, 

Pela Administração  

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S. JOÃO DO ARADE S.A 
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EX.MO SENHOR 

PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) 

 

No âmbito da consulta pública aberta pela APA, autoridade de avaliação de impacte 
ambiental (DL n.º 151-B/ 2013 de 31 de Outubro, com a última alteração que lhe foi dada 
pelo DL n.º 152-B/2017 de 11 de Dezembro) do «Aprofundamento e Alargamento do 
Canal Navegação do Porto de Portimão», os abaixo assinados, na qualidade de 
representantes do movimento cívico «A Última Janela para o Mar» remete a participação.   

 

I. Enquadramento legal e classificações 

De acordo com o regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, no seu Anexo I, 
ponto 10, alínea n), estão sujeitas a processo de avaliação de impacto ambiental, 
dragagens, excepto as previstas na alínea c) do ponto 2, na alínea f) do ponto 10 e 
dragagens de manutenção das condições de navegabilidade.  

A AIA será obrigatória quando estiver em causa a dragagem de um volume de dragado 
igual ou superior a 100.000 m3 por ano; em áreas sensíveis a AIA será sempre 
obrigatória.  

De acordo com o mesmo diploma, áreas sensíveis são: 

i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas 
nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.os 79/409/CEE, do Conselho, 
de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio 
de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidas nos termos da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro; 

O local onde se desenrolam as dragagens é considerado Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON0052. 
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Este SIC está classificado como Zona Húmida de Importância Internacional (biótopo 
CORINE “Rio Arade”) e apresenta um conjunto de cinco habitats naturais e sete espécies 
de fauna constante da Directiva Habitats, sendo muito importante para a diversidade 
genética de ciprinídeos. A classificação de SIC do litoral algarvio advém da presença de 
roaz corvineiro e boto, resultados do projecto MARPRO. Também ocorre o golfinho-
comum que, como diz o EIA pág 30 Elementos Adicionais, é das 3 espécies de 
mamofauno a que apresenta maior probabilidade de ocorrência na área de influência 
directa do projecto. 

O Rio Arade é também um importante local para a lontra, espécie classificada com o 
estatuto de ameaçada. No EIA, nem uma única menção a este facto, nem a esta espécie, 
sendo que a área de intervenção de um projecto de dragagem de cerca de 4 milhões de 
metros cúbico de sedimentos, vai muito para além da área de intervenção. 

O Rio Arade fica muito próximo da Ria de Alvor (PTCON0058), uma zona protegida pela 
Convenção de Ramsar desde 1996 e integrada dentro da Rede Natura 2000. Também 
relativamente a esta proximidade e as interacções que se podem estabelecer. 

Como espécies animais sensíveis e protegidas salienta-se a savelha Alosa falax com 
estatuto vulnerável, 2 espécies de cavalos-marinhos Hippocampus hippocampus e 
Hippocampus guttulatus e a enguia Anguilla anguilla. A presença de juvenis de savelha no 
estuário, em zonas de margens não rochosa, comprova a reprodução desta espécie no 
Arade (pag.25 do EIA elementos adicionais). As áreas mais sensíveis para a enguia, 
são, à semelhança da savelha, são as zonas vasosas menos fundas e zonas de 
sapais recortadas por pequenos canais (esteiros) que constituem zonas preferenciais 
de abrigo, em particular aos espécimes juvenis. “Os cavalos-marinhos apresentam uma 
população residente no estuário do Arade. Ocorrem desde a zona junto à barra (em 
contacto com a faixa costeira) até à ETRA de Portimão (limite montante marcado pelos 
sapais junto à EN 125), geralmente associados a pradarias de ervas marinhas presentes 
nas margens e que ainda subsistem no estuário (Gonçalves et al., 2013).” (pag.27 do EIA 
El. Adic.). 

Como espécies vegetais de extrema importância salientam-se as pradarias de Zostera 
noltii qie, e cito pag.204 do EIA ponto 10.3.2.” As pradarias de ervas marinhas formam 
habitats que albergam muitas outras espécies, especialmente indivíduos juvenis de 
espécies ameaçadas ou com interesse comercial. Não obstante, as pradarias de ervas  
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marinhas no estuário do Arade estão em declínio acentuado, devido essencialmente à 
ação humana e.g. através da pesca com ganchorra e da poluição da água no passado, e 
das dragagens, na atualidade”. Os cruzeiros só acentuarão este declínio acentuado. 

Quer isto dizer que a zona de intervenção das dragagens no Rio Arade integra-se naquilo 
que o diploma da avaliação de impacto ambiental classifica como “áreas sensíveis”. 

Dragagens para estabelecer/ alargar o canal de navegação e eventual consolidação das 
margens terão efeitos negativos sobre as biocenoses, uma vez que as margens e o leito 
dos rios são extremamente importantes como locais de reprodução e crescimento de 
muitas espécies piscícolas. 

Por outro lado, de uma forma geral, o aumento do calado das embarcações, bem como o 
aumento da frequência da navegação irão provocar impactes (ruído, rejeição de efluentes, 
erosão das margens), que perturbarão o ecossistema aquático e ribeirinho, algo sobre o 
qual o estudo de impacto ambiental (EIA) não se pronuncia e devia, uma vez que 
estaremos perante danos no ambiente numa fase em que o projecto já se encontra 
concluído e em que o mecanismo de pós avaliação pode não funcionar. 

 

II. Arade, sítio de importância arqueológica 

Em 2005 foi elaborado o relatório sobre a intervenção no arqueossítio subaquático GEO 
5, sendo que o principal objectivo desse relatório era o reconhecimento e relocalização 
dos indícios e informações existentes sobre potenciais sítios/contextos/depósitos 
arqueológicos localizados na área de afectação do Projecto de Dragagens do Canal de 
Acesso, Bacia de Manobras e bacia de Acostagem do Porto de Portimão. 

A importância arqueológica do Rio Arade é inestimável e este reconhecimento não é 
novo. Data, pelo menos dos anos 70 do século XX. 

 A principal fonte de destruição dos diversos contextos arqueológicos têm sido 
precisamente as dragagens que vêm sido feitas ao longo dos anos. 

E é por essa razão que já em 2005 se sugeria que não se fizessem trabalhos de 
dragagens na zona do GEO 5, bem como numa área de dispersão de vestígios e 
respectiva faixa de protecção. Dessa forma permitir-se-ia a preservação do local. 
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Quaisquer trabalhos de dragagem deverão igualmente ser acompanhados, nas 
imediações do arqueossítio, pela presença permanente de um técnico devidamente 
qualificado para acompanhamento arqueológico. 

Este sítio arqueológico tem igualmente um conjunto de fauna e flora diversa e não 
estudada neste EIA, associada aos vestígios arqueológicos que proporcionaram um 
refugio e habitat ideais para diversas espécies. 

Tal como já se sugeriu noutras ocasiões em contexto de estudos arqueológicos e numa 
perspectiva de preservação do património (conceito não muito caro aos Municípios sob 
influência deste projecto), " ... a possibilidade de criar um circuito subaquático, onde a 
visita a um efectivo contexto arqueológico, promove a divulgação e sensibilização do 
público mergulhador não especializado relativamente ao património histórico-cultural e 
natural submerso" (In, intervenção no Arqueossítio Subaquático GEO5 - Relatório de progresso) 

 

III. Sedimentos 

Embora, de acordo com o EIA, a presença de sedimentos de classe 2 não seja a 
predominante, ela não deixa de estar presente. 

De acordo com a Portaria 1450/2007 de 12 de Novembro, este material dragado de 
classe 2 poderá ser depositado em meio aquático. 

No entanto, daquilo que podemos perceber do EIA, não se sabe quanto da totalidade do 
material dragado (a acreditar no EIA, 4.630.000 m3) é material da classe 2 e quanto é 
material de classe 1, sendo que, dito isto, acredita-se - até para cumprimento da 
legislação em vigor - todos os sedimentos dragados que serão usados para recarga 
directa de praias (40 000 m3 + 1 020 000 m3) correspondam a material de classe 1.  

Importa, pois, complementar o EIA com esta informação relativa à quantidade de material 
que será dragado e que possa corresponder a classe 1 e 2 e, eventualmente, abrir nova 
discussão pública sobre os locais de deposição de uns e de outros, questão da maior 
relevância, nomeadamente, para uma região balnear da importância daquela em que 
ocorre o projecto. 

De referir e conforme diz pag.49 do EIA “O impacte direto das dragagens incide assim 
diretamente na comunidade bentónica dos fundos arenosos e arenosos-lodosos,  
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principalmente as espécies de mobilidade reduzida. A dragagem acarreta à mortalidade 
de poliquetas, bivalves e crustáceos (por aspiração) (…) O impacte das dragagens 
inerente à afetação dos habitats bentónicos, com redução de efetivos populacionais, é 
negativo, direto e de magnitude moderada, face à área global de afetação”. 

 

IV. Sócio-economia 

Declaradamente o projecto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão tem em vista a recepção de navios de cruzeiro com comprimento 
até 334 metros. 

Embora o EIA o refira em algumas passagens, não foi feito qualquer Estudo sobre o 
impacto que o aumento do tráfego deste tipo de navios, trará para o ecossistema do Rio 
Arade e ecossistemas circundantes. 

O que se sabe é que este tipo de navios é uma imensa fonte de poluição, quer ao nível 
das emissões atmosféricas, como ao nível dos ecossistemas dos locais por onde passam 
e por onde atracam. 

Neste sentido e com a certeza de que constituem imensas fontes de poluição, é que a 
Assembleia Municipal de Lisboa aprovou em Março passado, um conjunto de medidas 
que visam mitigar a poluição produzida pelos navios de cruzeiro, incluindo, a limitação do 
número de navios que podem atracar no porto de Lisboa, bem como, a proibição de 
entrada no porto de navios com 1000 toneladas que não tenham feito a transição para o 
uso de energias mais limpas e sustentáveis. 

Portimão vai em contra-ciclo! 

 

De acordo com a Federação Europeia de Transporte e Ambiente, estas fortalezas do mar, 
poluem 10 vezes mais do que todos os 260 milhões de automóveis da Europa. O tipo de 
combustível permitido aos cruzeiros é o grande problema. A combustão produz elevados 
níveis de óxidos de enxofre e óxidos de azoto. Espanha, Itália, Grécia, França, Noruega e 
Portugal são os países mais afetados. Na costa portuguesa, as emissões dos cruzeiros 
foram 86 vezes superiores às dos carros que circularam pelas estradas nacionais.  
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Nos dias de hoje, a actividade marítima de transporte, seja de passageiros, seja de 
pessoas, é uma das mais poluentes. Apenas a título de exemplo, uma das maiores 
empresas mundiais de transporte de mercadorias, a Mediterranean Shipping Company 
(MSC) produziu, só no ano de 2018, cerca de 11 milhões de toneladas de CO2, o que a 
torno o oitavo maior poluidor europeu. 

Acresce que o sector marítimo está isento, por força da legislação da UE, do pagamento 
de impostos sobre os combustíveis, o que significa uma verdadeira subsidiação a esta 
actividade, ao que se acrescenta ainda, o facto não despiciendo de não pagar nada pelas 
emissões que produz e de ser um dos únicos sectores de actividade comercial que não 
tem quaisquer medidas concretas de redução das emissões. 

Obviamente - ou não - quando se decidiu alargar o canal de navegação do porto de 
Portimão, não se teve em mente, as consequências de trazer para o nosso Rio Arade e 
para as cidades limítrofes, tamanhas fontes de poluição. Esse, no entanto, deveria ser o 
factor fundamental para decidir sobre a benevolência (ou não) de um projecto com este 
impacto. 

 

 

Pelas razões expostas deve ser emitida uma DIA que se mostre DESFAVORÁVEL ao 
projecto agora em discussão pública de alargamento do canal de navegação do 
porto de Portimão. 

 

 

Portimão, 11 de Agosto de 2020 

 

 

Rui Domingos Amores –     CC 9510000 
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Ana Marta Rosa Costa – CC 220956731 

 

Lucinda Oliveira Caetano – CC 10203391 



 

 

 

Relatório de Consulta Pública  
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LISTA DE ENTIDADES 

 

 

Junta de Freguesia de Ferragudo 

Junta de Freguesia de Portimão 

União das Freguesias de Estômbar e Parchal  

ANEPC - Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil 

ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil 

ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses  

DGT - Direção Geral do Território 

DGADR - Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Turismo de Portugal, IP 

Infraestruturas de Portugal, IP 

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 

EMFA - Estado Maior da Força Aérea 

SEPNA 

Universidade do Algarve (Ciências do Mar) 

Capitania do Porto de Portimão - Autoridade Marítima Nacional 

RNOE (ONGAS de âmbito Nacional e da área de influência do projeto) 

 


