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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 da Alteração 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 da Alteração do Projecto “Aprofundamento e Alargamento do Canal de
Navegação do Porto de Portimão ” decorreu durante 10 dias úteis de 15 a 28 de Outubro
de 2021.

3. DOCUMENTOS
CONSULTA

PUBLICITADOS

E

LOCAIS

DE

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;
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-

Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social;

-

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
No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 85 exposições com a seguinte proveniência:


Câmara Municipal de Lagoa.



Junta de Freguesia de Ferragudo.



Câmara Municipal de Portimão.



Turismo de Portugal, IP.



Direção-Geral do Território (DGT)



Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).



Universidade do Algarve – CCMAR.



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



Marinas de Barlavento - Empreendimentos Turísticos, S. A.



Grémio - Associação Cultural (constituído pela IRIS – Associação Cultural,
Associação Cultural Plataforma Download)



Plataforma Download



Associação Cultural e Recreativa Tertúlia do Caranguejo.



73 Cidadãos.
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6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
A Câmara Municipal de Lagoa:
Reconhece o esforço por parte do Promotor do Projeto, com as alterações feitas ao
projeto, para ir ao encontro de algumas preocupações do município, de outras entidades
e dos cidadãos em nome individual.
No entanto, continua a emitir parecer desfavorável ao projeto, mesmo com as alterações
agora propostas.
Refere que as possíveis benfeitorias ou mais-valias ocorrerão na margem direita do
estuário, ficando para a margem esquerda todos os impactos negativos, como a perda
de território emerso e imerso.
Algumas questões que constituem preocupação para o Município:
- Atividade portuária deste nível será compatível com a atividade balnear ou como afetará
a operação portuárias de navios de cruzeiro a qualidade das águas das praias estuarinas;
- Redução da Praia de Angrinha em cerca de metade que compromete o ordenamento e
intervenções necessárias à requalificação daquele espaço, bem como, a visão integrada
do conjunto de praias estuarinas de lagoa;
- A previsível exposição do Forte de S. João de Arade à ondulação com origens natural e
antrópica (embarcações);
- Impacte na saúde pública da população local (margem esquerda de Lagoa) provocadas
pelas emissões poluentes das embarcações;
- Poluição sonora emitido não só durante as dragagens mas, também, durante a presença
dos navios;
- A gestão dos resíduos sólidos Urbanos (RSU) e águas residuais ou outros rejeitados
pelos navios que terão de ser geridos pelos sistemas municipais e intermunicipais. Terão
os sistemas de gestão de RSU capacidade para o acréscimo de volume produzidos;
- Como será feito o tratamento das águas residuais, RSU e resíduos industriais e
perigosos para o estaleiro da obra;
Considera, ainda, que o EIA reformulado, continua a não responder a algumas questões
de alguns fatores ambientais, designadamente:
Valores naturais:
O EIA não valoriza o património natural do estuário nem apresenta soluções de mitigação
satisfatórias, nomeadamente a:
- Existência de uma zona de pradaria marinha entre a Docapesca e Ferragudo e zona
adjacente como sendo a mais importante do ponto de vista ictiofauna ao longo de todo o
estuário.
- Parque Marinho Recife do Algarve- Pedra do Valado, informa que a Universidade do
Algarve (CCMar) e a Fundação Oceano Azul apresentaram uma proposta de criação de
uma área marinha protegida numa área compreendida entre a Marina de Albufeira e o
farol de Alfanzina com cerca de 160 Km2 procurando salvaguardar os valores naturais do
maior recife de baixa profundidade do território continental de Portugal (Pedra do
Valado).
Relatório de Consulta Pública - Alteração do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do
Canal de Navegação do Porto de Portimão

5

Impacto Socioeconómico:
O EIA ignora o impacto nas comunidades piscatórias:
 Resultante da interdição á pesca na área a intervencionar.
 Decorrentes das alterações do ecossistema pela deposição de sedimentos 8 Km a
sul do estuário;
 Grande parte da sua zona de pesca vai ser influenciada pelos despejos de
dragados a sul do estuário cuja contaminação poderá ocorrer.
 Degradação da qualidade do ar (comunidades de Ferragudo e do Parchal).
Inexistência de um Plano de Proteção Civil: alerta pra o fato de o EIA não apresentar um
Plano de Emergência de Proteção Civil para acautelar o risco decorrente da operação de
construção, bem como da operação de exploração.
Cronograma dos trabalhos de dragagem: no interior do estuário e a deposição de
dragados nas praias balneares, durante a época balnear, é visto como extramente lesivo
para as atividades turísticas (têm o seu pico nos meses de julho e agosto).
A monotorização insuficiente das consequências ambientais da deposição de dragados a
5 milhas náuticas a sul do porto. É espectável que estes materiais, por deriva em
consequência das correntes predominantes venham a contaminar áreas sensíveis para a
biodiversidade marinha e importantes para as atividades piscatórias.
Considera, assim, que a alteração do projeto não acautelou todas as dimensões que um
projeto desta dimensão acarreta, colocando em risco os valores naturais, culturais,
socioeconómicos da área.
Refere que caso o projeto seja autorizado, se coloca à disposição da Autoridade de AIA,
tutela e proponente para dialogar no sentido de encontrar as melhores soluções para a
salvaguarda e valorização do património cultural do rio Arade que é afetado.

A Junta de Freguesia de Ferragudo:
Refere que os melhoramentos verificados, não vêm minorar a grande afetação dos
valores ambientais, socioculturais, arqueológicos, da vivência da população de Ferragudo
e das restantes áreas ribeirinhas do Concelho de lagoa, até porque não resolvem o cerne
desta problemática, o aumento de cruzeiros no Arade e as suas nefastas consequências
ambientais.
Manifesta, na sua exposição, as mesmas preocupações que o Município de Lagoa pelo
que apresenta parecer negativo a este Projeto.
Listam-se, alguns dos factores ambientais, para os quais persistem dúvidas e
preocupação para a Junta de Ferragudo:
Resíduos:
- O EIA não contempla a questão dos resíduos sólidos urbanos e águas residuais
rejeitados pelos navios.

Relatório de Consulta Pública - Alteração do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do
Canal de Navegação do Porto de Portimão

6

Poluição Atmosférica:
- Não foram previstas quaisquer medidas de minimização e de monotorização atmosférica
(recetores localizados na margem esquerda do Rio Arade):
- Não foi estudada nem justificado o nível de poluição provocada pelas embarcações
paradas que queimam continuamente combustível.
Valores Naturais:
- Os impactos da baia de rotação foram reduzidos, mas não foram acauteladas a
recuperação das áreas afetadas, pelo que é de grande importância a sua conservação,
nomeadamente a reabilitação do estuário enquanto zona de maternidade de espécies
ameaçadas;
- A manutenção da qualidade das águas balneares carece de estudo e monotorização,
especialmente no que concerne aos materiais em suspensão, quer em período de obra,
quer sobretudo na exploração comercial do porto.
Património Cultural:
- Não foi tido em conta os possíveis deslizamentos de inertes no local Arade B, uma vez
que a sua proximidade à bacia de desaceleração e ao canal que será objeto de
aprofundamento em declive, pela ação dos fenómenos meteorológicos poderá vir
lentamente a deslizar devido à ausência de medidas de contenção de inertes ao nível
subaquáticos
Proteção Civil:
- O EIA não contempla um plano de proteção civil, quer nas fases da operação e
exploração, visando acautelar os riscos ambientais e naturais.
- O EIA não refere o fato do molho Este sofrer de agravada erosão e ausência de
manutenção vir a sofrer danos durante a fase de operação e exploração, provocando
possíveis danos em pessoas e bens;

- As dragagens que levarão à bacia de rotação junto ao Cais, tal como anteriores
dragagens junto a essa zona, irão provocar pela ação das marés o descalçamento dos
pilares a Norte que permite a circulação entre as duas margens, provocando a médio
prazo a sua degradação , pelo que urge que seja estudada essa dinâmica de forma a
assegura a segurança de pessoas e bens que aí circulam;
- Não foram estudadas a inevitabilidade dos deslizamentos das zonas de dragagens que
estando em declive, não possuirão medidas de contenção subaquáticas, nomeadamente
na Praia de Angrinha e futura Marina de Ferragudo, o que por ausência dessas contenções
serão zonas em permanente movimento de inertes.
Considera que o EIA não acautelou todas as dimensões deste projeto, essencialmente
nos impactes inerentes aos aumentos da exploração de cruzeiros à realidade atual,
descurando fatores ambientais e naturais essenciais à manutenção do bem-estar das
comunidades locais e das suas atividades tradicionais e comerciais.
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Refere, ainda, que no futuro sejam deveriam ser acauteladas as medidas abaixo
enunciadas, como forma de manter o equilíbrio entre os valores naturais e ambientais:
- Renaturalização das pradarias marinhas conhecidas;
- Criação de áreas fundadores regulados proibindo o fundeio livre, que impedirá a
destruição dos fundos e a manutenção de achados arqueológicos;
- Harmonização e renaturalização da margem esquerda, com intervenções junto à
muralha de Ferragudo, dotação de equipamentos piscatórios e de usufruição pública na
Anginha, criação de centro de estudos de fauna e flora do rio Arade;
- Recuperação do molhe Este com vista a aumentar o contato com o plano de água em
segurança, quer pela requalificação da sua escadaria de acesso, quer pela dignificação e
reparação do seu piso, para que as pessoas possam efetuar os seus passeios em
segurança.

A Câmara Municipal de Portimão:
Menciona que o projeto de “Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do
Porto de Portimão” propõe melhorar as condições de acesso marítimo e de navegabilidade
do porto de Portimão de modo que navios de cruzeiro de maiores dimensões possam
aportar em Portimão.
Descreve o projeto com as suas componentes principais:
Canal de navegação:
 Largura de 215 metros, estreitando para 200 metros junto ao Castelo de S. João
do Arade;
 Cota de rasto de -10,0 m (ZH);
 Alargamento e deslocalização em 50 metros da bacia de rotação frente ao cais de
Comércio e Turismo dos atuais 350 metros para 500 metros;
 Introdução de várias proteções em sítios pontuais – Porto da Marinha, Porto de
Pesca, Marginal de Ferragudo e Praia da Angrinha.
Deposição de Dragados:
 O volume de dragagem total estimado é de 3 470 000 m3 e é essencialmente
constituído por siltes lodosos, argilosos e arenosos e areias finas a médias.
 Os produtos de dragagem de natureza arenosa, com caraterísticas adequadas
serão utilizados na alimentação direta de praias de Lagoa e Portimão (294 300
m3); haverá deposição de um volume considerável de dragados a cerca de 200
metros da linha de costa frente à praia de Alvor (120 000 m3) e Meia-Praia (240
000 m3). Os restantes dragados serão depositados no mar, ao largo do Porto de
Portimão, a cerca de 5 milhas a sul da foz do rio Arade.
Entre a Praia dos Três Castelos e Praia da Rocha o esporão existente será prolongado.
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Sobre o EIA apresentado tece os seguintes comentários:
Biodiversidade e Conservação da natureza/Sistemas ecológicos:
Apresenta lacunas que podem comprometer o futuro da atividade e comunidade
piscatória do barlavento, entre outras atividades económicas presentes dependentes da
disponibilidade de peixe em quantidade e qualidade.
- Omissão de dados, que transmitem a importância, desta área, para espécies piscícolas
presentes no Arade, muitas com interesse comercial (63% das 54 espécies presentes), e
que utilizam os estuários / zonas húmidas costeiras numa das fases do seu ciclo de vida
– algumas só estão presentes durante a sua fase juvenil ou na fase adulta, havendo
outras espécies a utilizar em ambas as fases como é o exemplo de peixes das famílias
dos esparídeos (Sparidae) e das sardinhas (Clupidae), assim como dos cabozes (Godidae)
e dos linguados (Soleidae) e ainda, em menor quantidade, das tainhas (Mugilidae)”.
Socioeconomia:
Evita avaliar o impacte socioeconómico direto sobre a pesca comercial e recreativa e
consequentemente sobre outas atividades económicas, de que se destacam o turismo e
a restauração.
Estando a maior parte da comunidade piscatória dependente da pesca costeira, a perda,
não quantificada neste EIA, do recrutamento de peixes que procuram o estuário numa
qualquer fase do seu ciclo de vida, irá conduzir a uma diminuição da quantidade de peixe
em lota.
O presente EIA não quantifica nem qualifica os impactes acima descritos, quer na fase de
construção quer na fase de exploração, que deveriam ser quantificados e qualificados.
Dragagens:
Tendo presente o descrito, consideram que as dragagens terão um efeito direto, uma
magnitude elevada, uma duração temporária a permanente (dependendo da capacidade
do ecossistema recuperar), parcialmente reversível, com elevado impacte sobre o valor
do recurso, não confinado ao local da intervenção, significativa, sobre a comunidade
piscícola (biodiversidade) e sobre a comunidade piscatória e outras atividades económicas
direta e indiretamente dependentes da qualidade e quantidade de peixe presente na zona
costeira.
Qualidade do Ar:
Não são considerandos eventuais impactes cumulativos da presença em simultâneo de
dois ou mais barcos de passageiros ou não no estuário do Arade, não refletindo por isso
situações que eventualmente poderão ultrapassar os valores referência.
Tendo presente que a presença de navios de cruzeiros tem sido referida como um fator
de degradação da qualidade do ar dos portos atracados e das suas áreas limítrofes, e as
atuais recomendações da OMS relativas à qualidade do ar, considera-se que este descritor
deveria ter sido mais bem avaliado, incluindo os efeitos cumulativos da presença
simultânea de mais do que um barco acostado em Portimão.
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Resíduos Urbanos ou Equiparados:
Este é um fator ambiental que é descurado e que o Estudo deveria ter feito a sua
avaliação.
No EIA não é apresentado qualquer cenário – desde o “cenário zero” até ao “cenário 100”,
incluindo cenários intermédios – sobre esta matéria, nomeadamente sobre quantidades
e caraterísticas dos resíduos que os operadores produzem e poderão querer deixar em
Portimão, caso a taxa de depósito seja competitiva face a outros locais de atracagem,
qual o destino final e se o destino final (Aterro Sanitário do Barlavento Algarvio?) tem
capacidade para acomodar a quantidade de resíduos estimada e se tal implicará alteração
do tempo de vida útil deste aterro, entre outros fatores associados ao descritor.
Programa de Monotorização:
- Tendo em conta que o projeto trará impactes diretos e de magnitude elevada sobre
todo o ecossistema, não compreende porque é que a “situação de referência” para a
“Biodiversidade” (ponto 5.4. - Periocidade das Campanhas de Monitorização – pág. 225)
não foi realizada no Estudo de Impacte Ambiental e apenas é proposta antes do início da
obra.
- Considera que a situação de referência deverá ser apresentada antes e não após a
eventual aprovação da execução do projeto, onde os parâmetros propostos monitorizar,
e outros que pudessem atestar o valor natural e de recrutamento de espécies piscícolas
referido no trabalho da Universidade do Algarve (CCMar), permitindo, uma verdadeira
avaliação da biodiversidade presente e do que se poderá perder nas áreas que se
propõem ser dragadas.
- Ainda sobre esta matéria não está claro no texto quando é entregue o relatório da
“situação de referência”, sendo apenas referido que “o relatório de monitorização deverá
ser entregue à APA até 6 meses após a realização da última campanha” (ponto 5.7.
Relatórios de Monitorização – anexo 6), o que não permitirá à Autoridade de AIA agir em
tempo, caso seja necessário.

O Turismo de Portugal:
Refere em resultado da atual versão do projeto e com as alterações agora introduzidas,
acautelam a eventual concretização de um projeto turístico reconhecido como PIN
(pendente de Decisão Judicial), vêm minimizar os impactes sobre o património
arqueológico subaquático, reduzem em 2 meses o período estimado para a construção
(onde se concentram os maiores impactes ambientais) e vêm potenciar os impactes
positivos associados à gestão dos dragados das áreas portuárias para minimização dos
efeitos erosivos nas áreas costeiras.
Destaca, ainda, o interesse da “Alteração do Projeto de Aprofundamento e Alargamento
do Canal de Navegação do Porto de Portimão” para desenvolvimento da atividade de
turismo de cruzeiros, destacando, ainda, que a atual versão se traduz num menor impacte
ambiental e numa mais adequada salvaguarda da sensibilidade patrimonial daquela área,
acautelando ainda a eventual execução da Marina de Ferragudo e o arranjo da marginal
a jusante de Ferragudo, de interesse turístico.
Alerta para a necessidade de ser acautelado o impacte sobre o recurso onda na prevista
deposição de sedimentos nas praias imersas do Alvor e da Meia Praia.
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A Direção-Geral do Território (DGT):
Da análise dentro das suas competências relativas à Rede Geodésica, à Cartografia e
Limites Administrativos no âmbito da CAOP (Carta Administrativa Oficial de Portugal),
informa que está tudo em conformidade pelo que emite parecer favorável a este Projeto.

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM):
Verificou a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis à área pelo
que não coloca objeção à implementação deste projeto.

A Universidade do Algarve – CCMAR:
Expressa alguma preocupações e dúvidas decorrentes da análise do EIA que gostariam
de ver respondidas e clarificadas, que se listam:
1. Os documentos de suporte do projeto não tiveram em linha de conta que uma das
áreas mais importantes a dragar constitui uma das mais importantes do estuário a nível
de biodiversidade costeira, tanto a nível de peixes, como de invertebrados,
comprovada por vários estudos do CCMAR.
2. A área intervencionada no estuário do Arade comporta uma das poucas populações de
cavalos-marinhos da espécie Hippocampus guttulatus a habitar fora da Ria Formosa e
Ria de Alvor, na costa sul de Portugal, espécie protegida pela lei portuguesa
(Decreto-Lei nº38/2021).
3. A única medida de compensação existente a nível dos valores naturais é a
introdução de recifes artificiais de plástico para atrair de novo os cavalosmarinhos, ao estuário.
 Considera fundamental introduzir esses recifes, mas utilizando outro tipo de
materiais. Para aumentar significativamente a probabilidade de ter de novo
populações de cavalos-marinhos, é necessário ter um projeto de repovoamento
dos mesmos.
4. No projeto, é referida a perda de habitats de ervas marinhas, mas não é contemplada
nenhuma operação de restauro deste habitat, sendo este restauro imprescindível, porque
este é um habitat essencial para peixes, cefalópodes e moluscos, para a estabilização das
margens e sumidouro de carbono de alta eficiência, sendo protegido legalmente pela
Diretiva Habitats e Convenção OSPAR.
5. A monitorização proposta é desadequada e insuficiente a vários níveis,
devendo ser melhorada de acordo com as seguintes indicações:
 não inclui mais do que um período de tempo após a obra (monitorização
minimalista: um momento antes e depois da obra) impedindo a avaliação do
impacto real e a sua eventual recuperação.


A periodicidade da monitorização deveria compreender pelo menos um
momento antes, outro imediatamente a seguir à obra, e depois outros com, por
exemplo, o seguinte calendário: 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2
anos depois. Só assim se poderá avaliar o impacto e tomar as medidas de
mitigação mais adequadas neste, e em casos futuros, que se anteveem.
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Não inclui o substrato rocha (Habitat Recife da Directiva Habitats), crucial junto
das praias onde vai haver realimentação de areias do Arade, no concelho de Lagoa,
e na sua área de influência como a Pedra do Valado, objeto de uma proposta
recente de classificação como Área Marinha Protegida de Interesse comunitário AMPIC com a designação de Parque Natural Marinho Recife do Algarve - Pedra do
Valado (em análise pelo governo; Resolução do Conselho de Ministros 203A/2019; Resolução da Assembleia da República n.º 215/2021).



A monitorização das obras previstas (e.g. pluma, deposição de dragados), com
parâmetros adicionais como a turbidez, matéria orgânica dissolvida nas
águas, e cobertura algal e de invertebrados sesseis no substrato rochoso
(e fauna móvel associada), deveria ser equacionada tendo em conta as rochas
contiguas às praias intervencionadas e ao recife da AMPIC.
A existência de espécies protegidas, ameaçadas e vulneráveis deverá
obrigatoriamente ser contabilizada, assim como a existência e proporção de
espécies com valor comercial (pesca, biotecnologia,…).



Não inclui as pradarias de ervas marinhas (habitat protegido) existentes
na proximidade das praias intervencionadas.
Considera importante o mapeamento e avaliação do estado ecológico,
antes e depois, da intervenção das pradarias adjacentes à Praia Nova/Barranco e
à pradaria da Praia da Marinha (controlo).



6. A informação acerca dos valores naturais associados à zona de deposição de
dragados no oceano, no início do canhão de Portimão, é inexistente, pelo que esta
informação deveria ser disponibilizada e, caso não exista, dever-se-ia confirmar se esta
é ou não uma zona compatível com este uso.
7. É referido nos documentos que a alimentação artificial em zona imersa (Praia da Meia
Praia e Praia do Alvor Nascente) abrange o biótopo de substrato móvel litoral (habitat
A5.23_PT4 Ophiura spp.) que apresentaria comunidades mais pobres e menos
abundantes. Não deixando de ser verdade, será bom ter em consideração que os habitats
de areias e vasas, embora tenham, em geral, menos diversidade que os seus congéneres
de rocha, detêm comunidades que lhes são exclusivas e, portanto, importantes em
termos do ecossistema marinho no seu todo.
8. É referida a presença abundante de gorazes (quer em fundos de rocha, quer de areia),
ora essa é uma espécie de águas mais profundas que raramente usa o estuário e zona
costeira adjacente. A imprecisão grosseira desta informação levanta dúvidas relevantes
sobre o rigor da informação biológica compilada no relatório.
9. O prolongamento previsto do enrocamento submerso do esporão existente, entre as
praias dos Três Castelos e Rocha, constituirá um substrato artificial rochoso, de funções
similares ao substrato rochoso presente no infralitoral. Essa é uma possibilidade remota,
pois dependerá muito do tipo de enrocamento, materiais, textura, configuração, etc. que,
em função da sua utilidade primária, dificilmente imitará a complexidade do substrato
natural.
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Será aconselhável a inclusão de módulos apropriados e dedicados (material, desenho,
configuração, número, dimensão, local/profundidade de colocação, etc) com a finalidade
de contribuir para um aumento efetivo da biodiversidade e de biomassa associadas à
região natural.

MARGUDO - Empreendimentos Turísticos, Marítimos e Imobiliários, S.A:
Menciona que devem ser promovidas todas as alterações ao EIA reformulado e
atualmente em discussão com vista a adaptar o mesmo ao DIA do projeto da Marina de
Ferragudo, tendo em atenção as características hidromorfológicas do Rio Arade, bem
como da área concessionada à Margudo no respetivo contrato de concessão.
Sustenta a sua posição referindo:
- O EIA reformulado e o projeto de alargamento e aprofundamento do canal não
consideram os impactos que estas refletem sobre o projeto da Marina de Ferragudo,
inviabilizando, no imediato e a longo prazo, a concretização deste projeto.
- O objeto da Concessão – construção e exploração da Marina de Ferragudo –
designadamente através da intromissão na área concessionada, configura uma ação ilegal
em face da titularidade dos direitos que foram conferidos à Margudo sobre aquela zona,
acrescido dos efeitos hidrodinâmicos, sobre as obras e sobre a futura marina, que deverá
traduzir-se na não aprovação deste Estudo de Impacte Ambienta (EIA).
Menciona, ainda, o fato da Doca Pesca, S.A., não se ter manifestado, na qualidade de
entidade com jurisdição sobre a zona concessionada, que certamente poderia ter
prevenido o conflito entre o projeto sob consulta e a área concessionada.
A discordância do projeto em avaliação, sustenta-se nos pontos que se enumeram:
1 - Pela análise do EIA, quer da memória descritiva do Projeto de execução da Obra de
Aprofundamento do Canal, resultam significativos impactos no projeto na Marina de
Ferragudo, cujos efeitos imediatos e a longo prazo não só poderão causar danos
irreversíveis ao projeto como se traduzem numa ingerência ilegítima da Marina de
Ferragudo.
2 - Efeitos nas Condições de agitação marítima:
As intervenções enquadradas no aprofundamento e alargamento do canal poderão afetar
a eficácia das estruturas (quebra-mar flutuante) pelo aumenta da agitação marítima
provocada pela agitação na esteira dos navios.
3 - Efeitos nas obras previstas na marina:


A dragagem do novo canal (a -10), em particular, da bacia de manobre norte
(mesmo na sua nova posição) irá ter um impacte muito significativo nas obras de
proteção da marina, nomeadamente na zona sul, mesmo após a alteração da
implantação da bacia de rotação a norte.



O EIA inclui alguns perfis das obras da marina, perfis esses que não foram traçados
nas zonas mais críticas das obras, onde o rasto do canal mais se aproxima das
estruturas, sendo assim, condicionantes da obra.
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Ilustram os perfis nas zonas mais críticas, que devem ser considerados para o
efeito, estando assinalado o limite poente do rasto do canal a -10ZH, tendo as
obras em causa dos perfis: na zona mais a norte, junto à entrada da Marina, tratase de uma obra vertical em betão ciclópico fundada a -1.50m ZH sobre um prisma
de enroncamento cuja cita de fundação é a de -3 m ZH; na zona mais a sul tratase de uma obra em talude de enroncamento, fundada também a -3 m ZH.



No primeiro caso a fundação da obra terá de ser rebaixada, para praticamente, a
cota -10 m ZH, de modo a assegurar a estabilidade da estrutura (incluindo com a
realização das dragagens do canal que vai ser necessários ir realizando),sendo
possível, em princípio, manter o mesmo tipo de estrutura, rebaixando apenas a
cota de fundação do prisma de enroncamento, embora o volume deste e o custo
da obra aumentará substancialmente.



No que diz respeito ao segundo tipo de obra, em talude, o simples rebaixamento
da sua fundação iria levar o pé do talude para o interior do canal de navegação, o
que se afigura uma situação inaceitável.

Assim, a compatibilização desta obra coim o Projeto de Execução do canal teria de ser
feita à custa do recuo em cerca de 15 m do talude (e com a consequente perda de área
disponível no terrapleno da marina, para além de um aumento substancial do custo da
obra), ou da modificação da estrutura, passado a ser do tipo “mista” talude e obra
vertical.
4 - Violação da Concessão:


A concessão da marina de Ferragudo, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 265/2003, de
24 de Outubro, que definiu as bases da concessão da Marina de Ferragudo, esta
intervenção constitui uma ingerência ilegal em face dos direitos que a Margudo
detém sobre aquela área, devidamente titulada e fundamentada num contrato
jurídico celebrado com o Estado.

Refere, ainda, que a entidade promotora do projeto não promoveu, nem contatou, prévia
e atempadamente, a audição das entidades competentes e/ou com interesses ou direitos
adquiridos nas áreas a intervir, como é o caso da Margudo, com vista a procurar conciliar
os diferentes interesses e firmar consenso antes do processo de ser submetido a consulta
pública.

Marinas de Barlavento - Empreendimentos Turísticos, S. A.
Informa que este Estudo de Impacte Ambiental (EIA) não reúne as condições para ser
aprovado, razão pela qual devem ser promovidas as devidas alterações ao EIA com vista
a acautelar a situação jurídica da concessão da Marina de Portimão, tendo em conta, não
só os potenciais impactes cumulativos do aprofundamento do canal na marina e, em
particular, no seu acesso, como a necessidade de diligenciar pela adaptação do projeto
em consideração ao respeito pela área concessionada na Marina de Portimão.
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Fundamenta e sustenta a sua posição:
1- Contradição entre o navio do projeto do EIA e do projeto do canal: Os dados
constantes no EIA e o projeto do canal não são coincidentes.
 A referida discrepância é relevante, na medida em que a dimensão dos
navios é determinante para estimar os efeitos da passagem dos navios no
plano de água adjacente quanto ao efeito das chamadas ondas de esteira.
 Esta divergência nos dados altera, necessariamente, as consequentes
conclusões do EIA, visto fundar-se em pressupostos que não correspondem
à realidade.
2- Implantação do canal:



As operações de aprofundamento e alargamento do canal, as mesmas irão
provocar um agravamento das condições de agitação na zona da Marina
de Portimão.
Pelas afirmações decorrentes do EIA evidencia uma notória incompreensão
no acesso à Marina de Portimão e efetivo gozo da área concessionada, quer
pela Marinas de Barlavento, enquanto concessionária, quer pelos utentes
da Marina.

3- A proteção da entrada na marina é, em grande parte, proporcionada por quebramares flutuantes, cuja eficácia e integridade é também limitada em termos das
condições de agitação incidente, visto que estas estruturas de proteção foram
projetadas para determinadas condições de agitação. Com o aprofundamento do
canal, bem como a passagem de navios de grande dimensão junto á entrada da
marina, a eficácias daqueles quebra-mares e até a sua integridade deverá ser
substancialmente afetada.
4- Os potenciais efeitos das ondas das esteiras dos navios nas infraestruturas
adjacentes ao canal (caso dos passadiços e quebra-mares flutuantes), bem como
nas pequenas em embarcações (pesca ou recreio) fundeadas nas zonas
envolventes, são totalmente ignoradas no EIA e no projeto.
5- Violação do Contrato de Concessão: da documentação do projeto resulta que o
rasto do canal (a-10) interceta a zona de concessão da Marina de Portimão,
definida no Decreto-lei n.º 226/95, de 8 de Setembro, que aprovou as bases de
concessão da Marina de Portimão.
Ao serem realizadas intervenções que colocarão em causa o bom funcionamento
e o estado atual dos bens afetos à concessão, ver-se-á impedida, por
circunstâncias que não controla, nem pode controlar, de dar cumprimentos às
obrigações contratualmente assumidas de manter a concessão em perfeito
estado de funcionamento, conservação e segurança e eu a obrigará, em última
análise a reclamar responsabilidade ao Estado, na sua qualidade de concedente,
por obstruir o pleno gozo da concessão e exploração das atividades enquadradas
na concessão.
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6- Refere que a entidade promotora do projeto não promoveu, nem contatou, prévia
e atempadamente, a audição das entidades competentes e/ou com interesses ou
direitos adquiridos nas áreas a intervir, como é o caso das Marinas do Barlavento,
com vista a conciliar os diferentes interesses em entrar em consenso antes de
submeter o projeto a consulta pública. Poderá, ter prevenido o conflito entre o
projeto sob consulta e a área concessionada à Marinas de barlavento.
Menciona, ainda, o fato da Doca Pesca, S.A., não se ter manifestado, na qualidade de
entidade com jurisdição sobre a zona concessionada, que certamente poderia ter
prevenido o conflito entre o projeto sob consulta e a área concessionada.

Grémio - Associação Cultural (constituído pela IRIS – Associação
Cultural, Associação Cultural Plataforma Download):
Manifestam a sua discordância referindo:
Paisagem:
- O impacto do projeto na paisagem estuaria do Rio Arade e em toda o litoral das Baias
de Lagos e Armação de Pêra.
As motivações e justificações não parecem de todo suficientes para um projeto que
pretende a dragagem e relocalização de 3 470 000 m3 de fundo de rio, sendo que, para
estabelecer um termo comparativo, em 2007-2008 o volume dragado foi de cerca de 440
000 m3 (8 vezes inferior).
Socioeconomia:
Este projeto provocará uma alteração fundamental na paisagem estuaria e costeira, no
equilíbrio do ecossistema e na preservação da biodiversidade, e em todas as atividades
humanas que se desenvolvem no rio Arade e nas suas margens.
O projeto terá um impacto do volume da intervenção durante meses na economia da
pesca, do turismo de praia e náutica de recreio.
Deposição dragados:
A deposição dos dragados é articulada e justificada de forma inconsistente, descrevendose a logística envolvida, o tempo necessário, a quantidade de dragas de transporte, sem
no entanto apresentar uma abordagem ao impacto deste tráfego que será gerado ao
longo de 25 km de costa desde a Meia Praia (Lagos) à praia da Cova Redonda (Armação
de Pêra).
Valores Naturais/Socioenonomia:
No âmbito da candidatura da Baia de Armação de Pêra a reserva marinha, esta operação
de dragagem e depósito estender-se-á por 25 km de costa, intersectando áreas
protegidas, ecossistemas frágeis e estruturas naturais costeiras de arribas já
extremamente debilitadas.
Neste percurso existe um impacto de escala maior em animais e plantas, fauna e flora
(alguma dela protegida, outra que serve de alimento e sustento), bem como pessoas,
trabalhadores, turistas, novos moradores da região, e toda uma série de atividades
económicas, sociais e culturais que serão expostas a duas operações diárias por um
período estimado de 10 meses mas que poderá certamente estender por mais tempo.
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Património Cultural:
O impacto do projeto no âmbito património cultural material e imaterial do Rio Arade
Face à vertente patrimonial da bacia do Arade, pressupõe-se no relatório que será esta a
mais afetada, sem que, no entanto, se consiga entender o real impacto e implicações da
intervenção.
Por outro lado, não é previsível com exatidão a complexidade do que poderá ser a riqueza
material da Área de Elevada Sensibilidade 1 (AES 1), bem como do restante estuário,
sendo difícil evitar a afetação direta de ocorrências patrimoniais de elevado valor cultural,
com consequente perda do seu entendimento em contexto local como é referido ser
prioritário.
Medidas de mitigação:
Além das dificuldades em garantir que as medidas de mitigação serão efetivadas, há que
entender o impacto paisagístico da intervenção, em que será inegável a
descontextualização territorial do património bem como das atividades seculares que aí
se desenvolvem. A par com a descaracterização da malha e das características do
património construído e paisagem terrestre que opera há décadas em nome do turismo
– e que é agora repudiada pelos seus próprios promotores, procurando qualificação e
originalidade de oferta.
Impacto do Projeto:
O impacto do projeto e do real funcionamento de um terminal de cruzeiros no Rio Arade
e localidades vizinhas:
 Se apesar de uma muito benevolente descrição da laboração e movimentação de
2 dragas, 24h/dia durante 10 meses, ao longo da bacia estuaria e de 25 km de
costa, e da remoção de cerca de 3,5 milhões de metros cúbicos de matéria
orgânica e mineral;
 Se apesar da subestimação do impacto da alteração dos habitats e dinâmicas de
inúmeras espécies neste leito fluvial e suas margens - “um espaço homogéneo,
ocupado, no essencial, por espécies já adaptadas a meios perturbados e de rápida
recolonização” - e da menorização da intervenção na arriba junto ao Forte de São
João do Arade que irá remover 20 m em arriba cuja desagregação é uma
característica intrínseca (rochas sedimentares com formação de “algares”);
 Se apesar de uma insuficiente compensação de perdas ao nível do “potencial
histórico-arqueológico da área de projeto”;
Esta Associação pretende ver respondidas algumas questões se o projeto prosseguir:


Se o projeto for executado permitindo o acesso de maiores navios ao terminal de
cruzeiros, como se visa aumentar a sua capacidade de albergar em terra os
turistas?



Como se pretende aumentar a capacidade de desembarque, e tudo o que é
necessário à receção de maior número de pessoas?
Existe a capacidade de beneficiar com este projeto ou estaremos apenas perante
um meio que se tornou um fim em si mesmo?



Consideram, que a alteração do Projeto, submetida a consulta pública deverá merecer
parecer desfavorável.
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Associação Cultural e Recreativa Tertúlia do Caranguejo:
Discorda do projeto apresentado. Refere a Praia de Angrinha com excelentes condições
para crianças e idosos.

Cidadãos:
Participaram na Consulta Pública um total de 73 cidadãos, dos quais 1 cidadão manifestase a favor da realização do presente projeto.
Os restantes 72 cidadãos estão contra a sua concretização.
Listam-se as suas principais preocupações:
- Recursos Hídricos/Litoral:
Este projeto irá destruir a Praia da Angrinha, pela diminuição drástica da sua área, o que
inviabilizará a sua fruição pela maior parte dos habitantes de Ferragudo e zonas
limítrofes, que terão de recorrer ao carro para se deslocarem a outras praias, com o
consequente agravamento da poluição.
- Recursos hídricos e biodiversidade e património:
A entrada de navios de grande porte no porto de Portimão agravará a poluição destas
águas tendo consequências negativas na biodiversidade desta zona.
Irá provocar profundas mudanças na paisagem natural, alterará a dinâmica das marés
na zona, com as devidas consequências negativas para os fundos aquáticos da zona e
respetivas espécies autóctones, assim como para os achados arqueológicos que se
encontram zona.
- Paisagem:
Este projeto irá afetar negativamente, do ponto de vista ambiental e em termos da
envolvente marítima e urbana, toda a zona ribeirinha de Ferragudo, que atualmente
apresenta características naturais e pitorescas. Estas obras para aprofundamento e
alargamento do canal de navegação vão destruir grande parte das margens naturais que
hoje conhecemos de Ferragudo, vão terminar com a passagem e ligação da praia da
Angrinha para a praia Grande e vão destruir para sempre o postal que temos hoje de
Ferragudo.
- Paisagem; Socioeconomia: projeto que provoca uma alteração fundamental na
paisagem estuaria e costeira, no equilíbrio do ecossistema e na preservação da
biodiversidade, e em todas as atividades humanas que se desenvolvem no rio Arade e
nas suas margens.
A deposição dos dragados é articulada e justificada de forma inconsistente, descrevendose a logística envolvida, o tempo necessário, a quantidade de dragas de transporte, sem,
no entanto, apresentar uma abordagem ao impacto deste tráfego que será gerado ao
longo de 25 km de costa desde a Meia Praia (Lagos) à praia da Cova Redonda (Armação
de Pêra), e tudo o que será um impacto do volume da intervenção durante meses na
economia da pesca, do turismo de praia e náutica de recreio.
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- Qualidade do Ar; Alterações Climáticas; Ruído:
O turismo dos navios-cruzeiro tem crescido de tal forma que representa hoje uma das
principais fontes de poluição.
Nas contas da Federação Europeia de Transporte e Ambiente, só as embarcações do
maior operador turístico 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. Um navio destes pode ter uma
pegada de carbono superior a 12 mil automóveis. Aumento dos níveis de ruído,
cumulativamente com os já existentes na zona da marina de Portimão.
Não existe no EIA um estudo de impacto acústico da exploração do porto.
- Socioeconomia:
Relativamente ao impacte económico que o Algarve, e mais concretamente os concelhos
de Portimão e Lagoa teriam a curto e médio/longo prazo com o alargamento do canal
navegação do porto de Portimão.
O turismo de cruzeiros é em regime “all inclusive” pelo que a grande generalidade de
turistas não adquirem produtos de valor nas cidades que visitam pelo que o retorno para
os comerciantes e restaurantes é reduzido.
O trafego de navios de grande porte vai prejudicar o ecossistema local e aumentar os
índices de poluição sem reflexo relevante na economia local.
O projeto apresentado assenta na premissa de que o turismo de cruzeiros é uma indústria
em crescimento. A proposta não apresenta fundamento credível e fundamentado desta
premissa.
Deveria ser apresentado um estudo de impacto a longo prazo (+50 anos) que apoie a
ideia de que o turismo de cruzeiros está em expansão e é uma área de aposta para o
futuro e dados que comprovem os benefícios socioeconómicos para a região.
No momento de viragem global que estamos a experienciar, é cada vez mais evidente
que o turismo de massas cairá em desuso e que formas de viver e de usufruir a vida que
não tenham em conta a sustentabilidade ambiental serão contestadas e substituídas.
Não é apresentado um estudo sobre o impacto a nível de vivência diária em Portimão e
Ferragudo, que os passageiros de um único cruzeiro, cerca de 5000, provocam. Portimão
e Ferragudo na época alta com a população residente e com o turismo, já ficam caóticas
a nível de estacionamento, trânsito, supermercados, hospitais, a nível de tratamento de
água (que apesar de muito melhor, em época alta ainda faz descargas para o rio), entre
outros.
- Património:
Não há grandes alterações ao projeto no que respeita ao recuo das dragagens face ao
Castelo do Arade, a mexida de terras e escavações no local do castelo pode revelar-se
desastrosa pondo em causa património histórico.
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CONCLUSÃO:
Tendo em conta todos os factos acima expostos, realça-se a preocupação espelhada nas
exposições apresentadas durante a Consulta Pública, tendo em conta os impactes
negativos descritos com a eventual concretização da Alteração do “Projeto de
Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão”.
Salienta-se, ainda, que na reformulação do Projeto persistem algumas dúvidas, lacunas
e omissões no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) apresentado para avaliação.
Resulta da Consulta Pública a totalidade de 85 exposições das quais apresentam:
Parecer Favorável (4):
 Turismo de Portugal.
 Direcção-Geral do Território (DGT).
 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).
 1 Cidadão.
Parecer Desfavorável (80):
 Câmara Municipal de Lagoa.
 Junta de Freguesia de Ferragudo.
 A Universidade do Algarve – CCMAR.
 MARGUDO - Empreendimentos Turísticos, Marítimos e Imobiliários, S.A.
 Marinas de Barlavento - Empreendimentos Turísticos, S. A.
 Grémio - Associação Cultural (constituído pela IRIS – Associação Cultural,
Associação Cultural Plataforma Download)
 Plataforma Download.
 Associação Cultural e Recreativa Tertúlia do Caranguejo.
 72 Cidadãos.
A Câmara Municipal de Portimão expressa a sua preocupação e descreve algumas
omissões do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), sem se pronunciar no sentido do seu
parecer ser favorável ou desfavorável a execução do Projeto.
Salientam-se, ainda, as questões de carácter jurídico, que se prendem com violação das
Concessões da Marina de Portimão (Decreto-lei n.º 226/95, de 8 de Setembro) e da
Marina de Ferragudo (Decreto-Lei n.º 265/2003, de 24 de Outubro), relatadas pelas
empresas que detêm as suas concessões, respetivamente as “Marinas de Barlavento” e
a “Margudo”.
A “Margudo” e as “Marinas do Barvalento” referem que a entidade promotora deste
projeto não promoveu, nem contatou, prévia e atempadamente, a audição das entidades
competentes e/ou com interesses ou direitos adquiridos nas áreas a intervir, com vista a
procurar conciliar os diferentes interesses e firmar consenso antes do processo ser
submetido a consulta pública.
Referem, ainda, o fato da Doca Pesca, S.A., não se ter manifestado, na qualidade de
entidade com jurisdição sobre a zona concessionada, que certamente poderia ter
prevenido o conflito entre o projeto sob consulta e a área concessionada.
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ANEXO I
Lista de Entidades

Junta de Freguesia de Ferragudo
Junta de Freguesia de Portimão
União das Freguesias de Estômbar e Parchal
Câmara Municipal de Lagos
ANEPC - Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil
ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil
ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses
DGT - Direção Geral do Território
Turismo de Portugal, IP
ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações
EMFA - Estado Maior da Força Aérea
SEPNA
Doca Pesca
Margudo
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)
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ANEXO II
Exposições Recebidas

Relatório de Consulta Pública - Alteração do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de
Navegação do Porto de Portimão

Dados da consulta
Nome resumido
Nome completo
Descrição
Período de consulta
Data de ínicio da avaliação
Data de encerramento
Estado
Área Temática
Tipologia
Sub-tipologia
Código de processo externo
Entidade promotora do projeto
Entidade promotora da CP
Entidade coordenadora
Técnico

Alteração de Projeto - Aprofundamento e Alargamento do Canal
Navegação do Porto de Portimão
Alteração de Projeto - Aprofundamento e Alargamento do Canal
Navegação do Porto de Portimão n.º 2, art.º 16, DL 152-B/2017
Alteração de Projeto - Aprofundamento e Alargamento do Canal
Navegação do Porto de Portimão n.º 2, art.º 16, DL 152-B/2017
2021-10-15 - 2021-10-28
2021-10-29
Em análise
Ambiente (geral)
Avaliação de Impacte Ambiental

APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA
Agência Portuguesa do Ambiente
Cristina Sobrinho

Eventos

Documentos da consulta
Resumo
Não
Técnico

Documen https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3316/v1_%20rnt_canalportimao_032021
to
1013142320.pdf

Nota
ambiental
sobre a
reformula
ção do
projeto

Documen https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3316/reavproj_canalportimao_00202110
to
13142414.pdf

Anexos 1

Documen
ANEXOS 1.zip
to

Anexos 2

Documen
Ax6_SEcologicos.pdf
to

Anexos 3

Documen
AX7-Orden Territorio.zip
to

Anexos 4

Documen
AX3_Projeto.zip
to

Anexos 5

Documen
Ax3.2_Desenhos.zip
to

Anexos 6

Documen
InformacaoBase_PlGeral.zip
to

Anexos 7

Documen
InformacaoBase_PlGeral 1.zip
to

Anexos 8

Documen
2PlanoIntervValorizacao.zip
to

Participações
${id#1} ID 41972 Nuno Guerreiro em 2021-10-29

Comentário:
Exmos. Senhores, O presente projeto não apresenta uma única razão que fundamente a
concretização da obra prevista. O futuro das terras onde a obra será concretizada não
depende, decerto, de uma maior massificação do turismo. Falta conteúdo justificativo ao
projeto. Não há um único argumento que justifique a relevância do aumento de
capacidade do Porto de Portimão. O resultado é óbvio e escandalosamente absurdo. Nada
mais teremos a não ser a promoção e o estímulo de um turismo de massas. Um caminho
que revela a pobreza intelectual dos seus construtores. Uma proposta sem qualquer
estratégia diferenciadora ou qualificadora. É anacrónico e contrário a todas as boas
práticas modernas que se continue a olhar para um turismo apenas massivo. Associada a
este caminho surgirá a promoção imobiliária de projectos como os que se pretendem
desenvolver entre a Marina de Portimão e a Encosta da Marina. Este projecto em nada
contribui para a diversificação da oferta turística no Algarve. Não agrega valor intrínseco às
idiossincrasias e pequenas microeconomias locais afastando todo e qualquer “turismo de
qualidade”. É incoerente e profundamente contraditório que tenhamos, por um lado, a
CCDR e o Turismo do Algarve a definir como objetivos fundamentais na UE, no âmbito do
Pacto ecológico, o “Crescimento Azul no Algarve” numa lógica de uso sustentável dos
recursos marinhos para o crescimento económico, da melhoria dos modos de vida e do
emprego, preservando a saúde do ecossistema marinho. Aqui perspetiva-se, e bem, o
desenvolvimento da Economia Azul na região do Algarve, particularmente no contexto dos
5 setores identificados pela União Europeia para o Crescimento Azul. Pouco necessário será
dizer que o presente projeto contraria a necessidade de resposta à redução das emissões.
Para que este seja o grande porto do Algarve, é necessário integrar o mesmo na cadeia de
transporte e logística terrestre. A diversificação do Porto pode ser fundamental mas será
numa lógica de Porto comercial. É desnecessário dizer que no Algarve este é um tema
ainda mais relevante quando consideramos a estratégia assumida por todos os agentes
locais, nacionais e internacionais, em diversificar a economia para lá do turismo. É caso

para dizer às entidades promotoras do presente projeto: “faz o que eu digo, não faças o
que eu faço”. Este é um projeto pobre e fora de tempo. É um projeto de um mundo que
não queremos. De um mundo que levou à degradação da Terra. Melhores cumprimentos,
Nuno Miguel Anacleto Guerreiro
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#2} ID 41971 José Manuel Pereira Sampaio em 2021-10-29

Comentário:
Não sou minimamente a favor da navegação de cruzeiros no Rio Arade. Ferragudo e
Portimão precisam de olhar para as suas Pessoas e para a protecção do meio ambiente que
as/nos rodeia. Já não basta a Mariana de Portimão passar a emitir música em altos berros
que a todos incomoda todo o Verão bem como ter barcos que passam rio afora com uma
fatelisse de eventos que insistem em perturbar a paz dos que estão na praia, ainda querem
poluir o rio com navios e perturbar ainda mais a paz de quem escolhe aqui viver ou
visitar.... Só podem querer matar Ferragudo e as suas Gentes e Apreciadores! Estou
contra!!!
Anexos: 41971_Contra o Aumento da Capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão
(1).pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#3} ID 41970 José Coelho em 2021-10-28

Comentário:
Deixem o rio como está! Vão dar cabo de tudo só para entrarem mais 3 navios que
provavelmente nem sequer vão fazer escala em Portimão?
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#4} ID 41969 Paula do Carmo Lucas Nunes Sampaio em 2021-10-28

Comentário:
Não sou minimamente a favor da navegação de cruzeiros no Rio Arade. Ferragudo e
Portimão precisam de olhar para as suas Pessoas e para a protecção do meio ambiente que
as/nos rodeia. Já não basta a Mariana de Portimão passar a emitir música em altos berros
que a todos incomoda todo o Verão bem como ter barcos que passam rio afora com uma
fatelisse de eventos que insistem em perturbar a paz dos que estão na praia, ainda querem
poluir o rio com navios e perturbar ainda mais a paz de quem escolhe aqui viver ou
visitar.... Só podem querer matar Ferragudo e as suas Gentes e Apreciadores! Estou
contra!!!
Anexos: 41969_Contra o Aumento da Capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão
(1).pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#5} ID 41968 Maria Velez em 2021-10-28

Comentário:
Não concordo
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#6} ID 41967 Grémio - Nogo Associação Cultural em 2021-10-28

Comentário:
No âmbito da abertura de consulta pública promovida pela Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) entre 2021-10-15 e 2021-10-28 referente à “ Alteração de Projeto –
Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão “, com vista à
navegação de navios de cruzeiro até 272m de comprimento . Exmos. Srs. Esta
participação é resultado da partilha de conhecimento cientifico e técnico elaborado por um
grupo de cidadãos e profissionais denominado de GRÉMIO e registado como Associação
Cultural no activo com NIF 509306489. Esta contou com os contributos da IRIS - Associação
Nacional de Ambiente, NIF 516273019 e da Associação Cultural Plataforma Download, NIF
510323758. O GRÉMIO é um colectivo multidisciplinar interessado na gestão sustentável
do território, na identidade sociocultural da paisagem e na cultura arquitectónica do lugar.
Serve o presente para confirmar a discordância do projecto que aqui apresentam para
discussão publica. Quem promove e investe num determinado projecto, normalmente,
consegue formular os argumentos que o justificam. O argumento que sustenta o projecto
de “Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão” é o de
capacitar o acesso de cruzeiros até 272 m l.o.a.. O projecto surge após anuncio da Ministra

Ana Paula Vitorino de que o Porto de Portimão deverá tornar-se o principal no Algarve e
acomodar tanto o trafego de cruzeiros como de embarcações comerciais. De momento o
Porto tem atividade comercial reduzida e compreende uma capacidade para receber navios
até 210m l.o.a. e para embarcar 1000 passageiros por hora, um estacionamento informal
para 500 viaturas e uma linha de autocarro cada 15min para o centro da cidade e Praia da
Rocha. Considerando os pressupostos supra como correctos e validos, quantifica-se e
qualifica-se o argumento à decisão de discordância do projecto em documento anexo.
Anexos: 41967_Gremio_Participa_NavegCanalArade.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#7} ID 41966 Associação tertúlia do caranguejo em 2021-10-28

Comentário:
Praia de excelentes condições para crianças e idosos
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#8} ID 41965 Afonso Correia Alemão em 2021-10-28

Comentário:
Este projeto irá destruir a Praia da Angrinha, pela diminuição drástica da sua área, o que
inviabilizará a sua fruição pela maior parte dos habitantes de Ferragudo e zonas limítrofes,
que terão de recorrer ao carro para se deslocarem a outras praias, com o consequente
agravamento da poluição. A entrada de navios de grande porte no porto de Portimão
agravará a poluição destas águas tendo consequências negativas na biodiversidade desta
zona. Este projeto irá afetar negativamente, do ponto de vista ambiental e em termos da
envolvente marítima e urbana, toda a zona ribeirinha de Ferragudo, que atualmente
apresenta características naturais e pitorescas . Trata-se de um projeto sem qualquer
preocupação ambiental e sem respeito pelos habitantes de Ferragudo e turistas que
anualmente visitam esta zona.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#9} ID 41964 Maria Luísa louro da costa em 2021-10-28

Comentário:
Descaracterização de uma praia excelente para crianças e pessoas de mobilidade reduzida
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#10} ID 41963 Sacramento Suzana em 2021-10-28

Comentário:
Dragagens no Arade vão hipotecar o nosso FUTURO (dos nossos filhos e netos) em termos
de qualidade do ar, bem como da conservação da história que está alojada no fundo do rio,
e da conservação natural do estuário. É importante contestar e dar opinião. De acordo
com a euronews que descreve estudos cientificamente provados, os cruzeiros sao de
extrema importância no acréscimo de poluição. É completamente desnecessário intervir no
Arade para receber navios que só nos prejudicam a longo prazo. Leia-se: Poluição gerada
por navios-cruzeiro atinge recorde De Euronews • 09/06/2019 Poluição gerada por
navios-cruzeiro atinge recorde Direitos de autor REUTERS/Manuel Silvestri O turismo dos
navios-cruzeiro tem crescido de tal forma que representa hoje uma das principais fontes de
poluição. Nas contas da Federação Europeia de Transporte e Ambiente, só as embarcações
do maior operador turístico poluem 10 vezes mais do que todos os 260 milhões de
automóveis da Europa. As explicações são várias, mas começam no tipo de combustível
permitido a estas fortalezas do mar. 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. Números de 2017, analisados pela
Associação ambientalista Zero, revelam que Lisboa foi a capital por onde passaram mais
embarcações - 115. Mesmo assim, o rasto da poluição fez-se sentir com maior intensidade
em cidades como Barcelona, Palma de Maiorca ou Veneza. Para as associações
ambientalistas, a Europa deve rever, com urgência, a legislação e elaborar um plano que
tenha como objetivo a emissão zero nos navios, com energia proveniente de fontes
renováveis. MAIS UMA VEZ, É ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO PONDERAR ESTA
NECESSIDADE DE OBRA.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#11} ID 41962 Nuno Capela Morais em 2021-10-28

Comentário:
Veneza esta a Proibir a entrada de Cruzeiros, devido aos altos níveis de poluição marítima e
atmosférica provenientes dos mesmos e a nossa cidade que usa a paisagem marítima como
imagem para vender Turismo quer agora passar a ter Praias, Aguas improprias para uso,
porque para imagem existe sempre programas que embeleza toda e qualquer porcaria.
Todos os que foram a Veneza sabem o quanto cheira mal aquelas aguas, muito menos
querem molhar a ponta de qualquer um dos dedos nas aguas de Veneza, quanto mais
tomar banho ou fazer praia... é só procurar no youtube ou google o estado das aguas e
poluição devido aos cruzeiros
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#12} ID 41961 Pedro Alemão em 2021-10-28

Comentário:
Não concordo com esta intervenção, dado que irá provocar alterações profundas na praia
da Angrinha (provocando praticamente o seu desaparecimento) dado que atualmente se
trata de uma praia com acesso muito bom para pessoas com mobilidade reduzida assim
como para famílias com crianças. Acresce ainda referir que esta intervenção irá provocar
um aumento de número de cruzeiros de grande dimensão no estuário do Rio Arade,
provocando alterações nos ecossistemas daquele rio (os grandes paquetes estão a ter cada
vez mais contestação em todo o mundo por este aspeto).
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#13} ID 41960 Brazona Ricardo em 2021-10-28

Comentário:
Discordo plenamente
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#14} ID 41959 Joselourodacosta em 2021-10-28

Comentário:
Não concordo com estáa intervenção, porque irá provocar alterações profundas na praia
da angrinha provocando o seu desaparecimento. Praia actualmente muito boa para
pessoas com mobilidade reduzida.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#15} ID 41958 Ricardo Pereira em 2021-10-28

Comentário:
Tem de haver limites. Já sofremos de uma descaracterização enorme. Resta-nos preservar
o que ainda temos de bom, os nossos recursos naturais. Quando perceberem que o Algarve
é um sitio igual aos outros e que ninguém tem interesse em vir para cá, poderá ser tarde
demais e este tipo de iniciativa não trará qualquer benefício a longo prazo para a região e
os danos serão irreversíveis. Parem, por favor!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#16} ID 41957 Marisa Inês Rodrigues Baptista em 2021-10-28

Comentário:
Exmos. Srs. Esta participação é resultado da partilha de conhecimento cientifico e técnico
elaborado por um grupo de cidadãos e profissionais denominado de GRÉMIO e registado
como Associação Cultural no activo com NIF 509306489, e da associação cultural
Plataforma Download com NIF 510323758, sediada em Portimão. Esta contou com o
contributo da IRIS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AMBIENTE, NIF 516273019. Serve o
presente para confirmar a discordância do projecto que aqui apresentam para discussão
publica. Para alem dos argumentos da proximidade da cidade e das praias o acesso a uma
rede privilegiada de serviços e empreendimentos parece ser uma justificação aquém da
realidade, e acima de tudo irrelevante. Por exemplo o Carnival Destiny , que transporta
4400 pessoas (muita acima da capacidade de 1000 pessoas hora do terminal) em cabines,
suites e penthouse suites, oferece a bordo actividades e serviços que vão desde
restaurantes, bares, casinos, lojas, spa e fitness, festas, karaoke, parques aquáticos,
minigolf, pista de jogging, e variados formatos de cinema, apenas para mencionar alguns algo semelhante a toda a oferta turística possível e imaginável junta num só lugar. O
Carnival Destiny, fabricado pela Fincantieri faz parte da frota da Carnival Cruise Lines que
desde 2000 se empenhou em navios de dimensão superior a 272m, ou seja desde 2016
todos os novos navios que opera são de 323 m. Numa frota de 14 navios apenas os 4 que

foram fabricados anteriormente ao ano 2000 têm a dimensão de 272 m.
Consequentemente os navios construídos com tecnologia anterior a 2000 são também os
mais poluentes em emissões de carbono, de hidrocarbonetos e de oxido de enxofre, e
demais emissões extremamente tóxicas. Já na frota da Princess Cruises, à qual pertence a
maior referencia do sector, o Diamond Princess (onde em 2020 o contágio por corona virús
se tornou noticia mundial), nenhum navio fabricado depois do ano 2000 tem dimensão
igual ou inferior a 272 m. Por último, a Costa Crociere (frota do Costa Concordia) apenas 4
navios anteriores a 2004 tem dimensão inferior a 272m. Segundo é referido na introdução
do ‘relatório não técnico’, "existe assim uma necessidade urgente de desenvolvimento do
Porto de Portimão, na sua componente de turismo de cruzeiro, no sentido de acompanhar
o forte crescimento e desenvolvimento desta atividade turística.” Sendo o denominado
desenvolvimento um aumento de capacidade de navegação de navios com 210m para
272m, como poderá o Porto de Portimão responder à dimensão mais comum de 323 m em
todos os navios construídos no século XXI. Ainda, como podem os argumentos
apresentados constituir justificação maior para o aumento de capacidade e investimento
no alargamento e aprofundamento do canal de navegação tendo como fim o acesso de
cruzeiros ao Porto. Assim sendo, o que poderão procurar na Bacia do Arade os turistas que
viajam nestes cruzeiros com mais de vinte anos, senão algo único e natural como a
paisagem que se pretende neste projecto alterar? As motivações e justificações não
parecem de todo suficientes para um projecto que pretende a dragagem e relocalização de
3 470 000 m3 de fundo de rio, sendo que, para estabelecer um termo comparativo, em
2007-2008 o volume dragado foi de cerca de 440 000 m3 (8 vezes inferior). Ou seja, em
questão está um projecto que provoca uma alteração fundamental na paisagem estuaria e
costeira, no equilíbrio do ecossistema e na preservação da biodiversidade, e em todas as
actividades humanas que se desenvolvem no rio Arade e nas suas margens. A deposição
dos dragados é articulada e justificada de forma inconsistente, descrevendo-se a logística
envolvida, o tempo necessário, a quantidade de dragas de transporte, sem, no entanto,
apresentar uma abordagem ao impacto deste tráfego que será gerado ao longo de 25 km
de costa desde a Meia Praia (Lagos) à praia da Cova Redonda (Armação de Pêra), e tudo o
que será um impacto do volume da intervenção durante meses na economia da pesca, do
turismo de praia e náutica de recreio. Finalmente, neste percurso existe um impacto de
escala maior em animais e plantas, fauna e flora (alguma dela protegida, outra que serve
de alimento e sustento), pessoas, trabalhadores, turistas, novos moradores da região, e
toda uma série de actividades económicas, sociais e culturais que serão expostas a
operações diárias por um período estimado de 10 meses mas que poderá certamente
estender-se como aconteceu em 2007-2008. Esse processo é descrito como se os lugares
fossem separados hermeticamente sem ter em consideração que a fluidez é a principal
característica do meio que pretendem intervencionar. Face ao acima exposto a Alteração
do Projeto supra, submetida a consulta pública deverá merecer parecer desfavorável.
Subscrevem este contributo Marisa Inês Rodrigues Baptista, CC 11516198, NIF 223855502,
OA 13655
Anexos: 41957_Participa_NavegCanalArade_GremioDownloadIris.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#17} ID 41956 Carina Isabel Duarte Silva em 2021-10-28

Comentário:
Há que preservar a paisagem e o espaço e não permitir o alargamento na Praia
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#18} ID 41955 Isabel Cristina Beleza Beja em 2021-10-28

Comentário:
Exmo Senhor Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente No âmbito da participação
em curso, anexo texto explicitando as razões que sustentam a minha discordância. Com os
melhores cumprimentos, Isabel Beleza Beja
Anexos: 41955__participação-dragagem-arade-vf2-lc-AM.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#19} ID 41954 plataforma download em 2021-10-28

Comentário:
Exmos. Srs. Esta participação é resultado da partilha de conhecimento cientifico e técnico
elaborado por um grupo de cidadãos e profissionais denominado de GRÉMIO e registado
como Associação Cultural no activo com NIF 509306489, e da associação cultural
Plataforma Download com NIF 510323758, sediada em Portimão. Esta contou com o
contributo da IRIS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AMBIENTE, NIF 516273019. O GRÉMIO é
um colectivo multidisciplinar interessado na gestão sustentável do território, na identidade
sociocultural da paisagem e na cultura arquitectónica do lugar. Serve o presente para
confirmar a discordância do projecto que aqui apresentam para discussão publica. Se
apesar de uma muito benevolente descrição da laboração e movimentação de 2 dragas,
24h/dia durante 10 meses, ao longo da bacia estuaria e de 25 km de costa, e da remoção
de cerca de 3,5 milhões de metros cúbicos de matéria orgânica e mineral; se apesar da
subestimação do impacto da alteração dos habitats e dinâmicas de inúmeras espécies
neste leito fluvial e suas margens - “um espaço homogéneo, ocupado, no essencial, por
espécies já adaptadas a meios perturbados e de rápida recolonização” - e da menorização
da intervenção na arriba junto ao Forte de São João do Arade que irá desbastar “apenas”
20 m em arriba cuja desagregação é uma característica intrínseca (rochas sedimentares
com formação de “algares”); se apesar de uma insuficiente compensação de perdas ao
nível do “potencial histórico-arqueológico da área de projeto” este projecto for adiante e
permitindo o acesso de maiores navios ao terminal de cruzeiros, como se visa aumentar a
sua capacidade de albergar em terra os turistas? Como se pretende aumentar a capaciade
de desembarque, e tudo o que é necessário à recepção de maior numero de pessoas?

Existe a capacidade de beneficiar com este projecto ou estaremos apenas perante um meio
que se tornou um fim em si mesmo? O relatório não técnico tenta responder: „A
Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do projeto, implicará impactes negativos de
relevo na vertente socioeconómica, em particular no emprego, economia regional e
competitividade portuária.“ porém a alternativa zero pressupõe que nada mais se poderá
fazer para aumentar a qualidade e a competitividade deste território enquanto destino
turistico. Pressupõe também que nenhuma outra actividade económica alem do turismo
poderá trazer prosperidade à população local. Num momento em que a preservação
ambiental, a redução de gases toxicos na atmosfera, a desacelaração da influencia
extractiva do modo de vida da nossa sociedade semio-capitalista no planeta (a
antropocene), são chavões recorrentes do discurso politico e económico, este projecto
surge desajustado, com cerca de 20 anos de gaveta, e sem conseguir oferecer uma
hipótese de futuro credivel para a região. Face ao acima exposto a Alteração do Projeto
supra, submetida a consulta pública deverá merecer parecer desfavorável. Subscrevem
este contributo os arquitectos responsáveis pelo grupo de trabalho do Rio Arade: Marisa
Baptista, CC 11516198, OA 13655 Ricardo Camacho, CC 11470263, OA 13123
Anexos: 41954_Participa_NavegCanalArade_GremioDownloadIris.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#20} ID 41953 Fernando Pedro Gomes em 2021-10-28

Comentário:
ver doc. anexo
Anexos: 41953_Participa - Margudo - exposição ambiental.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#21} ID 41952 Jorge Tito em 2021-10-28

Comentário:
Concordo com a alteração do projecto
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#22} ID 41951 Maria Alemão em 2021-10-28

Comentário:
No meu ponto de vista, o aprofundamento e alargamento do Canal Navegação do Porto de
Portimão ´não se adequa, de todo, ao local em questão. Nos dias de hoje, em que o
Homem procura cada vez mais encontrar soluções para minimizar os problemas ambientais
com que vive, um projeto como este constitui uma completo atentado. Tamb´´em, este
projeto conduzirá à destruição da praia da Angrinha, praia esta com excelente
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#23} ID 41950 Luis Tito em 2021-10-28

Comentário:
A industria dr cruzeiros é muito poluente, pelo que sou contra este projecto.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#24} ID 41949 Teresa Gouveia em 2021-10-28

Comentário:
É inadmissível fazer uma obra destas em Ferragudo. Sem palavras!!
Anexos: 41949_Contra o Aumento da Capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão
(1).pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#25} ID 41948 Patricia Correia Guerreiro em 2021-10-28

Comentário:
O turismo dos navios-cruzeiro tem crescido de tal forma que representa hoje uma das
principais fontes de poluição. Nas contas da Federação Europeia de Transporte e Ambiente,
só as embarcações do maior operador turístico poluem 10 vezes mais do que todos os 260
milhões de automóveis da Europa. As explicações são várias, mas começam no tipo de
combustível permitido a estas fortalezas do mar. 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.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#26} ID 41947 Francisco Luis L.G.Alvo em 2021-10-28

Comentário:
Em Veneza e nos Fiordes da Noruega proíbem os cruzeiros pelo perigo de poluição grave,
aqui é isto, atentados ambientais com aprovação de politicos limitados. Adoram turismo de
massas e carga turística maxima nas praias, e deixam os centros das cidades desertos e
abandonados. Estamos a anos luz de sermos uma democracia plena e moderna, so se
pensa em dinheiro fácil sem visão de futuro.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#27} ID 41946 Rosario Gordalina em 2021-10-28

Comentário:
Lamentável que Portugal continue a querer investir em projetos cujo impacte ambiental,
todos o sabem, é comprovadamente muitíssimo negativo!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#28} ID 41945 Fernando Jesus em 2021-10-28

Comentário:
Irá prejudicar a natureza envolvente. Além disso, benefícios económicos para a zona, não
existirão. Pois os futuros passageiros dos cruzeiros usarão o porto de Portimão como
transbordo, indo para outras localizações. Não há assim tanto movimento de cruzeiros qu
justifique o alargamento deste canal.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#29} ID 41944 Tiago André Correia em 2021-10-28

Comentário:
"Verifico que muitas das conclusões / sugestões de alterações apresentadas pelo CAIA ,
não se encontram observadas na presente Alteração de Projeto e submetido a consulta
pública , pelo que deve merecer parecer desfavorável"
Anexos: 41944_Contra o Aumento da Capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão
(1).pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#30} ID 41943 Jorge Manuel A.E. Ramos em 2021-10-28

Comentário:
Tendo analisado o documento do impacte ambiental constatei que na sua maioria é
positivo mas, existem pontos negativos que não ultrapassam os limites legais. Sabemos
que existem algumas pressões para que este projeto siga para a frente e custe o que
custar. Pessoalmente não concordo que haja navegação de barcos de maior porte no Rio
Arade. Os que circulam já são o suficiente e trazem o movimento suficiente ao concelho de
Portimão. Porque é que não melhoram o acesso do porto de Faro para que haja a recção
dos barcos de maior porte? Um cais que está abandonado e que certamente poderia trazer
mais valias ao sotavento algarvio. Quanto ao aprofundamento e alargamento do canal de
navegação no Rio Arade, irá certamente prejudicar as praias do concelho de Lagoa como a
única praia no concelho de Portimão, a da Marina. A baixa da Vila de Ferragudo por vezes
já é inundada parecendo uma "Veneza" e com estes trabalhos, com certeza mais vezes
ficará. Não podemos esquecer a atividade piscatória que utilizam barcos pequenos que os
mesmos poderão ficar comprometidos. A qualidade do ar, o aspeto sonoro, a
biodiversidade e a conservação da natureza ficarão em causa. Resumindo, não concordo
com com estes trabalhos com estes fins estabelecidos.
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#31} ID 41942 Raquel Leitão em 2021-10-28

Comentário:
Não concordo
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#32} ID 41941 Cesar Mendes em 2021-10-28

Comentário:
Tendo em conta as considerações presentes no ficheiro em anexo, do qual saliento a
poluição da aguas e do ar, e os deslocamento de areias das praias da foz do rio arade
apresento a minha discordância a este projeto.
Anexos: 41941_Contra o Aumento da Capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#33} ID 41940 Andreia Pais em 2021-10-28

Comentário:
O projeto em causa, não pensa em nada no impacto ambiental que tal terá sobretudo nas
margens do concelho de Lagoa. Destruir património ambiental é crime e não podemos
jamais deixar que o capitalismo e a humanização sejam prioridades. Tal projecto não prevê
e nenhum ponto benefícios para as suas populações que não seja económico. Todo o resto
é profundamente devastado. Temos que parar e olhar em redor. Só temos um mundo e
não o podemos nem deveremos colocá-lo em cheque para satisfazer caprichos
económicos de certas e determinadas pessoas. Se a margem da lado de Portimão quer que
isso não seja sacrificando as gentes e a costa de Lagoa.
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#34} ID 41939 António José Correia em 2021-10-28

Comentário:
Consulta Pública “Alteração de Projeto - Aprofundamento e Alargamento do Canal
Navegação do Porto de Portimão n.º 2, art.º 16, DL 152-B/2017” Acompanhei de muito
perto todo o processo participado que levou à entrega ao governo, a 7 de maio p.p., de um
dossier de proposta de criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário
denominada “Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado”. Na
relação próxima que tenho mantido com os Municípios de Albufeira, Lagoa e Silves, com o
CCMAR e com a Fundação Oceano Azul, tomei consciência da importância dos objetivos da
criação daquele Parque Marinho. Acompanho, por isso, as preocupações e dúvidas
manifestadas, nomeadamente, pelo CCMAR e pelo Município de Lagoa, e que em anexo
destaco e que pretendem salvaguardar os objetivos que foram definidos e propostos para
aquele Parque Natural Marinho: i) a conservação eficaz dos valores naturais existentes,
particularmente dos mais sensíveis e ameaçados; ii) a promoção da pesca local
sustentável; iii) o desenvolvimento de atividades recreativas sustentáveis; e iv) a
promoção de atividades educativas e culturais relacionadas com o oceano. António José
Ferreira Sousa Correia Santos Cartão de Cidadão 02593702 Rua Cabo Avelar Pessoa, 47 1º dto 2520 - 300 Peniche
Anexos: 41939_Consulta Pública.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#35} ID 41938 Cátia Santos em 2021-10-28

Comentário:
O movimento de desenvolvimento a passar por cruzeiros que todos sabem poluem de
forma gigante tudo à sua volta? Se por desenvolvimento se entende destruir o ambiente e
transformar a cidade numa feira popular, como Lisboa, então é isso que vai acontecer. Não
dá para acreditar como é que uma pandemia depois este tipo de projectos ainda são
considerados como alavancas de desenvolvimento, esquecendo por completo as
populações locais e afundando ainda mais o Algarve na dependência de um turismo de
massas que, como já se viu, em desaparecendo de um momento para o outro, deixa tudo
desértico. A minha posição em relação a isto é não, não não!
Anexos: Não

Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#36} ID 41937 Mário Fernandes em 2021-10-28

Comentário:
FERRAGUDO Primeiro
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#37} ID 41936 Geoffrey Blofeld em 2021-10-28

Comentário:
I completely disagree with dredging the Rio Arade to allow cruise ships and commercial
shipping to enter Portimao. The effect of dredging on this scale on the environment will be
catastrophic. The effect on Ferragudo will be disastrous. The pollution caused by shipping
of this nature will be excessive. The benefits to the majority of citizens of Portimao will be
minimal. As a taxpayer I have no interest in paying for such a project. I object to the way
this public consultation has been managed. It has been rushed through in a way which has
allowed citizens very little time to consider the matter. The council has supplied little
information which would allow citizens to make an informed decision. The process is
therefore undemocratic.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#38} ID 41935 José Soares em 2021-10-28

Comentário:
A preservação do meio ambiente não tem preço,
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#39} ID 41934 Renata em 2021-10-28

Comentário:
Com a pandemia SARScovid19 os cruzeiros deixaram de ser um turismo apetecível muitas
empresas procederam ao desmantelamento de centenas de cruzeiros. Não consigo ver
benefícios para as cidades circundantes face á destruição de fauna e flora que este projeto
abrange. É claramente um atentado ao melhor que possuímos neste país, que são as
nossas praias Algarvias.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#40} ID 41933 Maria Porto em 2021-10-28

Comentário:
Contra a entrada de Cruzeiros no Rio Arade
Anexos: 41933_Contra o Aumento da Capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#41} ID 41932 Câmara Municipal de Lagoa em 2021-10-28

Comentário:
Exmo. Presidente do Concelho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Dr. º Nuno
Lacasta, Vem por este meio, a Câmara Municipal de Lagoa, na pessoa do Vereador Ruben
Palma, enviar um ofício onde manifesta a sua posição relativamente à Alteração do Projeto
de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão e
contribuiu, mais uma vez, para a discussão pública da Avaliação de Impacto Ambiental que
este projeto terá caso venha a ser concretizado. Com os melhores cumprimentos Ruben
Palma
Anexos: 41932_Ofício - Alteração de Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal
de Navegação do Porto de Portimão.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#42} ID 41931 Centro de Ciências do Mar do Algarve em 2021-10-28

Comentário:
Analisando a documentação associada à “Alteração de Projeto - Aprofundamento e
Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão n.º 2, art.º 16, DL 152-B/2017”, em
consulta pública, o CCMAR vem expressar algumas preocupações, dúvidas, discordâncias e
sugestões (ficheiro em anexo).
Anexos: 41931_Consulta publica ARADE_CCMAR.docx
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#43} ID 41930 alicepereira em 2021-10-28

Comentário:
ver doc. anexo
Anexos: 41930_MARGUDO,SA - Marina de Ferragudo.pdf - VF.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#44} ID 41929 Fernando Silva Gomes em 2021-10-28

Comentário:
ver documento anexo
Anexos: 41929_SMB,SA - Marina de Portimão.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#45} ID 41928 MARGUDO, SA em 2021-10-28

Comentário:
ver texto anexo
Anexos: 41928_MARGUDO,SA - Marina de Ferragudo.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#46} ID 41927 SÓNIA CRISTINA AFONSO SILVA em 2021-10-28

Comentário:
COMO FILHA DE FERRAGUDO SOU CONTRA O ALARGAMENTO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO
HÀ UNS BELOS ANOS ATRÁS FICAMOS COM OS DRAGADOS DO RIO MAS AGORA É PIOR
QUEREM DESTRUIR UMA DAS VILAS MAIS BELAS DE PORTUGAL QUE PELA SUA TIPICIDADE
SERVE DE CARTÃO DE VISITA ATÉ MESMO PARA A CIDADE DE PORTIMÃO. EXISTE NO RIO
MUITOS ACHADOS ARQUELÓGICOS QUE POSSIVELMENTE SERÃO DESTRUÍDOS ISSO SEM
FALAR DE UMA VILA ONDE TODA A SUA BAIXA SERIA AFETADA EM DIAS DE MAU TEMPO,
JÁ ANDEI UMA VEZ COM ÁGUA PELO PESCOÇO A SALVAR OS MEUS BENS MAS
PRINCIPALMENTE E MAIS IMPORTANTE A AJUDAR A SALVAR VIDAS HUMANAS ON QUE
MUITO PROVAVELMENTE VOLTARA ACONTECER SE ESTA ABERRAÇÃO FOR AVANTE.
PORTIMÃO QUER UM PORTO DE CRUZEIROS POISN MUITO BEM , QUE O FAÇO JUNTO AO
MOLH( BARRA) DA PRAIA DA ROCHA E OS TURISTAS QUE VENHAM ATÉ PORTIMÃO NAS
BARCAÇAS. O QUE QUEREM AFINAL ? DESTRUIR UMA VILA COM 500 ANOS DE HISTÓRIA E
TODA A SUA ACTIDADE PISCATÓRIA E ECONÓMICA ? ONDE ESTÁ O ESTUDO SOBRE O
IMPACTO SONORO , POLUIÇÃO E VISUAL NÃO , CHEGA DE PENSAR SÓ EM ENCHER OS
BOLSOS DE EUROS COM ESTUDOS PARECERES. FERRAGUDO SEMPRE IREMOS LUTAR PARA
QUE TAL NÃO SE REALIZE
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:

Observações do técnico:

${id#47} ID 41926 Henrique Martinho Viegas Ferreira em 2021-10-28

Comentário:
É com preocupação que vejo a indiferença da autarquia para com o seu território e a saúde
dos cidadãos. A OMS colocou Portimão entre as 15 cidades portuguesas com pior
qualidade do ar, rejeitar de imediato o sector turístico dos cruzeiros seria a única posição
aceitável. Publicada na revista especializada "Marine Pollution Bulletin", a análise foi
divulgada pela Universidade de Exeter (Reino Unido) e indica que a indústria dos cruzeiros
tem um impacto crescente contínuo tanto no ambiente como na saúde e bem-estar
humanos. Este projecto está em contraciclo com destinos turísticos como Veneza,
Marselha, Santorini e Barcelona, que estão a diminuir o número de navios e a proibir
alguns de maiores dimensões. Portanto, não posso concordar com esta política de
greenwaching, em que se fala de mobilidade sustentável num dia e no dia seguinte já se
fala em crescimento económico alavancado por este tipo de indústria altamente poluente.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#48} ID 41925 Junta de Freguesia de Ferragudo em 2021-10-28

Comentário:
Exmos Srs, Em anexo segue o nosso oficio nº 244/S/2021 com o parecer da Junta de
Freguesia de Ferragudo que mereceu a apreciação desfavoravel. Ferragudo, 28/11/2021.
Luis Alberto Presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo
Anexos: 41925_Parecer Junta de Freguesia Ferragudo de 27_10 Projeto aprofundamento e
alargamento do Porto.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#49} ID 41924 Ana Margarida Faria Alves De Oliveira em 2021-10-28

Comentário:
Como cidadã residente em Ferragudo, venho pelo presente meio apresentar o meu
desagrado e discordância perante o Projeto - Aprofundamento e Alargamento do Canal
Navegação do Porto de Portimão. Passo a enumerar alguns dos aspetos que considero mais
gravosos e que justificam o meu desagrado perante o projeto: - Ferragudo é conhecido por
ser uma vila tradicional com raízes piscatórias e ainda hoje mantém a sua traça original e
costumes bem vincados. É um postal do Algarve e uma vila pitoresca reconhecida
internacionalmente pelos turistas. Pelos barcos de madeira aportados junto às margens,
pelas margens toscas e naturais, pelos caminhos pedonais do centro da vila até à “praia do
Castelo” (praia da Angrinha), pelas artes de pesca nas ruas da vila. Ferragudo mantém a sua
tradicionalidade, que é já coisa rara que isto é nos dias que correm. Estas obras para
aprofundamento e alargamento do canal de navegação vão destruir grande parte das
margens naturais que hoje conhecemos de Ferragudo, vão terminar com a passagem e
ligação da praia da Angrinha para a praia Grande e vão destruir para sempre o postal que
temos hoje de Ferragudo. - O estudo de impacte ambiental não pondera o impacto da
poluição sonora, ambiental, de fauna, flora e visual que os navios deixarão. No rio Arade há
ameijoas, lingueirão que aos dias de hoje fazem parte do consumo e ajudam à subsistência
de muitas famílias. Como ficará a qualidade da água do rio Arade? Continuaremos a poder
consumir estas espécies? Nenhuma destas questões é respondida no estudo apresentado.
O que acontecerá às espécies de aves que nidificam e migram anualmente para o estuário
do rio Arade? E quanto aos peixes como corvinas, douradas, robalos e cefalópodes como
chocos que entram no rio para desovar? - Não é apresentado um estudo sobre o impacto a
nível de vivência diária em Portimão e Ferragudo, que os passageiros de um único cruzeiro,
cerca de 5000, provocam. Foi verificado se Portimão e Ferragudo têm infraestruturas
viárias para receber de repente 5000 pessoas, e só a fazer referência à população de
apenas um cruzeiro, a querer fazer uma excursão, a visitar um museu ou simplesmente a
visitar a cidade? Portimão e Ferragudo na época alta com a população residente e com o
turismo, já ficam caóticas a nível de estacionamento, trânsito, supermercados, hospitais, a
nível de tratamento de água (que apesar de muito melhor, em época alta ainda faz
descargas para o rio), entre outros. Para quê agravar ainda mais esta situação sem criar
previamente as condições necessárias. Seria necessária uma reestruturação completa de
Portimão o que, claramente não está previsto. - Os produtos dragados serão depositados
nas praias dos concelhos de Lagoa e Portimão. O estudo de impacte ambiental parte do
pressuposto que o material é de natureza arenosa, no entanto, isso não corresponde à
realidade pois muito do material a dragar são lodos que estão depositados no leito do rio e
a montante do mesmo. Veja-se o exemplo dos materiais dragados na ria de Alvor e que
foram depositados na praia de Alvor e que ainda hoje sujam a mesma. Para além desta
problemática, a deposição de grandes quantidades de material nas praias previstas, destrói
a fauna e a flora que se desenvolvem no fundo do mar. Este aspeto não é considerado
relevante no estudo, considerando até que esta situação pouco afeta as espécies
existentes, focando-se o estudo no aumento da área de areal para contenção das arribas e
para fins de lazer, o que é claramente lamentável. - O período das obras e dragagens
decorrerá principalmente nos meses de Maio a Dezembro o que invalidará grande parte da
atividade económica relacionada com a atividade das pescas e com as marítima ou
turísticas que fazem a sua atividade e principal fonte de rendimento no Verão. Esta
situação invalida também a náutica de recreio que se desenvolve principalmente nestes
meses. Não está considerado quantas famílias e empresas serão afetadas pelo fato da sua
atividade económica e de subsistência ser afetada e quais os apoios que lhes serão
oferecidos. - Nos documentos apresentados não é feito um estudo económico

relativamente ao impacte económico que o Algarve, e mais concretamente os concelhos de
Portimão e Lagoa teriam a curto e médio/longo prazo com o alargamento do canal
navegação do porto de Portimão. Como sabemos, o turismo de cruzeiros é em regime “all
inclusive” pelo que a grande generalidade de turistas não adquirem produtos de valor nas
cidades que visitam pelo que o retorno para os comerciantes e restaurantes é reduzido.
Estudos de 2020, revelam por exemplo que em Lisboa em média os turistas gastam 18,88€
por visita à cidade. - Foi devidamente estudado o impacto que o desassoreamento do rio
provocará nas estruturas de fundações da ponte rodoviária e ferroviária que ligam o
concelho de Portimão e de Lagoa? E as fundações do molhe da marina e do paredão da
zona ribeirinha de Portimão e de Ferragudo não vão ser influenciados? (Continua no
Ficheiro em Anexo)
Anexos: 41924_AO_Participa_Porto de Portimão.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#50} ID 41923 Ana Rocha em 2021-10-28

Comentário:
De acordo com a euronews que descreve estudos cientificamente provados, os cruzeiros
asao de extrema importância no acréscimo de poluição. É completamente desnecessário
intervir no Arade para receber navios que só nos prejudicam a longo prazo. Leia-se
Poluição gerada por navios-cruzeiro atinge recorde Access to the commentsCOMENTÁRIOS
De Euronews • 09/06/2019 Poluição gerada por navios-cruzeiro atinge recorde Direitos
de autor REUTERS/Manuel Silvestri O turismo dos navios-cruzeiro tem crescido de tal
forma que representa hoje uma das principais fontes de poluição. Nas contas da Federação
Europeia de Transporte e Ambiente, só as embarcações do maior operador turístico
poluem 10 vezes mais do que todos os 260 milhões de automóveis da Europa. As
explicações são várias, mas começam no tipo de combustível permitido a estas fortalezas
do mar. 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.
EuronewsTransport & Environment Na costa portuguesa, as emissões dos cruzeiros foram
86 vezes superiores às dos carros que circularam pelas estradas nacionais. Números de
2017, analisados pela Associação ambientalista Zero, revelam que Lisboa foi a capital por
onde passaram mais embarcações - 115. Mesmo assim, o rasto da poluição fez-se sentir
com maior intensidade em cidades como Barcelona, Palma de Maiorca ou Veneza.
EuronewsTransport & Environment Para as associações ambientalistas, a Europa deve
rever, com urgência, a legislação e elaborar um plano que tenha como objetivo a emissão
zero nos navios, com energia proveniente de fontes renováveis. MAIS UMA VEZ, É
ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO PONDERAR ESTA NECESSIDADE DE OBRA. NÃO É
NECESSARIA, PONTO. OBRIGADA.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:

Observações do técnico:

${id#51} ID 41922 Ana Marta Costa em 2021-10-28

Comentário:
Exmos(as) Sres(as) A zona de intervenção das dragagens no Rio Arade integra-se naquilo
que o diploma da avaliação de impacto ambiental classifica como “áreas sensíveis” uma SIC
integrante da Rede Natura 2000. As dragagens para estabelecer/ alargar o canal de
navegação e eventual consolidação das margens terão efeitos negativos sobre as
comunidades biológicas, uma vez que as margens e o leito dos rios são extremamente
importantes como locais de reprodução e crescimento de muitas espécies piscícolas. O
aumento da frequência da navegação irá provocar impactes em termos de ruído, rejeição
de efluentes, erosão das margens, que inevitavelmente irá perturbar o ecossistema
aquático e ribeirinho, algo sobre o qual o EIA não acautela. De acordo com a Federação
Europeia de Transporte e Ambiente, os cruzeiros poluem 10 vezes mais do que todos os
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.
Basta ver o documentário "Cruzeiros, a parte oculta" que deu na RTP para entender este
problema mundial e em particular no mediterrâneo. Na costa portuguesa, as emissões dos
cruzeiros foram 86 vezes superiores às dos carros que circularam pelas estradas nacionais.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#52} ID 41921 Carla Guerreiro em 2021-10-28

Comentário:
Discordo com esta alteração ao projecto. Mais uma vez a margem de Ferragudo é
sacrificada com o desaparecimento da praia da Angrinha o que penaliza bastante
Ferragudo e a sua população que fica sem uma das suas maiores praias, estamos a falar de
uma vila que vive essencialmente do turismo sol-praia. Também não vejo grandes
alterações no que respeita ao recuo das dragagens face ao Castelo do Arade, continuo a
achar que a mexida de terras e escavações no local do castelo pode revelar-se desastrosa
pondo em causa património histórico. Acresce que a baía de rotação junto ao molhe não
tem sentido de existir, e não percebo porque foi recolocada nesta alteração ao projecto, as

embarcações entram no rio e fazem a rotação junto à doca pesca, não necessitam de uma
segunda baía de rotação, não queremos ver parqueados navios junto ao molhe.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#53} ID 41920 Ricardo Camacho em 2021-10-28

Comentário:
Exmos. Srs. Esta participação é resultado da partilha de conhecimento cientifico e técnico
elaborado por um grupo de cidadãos e profissionais denominado de GRÉMIO e registado
como Associação Cultural no activo com NIF 509306489. Esta contou com o contributo da
IRIS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AMBIENTE, NIF516273019. O GRÉMIO é um colectivo
multidisciplinar interessado na gestão sustentável do território, na identidade sociocultural
da paisagem e na cultura arquitectónica do lugar. Serve o presente para confirmar a
discordância do projecto que aqui apresentam para discussão publica. Quem promove e
investe num determinado projecto, normalmente, consegue formular os argumentos que o
justificam. O argumento que sustenta o projecto de “Aprofundamento e Alargamento do
Canal Navegação do Porto de Portimão” é o de capacitar o acesso de cruzeiros até 272 m
l.o.a.. O projecto surge após anuncio da Ministra Ana Paula Vitorino de que o Porto de
Portimão deverá tornar-se o principal no Algarve e acomodar tanto o trafego de cruzeiros
como de embarcações comerciais. De momento o Porto tem atividade comercial reduzida
e compreende uma capacidade para receber navios até 210m l.o.a. e para embarcar 1000
passageiros por hora, um estacionamento informal para 500 viaturas e uma linha de
autocarro cada 15min para o centro da cidade e Praia da Rocha. Considerando os
pressupostos supra como correctos e validos, quantifica-se e qualifica-se o argumento à
decisão de discordância do projecto em documento anexo.
Anexos: 41920_Gremio_Participa_NavegCanalArade.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#54} ID 41919 João Duarte em 2021-10-28

Comentário:
O trafego de navios de grande porte vai prejudicar o ecossistema local e aumentar os
indices de poluição sem reflexo relevante na economia local. Será que não conseguem
fazer nenhum proposta de desenvolvimento economico local sem destruir a nossa costa??
As 5 praias que vão receber essas areias vão perder a beleza natural da paisagem rochosa
que as diferencia, p.ex., da baia de Alvor.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#55} ID 41917 Rui Vitorino em 2021-10-28

Comentário:
Quero deixar a minha indignação com um projeto desta natureza e com esta abrangência
não ter por base os seguintes pontos: . Um estudo de impacto económico recente pois o
que existe é de 2013. Não se percebe porque o mesmo não foi realizado com base numa
data proxima da actual, por ex: 2019. .Não existir um estudo de impacto ambiental a
medio/longo prazo da exploração do porto, importantíssimo devido a toda a envolvência
de grande poluidores como são este tipo de navios e no contexto em que vivemos
mundialmente em que a descarbonização é a pedra basilar do desenvolvimento. .Não
existir um estudo de impacto acústico da exploração do porto. .Não existir um estudo viário
que comporte a afluência ao porto e que condiciona o acesso ao mesmo. O projecto
apresentado é um projecto redutor em termos técnicos pois não contempla qualquer
intrevenção a montante, do rio e como sabemos existem infraestruturas importantíssimas
como a ponte viária que é uma extrutura antiga e que já registou problemas no passado
quando a realização das dragagens de limpeza do rio. Não contempla qualquer tipo de
suporte de areias e lodos das praias situadas na margens do rio, o que a curto prazo
teremos o desassoreamento dessas mesmas praias, que se nada for executado deixam de
ter areia e ser praias. Estes são só dois exemplos dos restantes que faltam neste projecto.
Ou seja este projecto como está apresentado é muito redutor e não contempla partes
importantíssimas para a sua apreciação na plenitude, assim discordo profundamente. O
seu desenvolvimento afecta de forma irreversível o rio e as populações que nas sua
margens habitam.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#56} ID 41916 andre vicente em 2021-10-28

Comentário:
Impacto ambiental gigante, irá alterar toda a morfologia da nossa costa ao largarem essas
areias na orla costeira. Faço caça submarina há 15 anos e cada vez mais existe poeiras e
sedimentos suspensos nas nossas aguas devido a largarem estas areias nas praias. Este
facto está comprovado cientificamente
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#57} ID 41914 Luisa em 2021-10-28

Comentário:
Discordo das dragagens a serem realizadas no Rio Arade para facilitar a entrada de navios
de cruzeiro no Porto de Portimão, pelo facto de porem em causa o património
arqueológico subaquático e ser impossível proceder a sua preservacao fora do meio onde
se encontra. A obra tem custos avultados e um elevado impacto ambiental pelo facto de
alterar imenso as praias como as conhecemos. Tem de ser tidas em conta as alterações
climáticas e o nível da subida do mar, e agir de acordo com essa realidade. Como ponto
final, refiro que os cruzeiros em nada beneficiam o ambiente por serem muito poluentes,
pois utilizam combustível fóssil e a sua circulação pelo mundo tem um impacto imenso na
vida subaquática devido ao ruído. Recordo ainda que já se efetuaram dragagens no rio
Arade dia e noite, julgo que em 2017 e esse ruído era permanente provocou dificuldades
ao necessário descanso noturno.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#58} ID 41913 ricardo alexandre alberty em 2021-10-28

Comentário:
Quando a tendência será reduzir os barcos de cruzeiro, investir em algo que está a prazo e
com grande afetação ambiental parece me absurdo
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#59} ID 41912 José Alemão em 2021-10-28

Comentário:
Não concordo com esta intervenção, dado que irá provocar a destruição da praia da
Angrinha. Num momento em que todas as praias durante a época balnear se encontram
lotadas, julgo ser um disparate proceder à quase total aniquilação de uma praia, que é
utilizada por muitas pessoas com crianças ou pessoas com mobilidade condicionada. Este
último aspecto é particularmente relevante, dado que existem muito poucas praias (para
não dizer nenhuma) com possibilidade de acesso para estas pessoas (de recordar que para
uma população envelhecida este aspecto será cada vez mais importante), dado que
permite estacionar os carros junto da areia. Julgo ainda que a intervenção no Terminal de
Cruzeiros não trará nenhuma mais valia para Ferragudo.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#60} ID 41911 Rui Miguel Cabrita Correia Alemao em 2021-10-28

Comentário:
Destruição praia da Angrinha Destruição comunidade piscatoria Navios maiores que
ferragudo Sem qualquer beneficio para ferragudo Destruicao da vila e da suas actividades
Poluição do rio com navios tao grandes
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#61} ID 41910 Madalena Nobre Figueiredo Pena em 2021-10-28

Comentário:
O projecto apresentado assenta na premissa de que o turismo de cruzeiros é uma indústria
em crescimento. A proposta não apresenta fundamento credível e fundamentado desta
premissa. Solicito que seja apresentado um estudo de impacto a longo prazo (+50 anos)
que apoie 1. a ideia de que o turismo de cruzeiros está em expansão e é uma área de
aposta para o futuro; 2. dados que comprovem os benefícios socioeconómicos para a
região. Segundo ponto, no momento de viragem global que estamos a experienciar, é cada
vez mais evidente que o turismo de massas cairá em desuso e que formas de viver e de
usufruir a vida que não tenham em conta a sustentabilidade ambiental serão contestadas e
substituídas. Será um porto de cruzeiros a melhor solução para o Algarve? Fica a questão
em aberto, a minha participação já denota em si o desagrado desta proposta. Interrogome ainda onde está a voz da população local neste processo? Por favor considerem ouvir
quem habita e quem usufrui continuamente desta região, quem crescerá as suas gerações

nesses lugares do Arade. Valerá a pena? A revisão técnica de projecto não reverte uma
premissa errada. Obrigada pela tempo dispensado, Madalena Pena
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#62} ID 41908 Cruz Célia em 2021-10-27

Comentário:
Contra as consequências ambientais resultantes de uma obra desnecessária.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#63} ID 41907 Monica Ceríaco em 2021-10-27

Comentário:
Discordo do alargamento da bacia do Arade, algo que irá provocar profundas mudanças na
paisagem natural, alterará a dinâmica das marés na zona, c as devidas consequências
negativas para os fundos aquáticos da zona e respetivas espécies autóctones, assim como
para os achados arqueológicos que se encontram zona. Terá impacto ambiental, humano
e sócio económico negativos, razões mais que suficientes para a minha discordância.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#64} ID 41906 Miguel Fonte em 2021-10-27

Comentário:
Um projecto que vai destruir um ecossistema! Com que direito? Turismo de massas no
Algarve. Pouco sustentável. Continuamos a hipotecar o futuro das próximas gerações.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#65} ID 41905 Zulaica Paulino em 2021-10-27

Comentário:
É inaceitável que não se olhe a meios para atingir os fins. Neste caso, o impacto ambiental
desta intervenção é brutal e põe causa o ecossistema da região. Com que direito se
hipoteca o futuro da nossa e das próximas gerações? O tipo de turismo que pretendem
trazer para o Algarve não é sustentável.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#66} ID 41904 Ana Porto em 2021-10-27

Comentário:
CONTRA O AUMENTO DA CAPACIDADE DO PORTO DE CRUZEIROS DE PORTIMÃO
Anexos: 41904_Contra o Aumento da Capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#67} ID 41902 Susana Silva em 2021-10-27

Comentário:
Sou contra porque se este projeto for aprovado vai destruir o rio e as vidas dos que dele
dependem, inclusive os animais. As praias por muito esforços que façam irão ser poluídas e
com as correntes alteradas, o que as irá tornar em praias perigosas, sujas e sem qualidade
e segurança. O impacte principal nem tem a ver diretamente com os interesses
económicos, que seriam o único benefício - para alguns e que a longo prazo mancharia
para sempre a qualidade e excelência do turismo a que habituámos os que nos visitam, tendencialmente o turista de cruzeiro bebe o seu cafézinho no desembarque, compra uns
souvenirs e volta ao navio e os outros turistas também não vêm para o Algarve ver navios
cruzeiro e de mercadoria, a "poluir": a paisagem, com o seu barulho, óleos e dimensão sendo que o impacte mais grave e irreversível são as consequências ambientais que se
tornarão realidade se este projeto for para a frente.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#68} ID 41901 Rosalia maria cabaça euatáquio GUERREIRO em 2021-10-27

Comentário:
Venho informar que contra estas dragagens assinaram a petição entregue na Assembleia
da República 4.894 pessoas de um anterior projeto com tais proporções ( que tem como
fim o porto de cruzeiros e de carga e descarga de Portimão)somos a favor de uma
manutenção da dragagem existente,mas a efectuar com as devidas condições para não
afectar o património subaquático e a fauna marítima. A generalidade da população
ribeirinha é contra toda a poluição que daí pode advir.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#69} ID 41900 Gabriel Sebastião Pinto em 2021-10-27

Comentário:
O principal objetivo deste projeto é permitir a entrada de cruzeiros de grande porte. Os
cruzeiros são uma importante fonte de poluição e degradação ambiental, além de terem
um impacto crescente e contínuo também na saúde e bem-estar humanos. Um navio
destes pode ter uma pegada de carbono superior a 12 mil automóveis. Irão surgir
consideráveis consequências com a degradação do ar, água, solo, habitats frágeis e vida
selvagem. Navios cruzeiros são dos maiores poluidores do mundo, não se devia incentivar
à sua utilização enquanto não encontrarem soluções de propulsão e manutenção
sustentáveis e bastante menos nocivas ao ambiente. O estado atual do clima com as

alterações climáticas deveria ser motivo suficiente para reduzir frotas ao invés de as
aumentar. Existem com certeza alternativas para incentivo ao turismo para a região. Não a
este projeto! Gabriel Pinto
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#70} ID 41899 Anabela M L F E Blofeld em 2021-10-27

Comentário:
Alteração de Projecto Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de
Portimão Discordo totalmente deste projecto. É perfeitamente inconcebível, inconsciente
e inadmissível que projectos complexos como estes, com imensos documentos que a
maioria da população não compreende, que irão transformar, afectar, empobrecer,
destruir a vida de muitos cidadãos, património, animais, natureza tenha simplesmente uns
curtos 15 dias para que as entidades externas – cidadãos, autarquias, associações – se
pronunciem.!!! para mais num período de mudança em alguns dos órgãos autárquicos. Os
movimentos de cidadãos, que serão afectados por este projecto, e que têm manifestado
oposição e preocupação, por entender que o seu impacto e as suas motivações são
contrários à agenda ambiental do pacto verde da UE parece cair em "ouvidos mocos". Por
todo o Mundo o impacto destructivo que são os navios de grande porte é mais que
evidente mas este projecto ignora tudo isso e insiste trazer mais dessa destruição para o
Algarve, para Portugal. O impacto nas margens do rio, por dragagens anteriores, que
continua por estimar e inter-relacionar, e que provocou alterações irreversíveis não só na
propriedade e uso do solo, mas também nas expectativas e agenda de decisões maiores e a
decadência gradual das margens do Arade são mais uma vez ignorados. A bacia do Arade
faz parte do nosso património comum e é um marco territorial no Algarve. Uma herança de
enorme relevância, num tempo que já se acredita ser de mudança. Mudança, na agenda
ambiental e social, mas também política e económica, num momento que se entende ser o
de fim de um ciclo e início de uma nova Europa, do pacto verde e do plano de recuperação
pós-pandemia. A resiliência, inovação, consciência ambiental e capacidade de resposta
social anunciadas pelo PRR exigem novos projetos com capacidade de mudar, em especial
o âmbito regional de competências e poder de decisão que permanece ambíguo e
ambivalente. O Algarve tem de assumir maior objectividade territorial entre a unidade de
paisagem urbana e natural de modo a fortalecer a sua identidade e competitividade. O
Algarve, o Arade não podem continuar a ser atacados e destruidos por interesses sómente
económicos sem ter em conta as populações, o património, a natureza e a situação
catastrófica em que o planeta se encontra. Destruição não é evolução.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#71} ID 41898 Raquel Silva em 2021-10-27

Comentário:
Este é um projecto destruidor de muitos ecossistemas vai provocar muita destruição, de
praias, do equilíbrio, da dinâmica do rio... Quem pensou este projecto, pensou-o na
primavera, esqueceu-se das invernias e das marés vivas... Não imaginou o oceano a entrar
rio acima... a situação das pontes...
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#72} ID 41897 Paula Marques em 2021-10-27

Comentário:
Não assegurar o património arquitectónico de Ferragudo. Extinção de espécies marinhas.
Alteração da flauta e fauna.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#73} ID 41896 Maria Manuela Malha da Silva em 2021-10-27

Comentário:
Este projecto vai destruir o rio, muitos habitats... Um rio é um rio... Um rio não é um mar...
As pontes do rio estão sustentadas por pilares enterrados nas areias do leito do Arade... As
praias por muito esforços que façam vão ser poluídas e com as correntes alteradas, que as
vão tornar praias perigosas... Respeitem o rio!... O impacto não tem que ver com os
interesses económicos do homem... O impacto têm que ver com a Natureza, que vai ser
destruída!... Se para ter navegabilidade... vamos ter que desequilibrar o ecossistema...
Um maior movimento de grandes navios fará aumentar o CO2 e outros detritos, como
óleos deixados na água... Pensar gastar o dinheiro que não temos para fomentar
destruição... Não temos nenhuma empresa nacional de cruzeiros... e mesmo que
tivéssemos... "Defende a Natureza para que ela te defenda"... Não se deve permitir que
outros "valores" que nem são de valor se levantem e que falem mais alto que o bem
comum que é a Natureza...
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:

Observações do técnico:

${id#74} ID 41895 Maria José Damião em 2021-10-27

Comentário:
Exmos Senhores Dirijo-me a quem, levianamente, pretende fazer a dragagem do Rio Arade,
para efeitos facilitadores da entrada de navios de cruzeiro no porto de Portimão, sem ter
em consideração os interesses da população de Ferragudo e das consequências nefastas
que a mesma traria para os residentes e turistas que visitam a nossa região, que oferece
uma qualidade das suas praias, única no nosso país e por isso se tornou quase uma sala de
visitas de Portugal. Nem os ferragudenses nem os portimonenses ganharão rigorosamente
nada com a entrada desses navios que ao programarem o seu roteiro, trazem já feitas as
visitas a locais que nada beneficiam as regiões supra citadas. Não ponho sequer a hipotese
de qualquer contrapartida, dada a elevada destruição paisagistica que o mesmo projeto iria
causar e que faria desaparecer a Praia de Angrinha e afetaria de sobre maneira a Praia
Grande de Ferragudo. Também é preciso não esquecer o estudo já efetuado sobre o
desaparecimento de várias espécies piscículas que existem na zona e que são fonte de vida
para muitos Ferragudenses e não só. O concelho de Lagoa será efetivamente afetado, pela
negativa, com a HIPÓTESE da aprovação deste projeto acéfalo, com a perda do fluxo de
turismo e qualidade de vida que tem vindo a conseguir ao longo dos anos. Termino, com o
meu mais veemente protesto contra este projeto
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#75} ID 41894 João Perestrello em 2021-10-27

Comentário:
Projecto afigura-se-me incompatível preservação patrimônio histórico e ambiental rio
Arade e com elevado risco despoletar sobrecarga esmagadora a activ idade navios
cruzeiros de grande calado e porta contentores . Projecto sendo contributo aberto à
massificação turismo por navios Cruzeiro gigantesc e gerando polo massivo entrada de
mercadorias com prejuízo turismo de qualidade e bem estar populações . Para mais em
localização já de si tão insuficientemente servida rede hospitalar possa ocorrer surtos
epidêmicos associados mega cruzeiros como no dealbar epidemia COVID-19 se constatou
por todo Mundo . E sem espaço físico para se providenciarem estruturas viárias

escoamento mercadorias sem grave impacto qualidade vida Portimao/ Ferragudo, quando
existem para efeito outros portos como o de Sines.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#76} ID 41890 Antonio Mário Sintra Nascimento em 2021-10-27

Comentário:
Projecto em que nada beneficia as populações locais tanto ao nível económico (não
existem estudos de impacto económico, pelo menos conhecido) assim como ao nível
ambiental ao curso natural do rio Arade sempre foi a vida destas gentes. Ambiental
também numa altura em que existe globalmente de haver um controlo dos grandes navios
pela poluição que emitem. Ambiental pela invasão em massa de turistas nas localidades
envolventes, e que ainda por cima não consomem nada. Só tiram fotos e sujam por onde
passam. Com este projecto vão alterar muita coisa ao Rio sem qualquer benefício das
populações envolventes. Para porto comercial só se para trazer populações emigrantes não
havendo qualquer plano estruturante na recepção dessas gentes. A minha total
discordância a este projecto. Invistam na qualidade e manutenção, tal como está, deste Rio
Arade. Não estraguem o ambiente visual e ecológico.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#77} ID 41875 Raquel varela em 2021-10-27

Comentário:
A dragagem do estuário do rio Arade vai arrasar completamente toda a costa de ferragudo,
quer ao nível patrimonial quer ao nível ambiental. Está mais que provado que o turismo de
cruzeiros é profundamente descaracterizador, poluente e ajuda a acelerar as alterações
climáticas, que nós já estamos a sentir.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#78} ID 41874 Sérgio bravo em 2021-10-27

Comentário:
O nosso concelho de lagoa merece ser melhor tratado na questão ambiental em causa, o
canal precisa sim de ser refundeado para a possível navegação mas não comeste tamanho
de obra. Os cruzeiros que fiquem ao largo e que venham de barcaças para terra.o meu
parecer é contra
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#79} ID 41873 Miguel em 2021-10-27

Comentário:
A razão de ser contra este projeto é porque quer a nível ambiental quer a nível econômico
para a região não vai trazer benefícios nenhuns ao concelho de lagoa e mais
concretamente a FERRAGUDO. Em termos ambientais vão destruir o Rio Arade e a margem
de Ferragudo, os achados arqueológicos e acabar com o resto da vida marinha ali
existentes. A poluição sonora e ambiental será enorme e não está a ser dada a devida
atenção. Em termos económicos não há garantias de mais valias para a região mas sim para
grupos hoteleiros instalados no município de Portimão!!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#80} ID 41864 António Manuel Cintra Segundo em 2021-10-26

Comentário:
Boa noite. Não sou especialista em nenhuma das matérias que dão suporte a um projeto
deste tipo. Mas como simples cidadão participativo e interessado em matérias que a todos
diz respeito e tendo em conta que todos devemos ter o dever cívico em contribuímos com
o nosso espírito crítico, não quero deixar de dar o meu contributo sem outro interesse que
não seja como disse a minha pequena contribuição positiva. Começo pela grande
preocupação que nos afeta a todos hoje em dia e que tem a ver com a preservação do
nosso planeta já tão castigado fruto de más políticas e de abusos do homem ao ponto de se
já temer a nossa própria sobrevivência. Com a preocupação de ser sucinto, começo pelos
grandes paquetes de turismo, segundo alguns especialistas, os mesmos são bastante
poluentes. Será que o projeto em análise será suficientemente robusto de forma a minorar
e a tratar essa poluição? Para terminar, como sou um cidadão ligado a Ferragudo, uma
pérola do nosso Algarve que cabe-nos a todos defender, como ficará com estas alterações?
Como ficará o braço de mar que entra pela parte baixa de Ferragudo? Voltaremos às cheias
de má memória? Finalizo e desejo que este projeto a ser concretizado, seja o mais

equilibrado possível para todos os que dele vão beneficiar e que impere sobretudo o bom
senso. Mas também para ser coerente com aquilo que penso, preferia que este projeto
para os grandes paquetes não fosse uma realidade futura. O futuro dirá! Obrigado.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Sugestão
Classificação:
Observações do técnico:
${id#81} ID 41858 Analita em 2021-10-26

Comentário:
Projeto de aprofundamento e alargamento do canal de navegação para cruzeiros no
estuário do rio Arade. O alargamento do canal de navegação e da bacia de rotação para
permitir a entrada de navios de cruzeiro de maiores dimensões no porto de Portimão vai
ter profundos impactos no património arqueológico subaquático, nos recursos pesqueiros
e na paisagem. É tempo de acordar para o que mais importa: a saúde do nosso planeta.
Não temos outra casa!
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#82} ID 41849 Matthias Detree em 2021-10-26

Comentário:
Venho por este meio discordar com o aprofundamento e alargamento do canal de
navegação do Porto de Portimão. Tenho dois espaços comerciais situados na chamada
"praia da marina", praia essa artifical que é reforçada todos os anos por causa das
condições meteorológicas adversas e forte marés que têm vindo a agravar ano após ano.
1° - Ao dragar o rio a massa de água que irá ser deslocada será muito maior podendo
agravar a erosão natural da praia artificial, no passado já sofremos diferentes situações que
a praia desapareceu por completo. 3° a turbulência provocada pela deslocação dos navios
irá influenciar bastante na instabilidade da marina 4° poluição dos navios Anexo imagens
da tempestade de 2018 Obrigado Cumprimentos
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#83} ID 41844 Marta Rodrigues Lazana em 2021-10-26

Comentário:
Participação do instituto Turismo de Portugal, IP, em anexo, nos termos dos Despachos
exarados na informação INT/2021/9465 enviada através do ofício n.º 26356.
Anexos: 41844_Ofº TdP 26356_Canal_Navegação_Portimão.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Concordância
Classificação:
Observações do técnico:
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Assunto: ALTERAÇÃO DO PROJETO DE APROFUNDAMENTO E ALARGAMENTO DO
CANAL DE NAVEGAÇÃO DO PORTO DE PORTIMÃO - AIA 3316 CONSULTA PÚBLICA DE 15 A 28/10/2021

Relativamente ao assunto acima referido, na sequência da vossa comunicação Ref.ª
S062377-202110-DCOM.DCA, datada de 13/10/2021, e em conformidade com o
despacho do senhor Vice-Presidente, Álvaro Bila, em 05/11/2021, junto se envia cópia
da informação prestada pelo Departamento do Ambiente.
Com os melhores cumprimentos,

Por Delegação da Presidente
O Diretor do Departamento do Ambiente

(Rui dos Reis Agostinho)

DAMB/MB

2021,AMSAE,S,DS,15379

Praça 1º de Maio | 8500-543 Portimão | Tel. 282 470700, Fax 282 470792 | www.cm-portimao.pt

Informação

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE
DIVISÃO DE AMBIENTE

O/A DIRECTOR/A DE DEPARTAMENTO

INFORMAÇÃO Nº 1

DESPACHO

N/REF.ª 118/DIVAMB/FJ/2021
PROPOSTA DE CABIMENTO

PROP. CAB. N.º

PROC. ADMINISTRATIVO

PPI

Nº:

39714/21

PAM

Data: 2021/11/04
Assunto:

ALTERAÇÃO DO PROJETO DE APROFUNDAMENTO E ALARGAMENTO DO CANAL DE
NAVEGAÇÃO DO PORTO DE PORTIMÃO - AIA 3316.

Relativamente ao assunto em epígrafe, tendo em atenção a complexidade do projeto e dos
descritores e o curto tempo disponível, não nos foi possível ler e estudar com a profundidade
desejável todos os elementos do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
O presente documento surge na sequência do pedido da APS – Administração dos Portos de
Sines e do Algarve, no início de 2021, para suspender o anterior processo de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), para poder reformular e introduzir alterações ao projeto inicial, uma
vez que a Comissão de Acompanhamento (CA) iria propor Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) desfavorável.

O PROJETO
O projeto de “Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão”
propõe-se melhorar as condições de acesso marítimo e de navegabilidade do porto de Portimão
de modo que navios de cruzeiro de maiores dimensões possam aportar em Portimão.
O projeto tem duas componentes: (i) canal de navegação e (ii) deposição de dragados.
Face ao projeto anterior e respetivo EIA, ao qual não tivemos acesso na anterior consulta, o
atual projeto de execução propõe:
MODELO.CMP.063/01
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CANAL DE NAVEGAÇÃO
- Largura de 215 metros, estreitando para 200 metros junto ao Castelo de S.João do Arade;
- Cota de rasto de -10,0 m(ZH);
- Alargamento e deslocalização em 50 metros da bacia de rotação frente ao cais de Comércio e
Turismo dos atuais 350 metros para 500 metros;
- Introdução de várias proteções em sítios pontuais – Porto da Marinha, Porto de Pesca,
marginal de Ferragudo e Praia da Angrinha.

DEPOSIÇÃO DE DRAGADOS
O volume de dragagem total estimado é de 3 470 000 m3 e é essencialmente constituído por
siltes lodosos, argilosos e arenosos e areias finas a médias.
Os produtos de dragagem de natureza arenosa, com caraterísticas adequadas serão utilizados
na alimentação direta de praias de Lagoa e Portimão (294 300 m3); haverá deposição de um
volume considerável de dragados a cerca de 200 metros da linha de costa frente à praia de
Alvor (120 000 m3) e Meia-Praia (240 000 m3). Os restantes dragados serão depositados no
mar, ao largo do Porto de Portimão, a cerca de 5 milhas a sul da foz do rio Arade.
Entre a praia dos Três Castelos e praia da Rocha o esporão existente será prolongado.

AVALIAÇÃO DE IMPACTES DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS AO PROJETO
O presente EIA procede à avaliação de impactes das alterações introduzidas no projeto de
Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão, tendo em conta
as observações da proposta de DIA e respetivo parecer associado.
Considerando que não tivemos acesso e oportunidade para ler o projeto de execução inicial e
respetivo EIA (de Maio de 2020) e curto espaço de tempo disponível para nos prenunciarmos
sobre o atual EIA considero:

O descritor “BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA” e o “ANEXO 6 – SISTEMAS
ECOLÓGICOS” do presente EIA apresentam lacunas que podem comprometer o futuro
da atividade e comunidade piscatória do barlavento, entre outras atividades
económicas presentes dependentes da disponibilidade de peixe em quantidade e
qualidade.
Apesar do documento produzido pelo CCMAR (Gonçalves & al., 2013) ser citado ao longo do
anexo 6 acima referido, esquece-se de referir que a zona onde se prevê a ampliação da bacia
de rotação frente ao Cais do Comércio e Turismo é a área “que apresenta uma maior
MODELO.CMP.063/01
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importância ictiológica, ou seja, é a área do estuário que conjuga o maior número de espécies
com as maiores abundâncias de exemplares de espécies com valor comercial” (p.198,
Gonçalves & al., 2013). De acordo com este mesmo documento, “nesta zona, encontramos
principalmente peixes das famílias dos esparídeos (Sparidae) e das sardinhas (Clupidae), assim
como dos cabozes (Godidae) e dos linguados (Soleidae) e ainda, em menor quantidade, das
tainhas (Mugilidae)” e “o cais comercial destaca-se por ser a zona do estuário com maior
número de indivíduos de espécies comerciais. Para além disso, é a zona com maior proporção
de indivíduos juvenis, sendo uma zona de extrema importância para a sobrevivência destas
espécies” (ambas as citações retiradas da página 67, Gonçalves & al., 2013).
Consideramos que a omissão destes dados, que transmitem a importância desta área
para espécies piscícolas presentes no Arade, muitas com interesse comercial (63%
das 54 espécies presentes, Gonçalves & al., 2013), e que utilizam os estuários / zonas
húmidas costeiras numa das fases do seu ciclo de vida – algumas só estão presentes durante a
sua fase juvenil ou na fase adulta, havendo outras espécies a utilizar em ambas as fases –
evita avaliar o impacte socio-económico direto sobre a pesca comercial e recreativa e
consequentemente sobre outas atividades económicas, de que se destacam o turismo e a
restauração.
Estando a maior parte da comunidade piscatória dependente da pesca costeira, a perda, não
quantificada neste EIA, do recrutamento de peixes que procuram o estuário numa qualquer
fase do seu ciclo de vida, irá conduzir a uma diminuição da quantidade de peixe em lota.
Acresce que havendo diminuição de peixe (quantidade, qualidade e massa) fará com que
alguns grupos de mamíferos marinhos e peixes nobres observados ao largo de Portimão
procurem outras paragens por falta de alimento, com implicações diretas sobre as empresas
marítimo-turísticas presentes na região, em virtude do menor número de mamíferos marinhos
e peixes nobres presentes e de se diminuírem as garantias de avistamento/observações dos
mesmos.
O presente EIA não quantifica nem qualifica estes impactes, quer na fase de
construção quer na fase de exploração, que, salvo melhor opinião, deveriam ser
quantificados e qualificados.
Tendo presente o descrito, consideramos que as dragagens terão um efeito direto, uma
magnitude elevada, uma duração temporária a permanente (dependendo da capacidade do
ecossistema recuperar), parcialmente reversível, com elevado impacte sobre o valor do
recurso, não confinado ao local da intervenção, significativa, sobre a comunidade piscícola
(biodiversidade) e sobre a comunidade piscatória e outras atividades económicas direta e
indiretamente dependentes da qualidade e quantidade de peixe presente na zona costeira.
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Relativamente ao descritor “QUALIDADE DO AR” pese embora o EIA referir que na “fase de
exploração os impactes serem classificados negativos, permanentes, de magnitude reduzida,
globalmente não significativos”, a simulação cinge-se a apenas à presença de um navio de
passageiros no porto de Portimão (pág. 7, Anexo 5 – Qualidade do Ar), não considerando
eventuais impactes cumulativos da presença em simultâneo de dois ou mais barcos de
passageiros ou não no estuário do Arade, não refletindo por isso situações que eventualmente
poderão ultrapassar os valores referência.
Tendo presente que a presença de navios de cruzeiros tem sido referida como um fator de
degradação da qualidade do ar dos portos atracados e das suas áreas limítrofes, e as atuais
recomendações da OMS relativas à qualidade do ar, considera-se que este descritor deveria ter
sido mais bem avaliado, incluindo os efeitos cumulativos da presença simultânea de mais do
que um barco acostado em Portimão.

Um descritor que não vemos abordado no presente EIA e que consideramos que deveria ter
sido avaliado é “RESÍDUOS URBANOS OU EQUIPARADOS”. Reconhecemos que este é um
descritor que se aplica essencialmente na fase de exploração quando um barco de passageiros
escala o Porto de Turismo e Comercial de Portimão.
Sendo, no entanto, o objetivo do projeto trazer mais cruzeiros a Portimão, este é um descritor
que não deveria ter sido descurado.
No EIA não é apresentado qualquer cenário – desde o “cenário zero” até ao “cenário 100”,
incluindo cenários intermédios – sobre esta matéria, nomeadamente sobre quantidades e
caraterísticas dos resíduos que os operadores produzem e poderão querer deixar em Portimão,
caso a taxa de depósito seja competitiva face a outros locais de atracagem, qual o destino final
e se o destino final (Aterro Sanitário do Barlavento Algarvio?) tem capacidade para acomodar a
quantidade de resíduos estimada e se tal implicará alteração do tempo de vida útil deste
aterro, entre outros fatores associados ao descritor.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
Tendo

em

atenção

o

anteriormente

exposto

para

o

descritor

“BIODIVERSIDADE

E

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA” e tendo em conta que o projeto de aprofundamento e
alargamento do canal de navegação do porto de Portimão trará impactes diretos e de
magnitude elevada sobre todo o ecossistema, não se compreende porque é que a
“situação de referência” para “BIODIVERSIDADE” (ponto 5.4. Periocidade das Campanhas de
Monitorização – pág. 225) não foi realizada em sede de Estudo de Impacte Ambiental e é
apenas proposta antes do início da obra.
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Considera-se que a situação de referência deverá ser apresentada antes e não após a eventual
aprovação da execução do projeto, onde os parâmetros propostos monitorizar, e outros que
pudessem atestar o valor natural e de recrutamento de espécies piscícolas referido no trabalho
da Universidade do Algarve (Gonçalves & al., 2013), permitindo, desta forma, uma verdadeira
avaliação da biodiversidade presente e do que se poderá perder nas áreas que se propõem ser
dragadas.
Ainda sobre esta matéria não está claro no texto quando é entregue o relatório da “situação de
referência”, sendo apenas referido que “o relatório de monitorização deverá ser entregue à
APA até 6 meses após a realização da última campanha” (ponto 5.7. Relatórios de
Monitorização – anexo 6), o que não permitirá à Autoridade de AIA agir em tempo, caso
necessário.

Propõe-se, caso superiormente se concorde com o teor da presente informação, que
esta seja transmitida à Agência Portuguesa do Ambiente, Autoridade de Avaliação de
Impacte Ambiental do presente EIA (geral@apambiente.pt).
À consideração

Bibliografia citada na informação:
GONÇALVES J.M.S., VEIGA P., MACHADO D., BENTES L., MONTEIRO P., AFONSO C.L.M., ALMEIDA C.,
OLIVEIRA

F. & ERZINI K. (2013).

Biodiversidade do estuário do rio Arade: Peixes e

Invertebrados. Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Faro, Portugal.
https://www.researchgate.net/profile/Jorge-Goncalves18/publication/282665027_Biodiversidade_do_Estuario_do_rio_Arade_Peixes_e_invertebrados/links/564
efec408ae1ef9296df107/Biodiversidade-do-Estuario-do-rio-Arade-Peixes-e-invertebrados.pdf
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Exmo(a) Sr(a)
Agência Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira, 9/9 A – Zambujal
Ap. 7585
2610-124 AMADORA

V/ Refª.: S062380-202110- DCOM.DCA
V/Comunicação: 13/10/2021

ASSUNTO:

N/ Refª: SAI/2021/26356/DVO/DEOT/FV
Procº. 14.01.14/723
Data: 26.10.2021

Consulta Pública do Projeto “Alteração do Projeto de Aprofundamento e
Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão” AIA 3316,
concelhos de Portimão e Lagoa
Promotor: APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA

Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da
Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2021/9465[DVO/DEOT/ML],
bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram.

Com os melhores cumprimentos

Fernanda Praça
Diretora do Departamento de
Ordenamento Turístico

Em anexo: O mencionado

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

Informação de Serviço Nº 2021.I.9465 [DVO/DEOT/ML]
Assunto: Consulta Pública do Projeto “Alteração do Projeto de Aprofundamento e
Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão” AIA 3316, concelhos de
Portimão e Lagoa (14.01.14/723)
Promotor: APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA
Pelo exposto, destaca-se o interesse da “Alteração do Projeto de Aprofundamento e
Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão” para desenvolvimento da
atividade de turismo de cruzeiros, destacando, ainda, que a atual versão se traduz
num menor impacte ambiental e numa mais adequada salvaguarda da sensibilidade
patrimonial daquela área, acautelando ainda a eventual execução da Marina de
Ferragudo e o arranjo da marginal a jusante de Ferragudo, de interesse turístico.
Deverá, no entanto, ser acautelado o impacte sobre o recurso onda na prevista
deposição de sedimentos nas praias imersas do Alvor e da Meia Praia, conforme
referido no parecer técnico que antecede.
Comunique-se à APA, via Portal PARTICIPA.
Leonor Picão
Diretora Coordenadora
(por subdelegação de competências)

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

Informação de Serviço Nº INT/2021/9465 [DVO/DEOT/ML]
Assunto: Consulta Pública do Projeto “Alteração do Projeto de Aprofundamento e
Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão” AIA 3316, concelhos de Portimão
e Lagoa (14.01.14/723)
Promotor: APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA
__________________________________________________________________
Concordando com a análise e apreciação efetuadas, sublinha-se o interesse do projeto para o
desenvolvimento da atividade de turismo de cruzeiros, destacando que a atual versão se
traduz num menor impacte ambiental e numa mais adequada salvaguarda da sensibilidade
patrimonial daquela área, acautelando ainda a eventual execução da Marina de Ferragudo e
o arranjo da marginal a jusante de Ferragudo, de interesse turístico.
Alerta-se, contudo, para a necessidade de ser acautelado o impacte sobre o recurso onda na
prevista deposição de sedimentos nas praias imersas do Alvor e da Meia Praia, conforme
referido na Informação.
À consideração superior, com proposta de comunicação à APA, via Portal PARTICIPA.
A Diretora do Departamento de
Ordenamento Turístico

Fernanda Praça
(25.10.2021)

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

DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO

Informação de Serviço Nº INT/2021/9465 [DVO/DEOT/ML]
22/10/2021

Assunto: Consulta Pública do Projeto “Alteração do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal
de Navegação do Porto de Portimão” AIA 3316, concelhos de Portimão e Lagoa (14.01.14/723)
Proponente: APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA

I – ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do ofício n.º S062380-202110-DCOM.DCA de 2021.10.13
(registo n.º ENT/2021/28371 de 2021.10.18), vem divulgar que entre o dia 15 e o próximo dia 28 de outubro
decorrerá a Consulta Pública ao abrigo do n.º 5 do art.º 16.º do DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
redação atual (RJAIA), da nova versão do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
do Porto de Portimão (AIA 3316), em epígrafe, reformulado, ao abrigo do n.º 2 do mesmo art.º 16.º, ‘para
evitar ou reduzir efeitos significativos no ambiente, assim como a necessidade de prever medidas adicionais
de minimização ou compensação ambiental’ face ao resultado da consulta pública e da proposta de
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável, emitida em setembro de 2020.
O Turismo de Portugal, IP (TdP) pronunciou-se através da informação de serviço n.º INT/2020/9886
[DVO/DEOT/ACB], de 4 de agosto de 2020, no âmbito da primeira Consulta Pública do presente procedimento
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que decorreu em julho/agosto de 2020.
Este projeto, em fase de projeto de execução, encontra-se sujeito a AIA por envolver uma dragagem de
aprofundamento do canal de navegação, com um volume de material dragado superior a 100.000 m3/ano,
enquadrando-se na alínea n) do ponto 10 do Anexo II do DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação
dada pelo DL n.º 152- B/2017, de 11 de dezembro.
A presente análise teve por base os elementos do processo de AIA disponíveis na plataforma eletrónica
Participa.pt.

II – DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto objeto de AIA desenvolve-se na freguesia de Portimão, do concelho de Portimão, e freguesia de
Ferragudo e União de Freguesias de Estômbar e Parchal, do concelho de Lagoa.
O Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão visa permitir a entrada e
estacionamento de navios de cruzeiro, adequando as condições de acesso marítimo e de navegabilidade desta
área portuária1 ao aumento da dimensão média dos navios de cruzeiro que operam no mercado e, assim,
permitindo que o porto acompanhe o forte crescimento do turismo de cruzeiros e o desenvolvimento das
potencialidades turísticas da região do Algarve junto dos mercados relevantes.
A proposta de DIA desfavorável à versão inicial do projeto obrigou à reformulação global do projeto que passa
a ter características que permitem a navegabilidade de navios de cruzeiro com comprimento até 272m (na
anterior versão o comprimento podia atingir os 334 m) e calado de 8,33 m, e passa a afetar uma área de
menor dimensão (redução da área em 14,3 ha passando a totalizar 108 ha).

Atualmente com um canal de navegação com cerca de 150 m de largura útil, profundidade de 8 m(ZH) e uma bacia de rotação
com cerca de 355 m de diâmetro, onde podem fazer escala apenas cerca de 6% das atuais frotas dos operadores de navios de
cruzeiros
1
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O projeto foi retificado prevendo:


Melhor compatibilização com projetos previstos na margem esquerda do rio Arade (marina de
Ferragudo e arranjo da marginal a jusante de Ferragudo), prevendo a execução de uma obra, a realizar
no início da fase de construção, de proteção da fundação do Cais de Pesca da Doca Pesca, em
resultado da deslocação entretanto efetuada na bacia de rotação para melhor compatibilização com
a eventual futura Marina de Ferragudo2 (esta obra acrescerá às duas já anteriormente previstas: uma
na fundação do Cais da Marinha e outra na retenção marginal existente junto ao edifício do Instituto
de Socorro a Náufragos);



Minimização de impactes sobre o património (estreitamento de 15m da largura inicialmente proposta
do canal, junto ao Castelo de S. João do Arade, e substituição, na zona do anteporto, da bacia de
rotação com 500 m de diâmetro, anteriormente proposta, por uma bacia de desaceleração da
velocidade dos navios com 350 m de diâmetro, evitando uma zona de elevada sensibilidade de
património arqueológico);



Alteração dos locais de deposição dos dragados, prevendo nomeadamente a recarga artificial de 5
praias do concelho de Portimão e de Lagoa, conforme articulação realizada com a APA/ARH Algarve
e as respetivas autarquias (praias com antecedentes de alimentação artificial no âmbito do processo
de combate à erosão costeira), e no mar em área admitida no Plano de Situação do Ordenamento do
Espaço Marítimo (eliminando a deposição de areias antes prevista nas praias do Molhe e Pintadinho,
face ao risco que a sua utilização representa para a segurança dos utentes pela instabilidade das
arribas, bem como por afetar a qualidade das mesmas para a prática do surf e bodyboard a nível
regional).

É prevista a deposição de dragados em praia emersa (praias Nova e Cova Redonda, no concelho de Lagoa, e
praias dos Três Castelos, Amado e Careanos, no troço Vau – Rocha, no concelho de Portimão) e deposição de
dragados em praia imersa (praias do Alvor, no concelho de Portimão, e da Meia Praia, no concelho de Lagos).
A localização do estaleiro de obra, da versão inicial do projeto, é mantida (será instalado dentro da área
portuária).
A dragagem desenvolver-se-á na área de jurisdição do Porto de Portimão, tendo o volume de dragagem
estimado sido reduzido de 4 630 000 m3, da anterior versão, para 3 470 000 m3. As operações de dragagem
decorrerão num período de cerca de 6 meses, fora do principal período de reprodução dos peixes do estuário
do Arade, embora tendo que abranger parte do período balnear, uma vez que corresponde à altura do ano
em que a menor agitação marítima, permite a recarga artificial das praias, prevendo-se um prazo global de
cerca de 10 meses (menos 2 meses que a anterior versão)
Os principais impactes negativos ocorrem na fase de construção e, dada a tendência natural para
reassoreamento, na fase de exploração são previsíveis dragagens de manutenção periódicas.
A reformulação do EIA acrescentou o Plano de monitorização ambiental para o fator Qualidade do Ar tendo
em vista minimizar os efeitos do aumento do número de navios.

IV – APRECIAÇÃO

2

Processo reconhecido como PIN (PIN 132), cuja validade da DIA depende de decisão do Tribunal
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Localização do projeto

Fonte: SIGTUR – Sistema de Informação Geográfica do Turismo - 22.10.2021

Síntese da apreciação técnica:
O TdP pronunciou-se sobre a versão inicial deste projeto nos termos do Despacho exarado na informação de
serviço n.º INT/2020/9886 [DVO/DEOT/ACB], de 4 de agosto de 2020, considerando que o projeto não tem
impactes que conflituam com a atividade turística existente e prevista no concelho de Portimão, sendo
‘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.’
O Terminal de Cruzeiros de Portimão beneficia da proximidade de um grande centro urbano e de praias de
referência europeia, constituindo a principal infraestrutura portuária regional, na componente de turismo
náutico.
O projeto em análise tem enquadramento em algumas orientações estratégicas como o Plano Estratégico dos
Transportes e Infraestruturas, a Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais
do Continente – Horizonte 2026, onde o porto de Portimão e o seu potencial crescimento é identificado como
importante para a região do Algarve e para o país, e ainda a Estratégia Turismo 2027 (linha de atuação ‘Afirmar
o turismo na economia do mar’ do eixo estratégico ‘Valorizar o território e as comunidades’, linha de atuação
‘Melhorar os sistemas de navegabilidade’ do eixo estratégico ‘Gerar redes e conetividade’ e linha de atuação
‘Reforçar a internacionalização de Portugal enquanto destino turístico para visitar’ do eixo estratégico
‘Projetar Portugal’).
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As medidas de minimização definidas têm um importante enfoque ao nível do património (principalmente o
património subaquático), no qual ocorrem os impactes de maior relevo do projeto, salientando-se as ações
positivas do conhecimento patrimonial, relacionadas com o registo dos vestígios e a sua musealização e
divulgação ao público em geral e que se pode traduzir num motivo de interesse para o turismo na zona.
Em resultado da apreciação da atual versão do ‘Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do
Porto de Portimão’ releva-se que as alterações agora introduzidas no projeto acautelam a eventual
concretização de um projeto turístico reconhecido como PIN (pendente de Decisão judicial), vêm minimizar
os impactes sobre o património classificado arquitetónico e sobre o património arqueológico subaquático,
reduzem em 2 meses o tempo estimado da fase de construção, onde se concentram os maiores impactes
ambientais, e vêm potenciar os impactes positivos associados à gestão dos dragados das áreas portuárias para
minimização dos efeitos erosivos nas áreas costeiras.
Não obstante se relevar que se concorda globalmente com as alterações introduzidas na atual versão do
projeto, alerta-se que deverá ser acautelado o impacte sobre o recurso onda na prevista deposição de
sedimentos nas praias imersas do Alvor (concelho de Portimão) e da Meia Praia (concelho de Lagos) por
estarem sinalizadas como sendo importantes Spots de Surf no SIGTUR.
Assinala-se ainda o lapso, na pg. 30 do Resumo Não técnico, correspondente à referência ao enquadramento
em programas e documentos estratégicos que já não se encontram em vigor (Turismo 2020 e Plano
Estratégico Nacional do Turismo).

V – CONCLUSÃO
Em face do exposto e considerando a informação disponível neste Instituto, verifica-se que o projeto do
‘Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão’, na sua atual versão, se
mantem como uma obra fundamental para o desenvolvimento da atividade de turismo de cruzeiros e tem
menor impacte ambiental e procura uma mais adequada salvaguarda da sensibilidade patrimonial desta área
bem como a eventual execução da marina de Ferragudo e do arranjo da marginal a jusante de Ferragudo, de
interesse turístico.
Alerta-se apenas para a necessidade de ser acautelado o impacte sobre o recurso onda na prevista deposição
de sedimentos nas praias imersas do Alvor e da Meia Praia .
À consideração superior,
Marta Lazana (Arq.ª)
Assinatura Recuperável

X

Marta Lazana
Assinado por: MARTA RODRIGUES LAZANA
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AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
Alteração de Projeto – Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do
Porto de Portimão
(Consulta Pública)

EXMOS. SENHORES,

Em complemento, à comunicação que anteriormente fez distribuir neste Portal vem a
MARGUDO – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, MARÍTIMOS

E IMOBILIÁRIOS,

S.A. (doravante,

«Margudo»), com o NIPC 507945409, com sede na Marina de Portimão, em Portimão
apresentar um pequeno Aditamento à mesma, incidindo, desta feita nas implicações
ambientais que o projeto em causa pode vir a causar já que, sem prejuízo do EIA
apresentado, está em entidade na plena convicção de que a bacia do Rio Arade não
comporta um projeto desta dimensão.

Antes de mais pelo enormíssimo impacto ambiental que o turismo de cruzeiros tem
causado nos ecossistemas marinhos a nível planetário, sendo certo, ser unanimemente
aceite que o crescimento desenfreado desse setor tende a transformar os cruzeiros
marítimos num empreendimento ecologicamente insustentável.

Sem prejuízo das implicações desfavoráveis que em termos gerais resultarão para a zona
no âmbito de um agravamento significativo dos níveis de poluição, em todas as suas
possíveis modalidades vejamos alguns impactos causados pelas grandes viagens
turísticas de navio sobre o ambiente marinho:

É consabido que este tipo de atividades faz surgir as denominadas águas de lastro,
quando despejadas em portos, podem introduzir espécies marinhas invasoras com
prejuízo para os habitats e espécies locais.

.
Também as denominadas águas cinzas, resultantes dos diversos tipos de limpezas e as
águas negras, utilizadas nos sanitários podem impactar o ecossistema marinho, se
tivermos em consideração que um cruzeiro de uma semana produz mais de 4 milhões
de litros deste tipo de águas.

Mais grave ainda a produção da chamada água de sentina- um cocktail de óleos,
detergentes, produtos químicos e solventes- gerada à razão de dez mil litros por hora
dento de um navio de cruzeiro.

Águas essas derramadas no mar e nos rios, mistura que pode destruir facilmente a vida
marinha.

O lixo tóxico, gerado pela lavandaria e pelos laboratórios fotográficos a bordo dos
navios, representa ainda uma ameaça séria à saúde humana e à biodiversidade.

A quantidade de lixo sólido - garrafas de plástico e de vidro, cartão, latas de alumínio e
de metal, gorduras de cozinha e embalagens de plásticos - produz dezenas de toneladas
que, se atiradas ao mar e aos rios (como a maior parte das vezes o é) podem causar um
terrível e mais que certo impacto no ambiente.

Já ao nível da qualidade do ar, com agravamento significativo dos níveis de poluição
cabe referir que os navios de cruzeiro emitem volumes gravemente significativos de
poluentes como dióxido de carbono, dióxido sulfúrico (em cerca de 5% das emissões
mundiais) e óxidos de nitrogénio (em cerca de 14 % das emissões mundiais).

Diga-se aliás, que nas grandes cidades portuárias a poluição do ar provocada pelo
tráfego de navios é muito superior àquela que resulta do tráfego rodoviário.

Também ao nível da poluição visual os cenários serão drasticamente agredidos se
tivermos em consideração o enorme volume, altura e dimensão dos navios de cruzeiro

que mais não são do que “prédios flutuantes” que acabam por emparedar a paisagem e
distorcer os panoramas geográficos.

Por todo o exposto não restam dúvidas que o projeto sob consulta trará resultados
negativos para o local ao nível ambiental que poderão, ao contrário do pretendido,
afastar quer os turistas que anualmente acorrem a este local do Algarve quer perigando
as atividades económicas instaladas e a instalar cujos agentes tenderão a evitar investir,
operar e utilizar a zona em causa, situação que não deixará de originar também enormes
prejuízos a nível económico.

Termos que desaconselham a aprovação deste projeto para o local em apreço

A Administração

IP.CCM.003.03

http://ccmar.ualg.pt

Consulta Pública
“Alteração de Projeto - Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do
Porto de Portimão n.º 2, art.º 16, DL 152-B/2017”

Analisando a documentação associada à “Alteração de Projeto - Aprofundamento e
Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão n.º 2, art.º 16, DL 152B/2017”, em consulta pública, o CCMAR vem expressar algumas preocupações e
dúvidas, a saber:
1.- Os documentos de suporte do projeto não tiveram em linha de conta que uma das
áreas mais importantes a dragar constitui uma das mais importantes do estuário a
nível de biodiversidade costeira, tanto a nível de peixes, como de invertebrados,
comprovada por vários estudos do CCMAR: a área da margem esquerda a jusante do
porto de pesca do Rio Arade (anteporto) (Gonçalves et al., 2006, 2008, 2010, 2013;
Mateus, 2008; Veiga et al., 2009; Leite et al., 2010) (Fig. 1).
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Fig.1 Cartografia dos níveis de importância ictiológica para a área de estudo
(Gonçalves et al. 2006, Fig.6.2, pág. 154)

2.- A área intervencionada no estuário do Arade comporta uma das poucas
populações de cavalos-marinhos da espécie Hippocampus guttulatus a habitar fora
da Ria Formosa e Ria de Alvor, na costa sul de Portugal, espécie protegida pela lei
portuguesa (Decreto-Lei nº38/2021).,
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3.- A única medida de compensação existente a nível dos valores naturais é a
introdução de recifes artificiais de plástico para atrair de novo os cavalos-marinhos,
ao estuário. É fundamental introduzir esses recifes, mas utilizando outro tipo de
materiais. Para aumentar significativamente a probabilidade de ter de novo
populações de cavalos-marinhos, é necessário ter um projeto de repovoamento dos
mesmos.

4.- No projeto, é referida a perda de habitats de ervas marinhas, mas não é
contemplada nenhuma operação de restauro deste habitat, sendo este restauro
imprescindível, porque este é um habitat essencial para peixes, cefalópodes e
moluscos, para a estabilização das margens e sumidouro de carbono de alta
eficiência, sendo protegido legalmente pela Directiva Habitats e Convenção OSPAR.

5.- A monitorização proposta é desadequada e insuficiente a vários níveis, devendo
ser melhorada de acordo com as seguintes indicações:
a) não inclui mais do que um período de tempo após a obra (monitorização
minimalista: um momento antes e depois da obra) impedindo a avaliação do
impacto real e a sua eventual recuperação.
A periodicidade da monitorização deveria compreender pelo menos um momento
antes, outro imediatamente a seguir à obra, e depois outros com, por exemplo, o
seguinte calendário: 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos depois. Só assim
se poderá avaliar o impacto e tomar as medidas de mitigação mais adequadas neste,
e em casos futuros, que se anteveem.

b) não inclui o substrato rocha (Habitat Recife da Directiva Habitats), crucial junto
das praias onde vai haver realimentação de areias do Arade, no concelho de Lagoa,
e na sua área de influência como a Pedra do Valado, objeto de uma proposta recente
de classificação como Área Marinha Protegida de Interesse comunitário - AMPIC
com a designação de Parque Natural Marinho Recife do Algarve - Pedra do Valado
(em análise pelo governo; Resolução do Conselho de Ministros 203-A/2019;
Resolução da Assembleia da República n.º 215/2021).
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A monitorização das obras previstas (e.g. pluma, deposição de dragados), com
parâmetros adicionais como a turbidez, matéria orgânica dissolvida nas águas, e
cobertura algal e de invertebrados sesseis no substrato rochoso (e fauna móvel
associada), deveria ser equacionada tendo em conta as rochas contiguas às praias
intervencionadas e ao recife da AMPIC. A existência de espécies protegidas,
ameaçadas e vulneráveis deverá obrigatoriamente ser contabilizada, assim como a
existência e proporção de espécies com valor comercial (pesca, biotecnologia,…).

c) não inclui as pradarias de ervas marinhas (habitat protegido) existentes na
proximidade das praias intervencionadas.
Nesse sentido seria muito importante o mapeamento e avaliação do estado ecológico,
antes e depois, da intervenção das pradarias adjacentes à Praia Nova/Barranco e à
pradaria da Praia da Marinha (controlo).

6. A informação acerca dos valores naturais associados à zona de deposição de
dragados no oceano, no início do canhão de Portimão, é inexistente, pelo que esta
informação deveria ser disponibilizada e, caso não exista, dever-se-ia confirmar se
esta é ou não uma zona compatível com este uso.

7. É referido nos documentos que a alimentação artificial em zona imersa (Praia da
Meia Praia e Praia do Alvor Nascente), abrange o biótopo de substrato móvel litoral
(habitat A5.23_PT4 Ophiura spp.) que apresentaria comunidades mais pobres e
menos abundantes. Não deixando de ser verdade, será bom ter em consideração que
os habitats de areias e vasas, embora tenham, em geral, menos diversidade que os
seus congéneres de rocha, detêm comunidades que lhes são exclusivas e, portanto,
importantes em termos do ecossistema marinho no seu todo.

8. No documento, é referida a presença abundante de gorazes (quer em fundos de
rocha, quer de areia), ora essa é uma espécie de águas mais profundas que
raramente usa o estuário e zona costeira adjacente. A imprecisão grosseira desta
informação levanta dúvidas relevantes sobre o rigor da informação biológica
compilada no relatório.
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9. É também referido que o prolongamento previsto do enrocamento submerso do
esporão existente, entre as praias dos Três Castelos e Rocha, constituirá um
substrato artificial rochoso, de funções similares ao substrato rochoso presente no
infralitoral. Ora, dos estudos existentes (e.g. revisão de Vivier et al., 2021), essa é
uma possibilidade remota, pois dependerá muito do tipo de enrocamento, materiais,
textura, configuração, etc. que, em função da sua utilidade primária, dificilmente
imitará a complexidade do substrato natural.
Será aconselhável a inclusão de módulos apropriados e dedicados (material, desenho,
configuração, número, dimensão, local/profundidade de colocação, etc) com a
finalidade de contribuir para um aumento efetivo da biodiversidade e de biomassa
associadas à região natural.

10. Não é certo que todo o sistema intervencionado seja de elevada turvação, em
particular da orla costeira rochosa. A perturbação da comunidade biótica pela
ressuspensão de sedimentos poderá ter impactos consideráveis nesta orla costeira,
em função da época do ano, e duração da operação, pelo que, na ausência de estudos
rigorosos, a monitorização acima referida (e.g turbidez, produtividade primária,
cobertura algal e de invertebrados sésseis, em vários locais e momentos,…) deveria
ser implementada.
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PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO GRÉMIO
No âmbito da abertura de consulta pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) entre 2021-10-15 e 2021-10-28 referente à “ Alteração de Projeto – Aprofundamento e
Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão “, com vista à navegação de navios de
cruzeiro até 272m de comprimento .
Exmos. Srs.
Esta participação é resultado da partilha de conhecimento cientifico e técnico elaborado por um
grupo de cidadãos e profissionais denominado de GRÉMIO e registado como Associação
Cultural no activo com NIF 509306489. Esta contou com o contributo da IRIS - ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE AMBIENTE, NIF 516273019. O GRÉMIO é um colectivo multidisciplinar
interessado na gestão sustentável do território, na identidade sociocultural da paisagem e na
cultura arquitectónica do lugar. Serve o presente para confirmar a discordância do projecto que
aqui apresentam para discussão publica.
Quem promove e investe num determinado projecto, normalmente, consegue formular os
argumentos que o justificam. O argumento que sustenta o projecto de “Aprofundamento e
Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão” é o de capacitar o acesso de
cruzeiros até 272 m l.o.a.. O projecto surge após anuncio da Ministra Ana Paula Vitorino de que
o Porto de Portimão deverá tornar-se o principal no Algarve e acomodar tanto o trafego de
cruzeiros como de embarcações comerciais. De momento o Porto tem atividade comercial
reduzida e compreende uma capacidade para receber navios até 210m l.o.a. e para embarcar
1000 passageiros por hora, um estacionamento informal para 500 viaturas e uma linha de
autocarro cada 15min para o centro da cidade e Praia da Rocha.
Considerando os pressupostos supra como correctos e validos, quantifica-se e qualifica-se o
argumento à decisão de discordância do projecto da seguinte forma:
1. Este projecto enquanto contributo à modernização da Infraestrutura Portuária
Segundo as investigadoras Maria Helena Martins (Economia) e Ana Filipa Prata (Historia da
Actividade Portuária em Portugal), em artigo publicado em 2010 no jornal cientifico Cahiers de
la Méditerranée “os portos marítimos não podem ser analisados como infraestruturas que
apenas movimentam navios. Um porto moderno tem de se interligar como uma rede se
infraestrutura de transportes que oferece em terra várias alternativas. A actividade comercial de
mercadorias pode ser transferida do mar para infraestrutura ferroviária, rodoviária ou
navegação interior (…) a definição de políticas relativas aos portos tem de abordar todos os
aspectos do desenvolvimento económico e sustentável dos oceanos e mares, nomeadamente
mercado, segurança, protecção, inovação, ambiente e emprego, de forma a avaliar o efeito de
contágio que alguns sectores podem ter sobre outros setores. Por causa desses efeitos
colaterais, também é necessário estudar a dinâmica dos portos para analisar uma série de
políticas relacionadas.”
No resumo não técnico do projecto de alteração a consulta pode ler-se que “O Turismo de
Cruzeiro tem tido uma dinâmica notável de desenvolvimento, com o aumento anual do número
global de cruzeiristas, o qual tem vindo a ser acompanhado pelo mercado europeu." No entanto

não são apresentados dados específicos do trafego no Porto de Portimão nem forecast para o
pós implementação do projecto de alargamento e aprofundamento do canal de navegação.
O âmbito supra referido e fundamental à viabilidade deste projecto continua ausente da
alteração agora apresentada a discussão publica. A ausência de um argumento para a
relevância do aumento de capacidade do Porto de Portimão promove a especulação entre
cidadãos da sociedade civil de que esta será “mais uma tentativa desorientada de promover um
turismo sem estratégia diferenciadora nem qualificadora, apenas massivo (nem que seja pela
sua dimensão), associado à promoção imobiliária encapotada de projectos como os que se
pretendem desenvolver entre a Marina de Portimão e a Encosta da Marina.”
2. A Este projecto enquanto contributo para a diversificação da oferta turística no Algarve
No âmbito de um Algarve mais sustentável, programa recentemente apresentado pela CCDR e
Turismo do Algarve será importante considerar ainda os objetivos da UE no âmbito do Pacto
ecológico que define como um dos grandes objectivos o investimento no transporte marítimo
como alternativa ao transporte rodoviário de mercadorias, consequentemente, respondendo à
necessidade de redução das emissões. No entanto este transporte que a UE pretende
incrementar, não é o das embarcações de cruzeiro mas sim as comerciais que impõem ao
Porto de Portimão o investimento maior nas instalações portuárias e acessibilidades e não na
capacidade do canal de navegação. Para que este seja o grande porto do Algarve, é
necessário integrar o mesmo na cadeia de transporte e logística terrestre. Ainda de acordo com
as investigadoras supra referidas, e tal como acontece com a estratégia seguida para Lisboa, a
diversificação do Porto parece também ser fundamental. No Algarve este é um tema ainda mais
relevante quando consideramos a estratégia assumida por todos os agentes locais em
diversificar a economia para lá do turismo.
"O Terminal de Cruzeiros de Portimão beneficia ainda da proximidade do centro da cidade e de
praias de referência europeia, e do acesso privilegiado a uma série de serviços e
empreendimentos turísticos." afirma em seguida o relatório não técnico. Ora, o centro da cidade
de Portimão necessita de projectos de fundo ao nível social e cultural para ser um ponto de
interesse e atractividade a médio e logo prazo. O comércio local tem enfrentado uma enorme
erosão do seu mercado de consumo, a oferta cultural é escassa e o património construído tem
sido descurado e consistentemente descaracterizado durante as ultimas décadas, alvo de uma
política urbanística desenraizada das malhas e fluxos urbanos. A segunda motivação referida, a
da proximidade de praias é contraditória à prioridade regional (anunciada no programa Algarve
mais sustentável) de dinamizar uma alternativa ao turismo assente no binómio "sol e praia”.
Para alem dos argumentos da proximidade da cidade e das praias o acesso a uma rede
privilegiada de serviços e empreendimentos parece ser uma justificação aquém da realidade, e
acima de tudo irrelevante. Por exemplo o Carnival Destiny , que transporta 4400 pessoas
(muita acima da capacidade de 1000 pessoas hora do terminal) em cabine, suites e penthouse
suites, oferece a bordo actividades e serviços que vão desde restaurantes, bares, casinos,
lojas, spa e fitness, festas, karaoke, parques aquáticos, minigolf, pista de jogging, e variados
formatos de cinema, apenas para mencionar alguns - algo semelhante a toda a oferta turística
possível e imaginável junta num só lugar. O Carnival Destiny, fabricado pela Fincantieri faz
parte da frota da Carnival Cruise Lines que desde 2000 se empenhou em navios de dimensão
superior a 272m, ou seja desde 2016 todos os novos navios que opera são de 323 m. Numa
frota de 14 navios apenas os 4 que foram fabricados anteriormente ao ano 2000 têm a

dimensão de 272 m. Consequentemente os navios construídos com tecnologia anterior a 2000
são também os mais poluentes em emissões de carbono e de hidrocarbonetos. Já na frota da
Princess Cruises, à qual pertence a maior referencia do sector, o Diamond Princess, nenhum
navio fabricado depois do ano 2000 tem dimensão igual ou inferior a 272 m. Por último, a Costa
Crociere (frota do Costa Concordia) apenas 4 navios anteriores a 2004 tem dimensão inferior a
272m.
Segundo é referido na introdução do ‘relatório não técnico’, "existe assim uma necessidade
urgente de desenvolvimento do Porto de Portimão, na sua componente de turismo de cruzeiro,
no sentido de acompanhar o forte crescimento e desenvolvimento desta atividade turística.”
Sendo o denominado desenvolvimento um aumento de capacidade de navegação de navios
com 210m para 272m, como poderá o Porto de Portimão responder à dimensão mais comum
de 323 m em todos os navios construídos no século XXI. Ainda, como podem os argumentos
apresentados constituir justificação maior para o aumento de capacidade e investimento no
alargamento e aprofundamento do canal de navegação tendo como fim o acesso de cruzeiros
ao Porto. Assim sendo, o que poderão procurar os turistas de cruzeiro com mais de vinte anos,
neste local senão algo único e natural como a paisagem que se pretende neste projecto
alterar?
3. O impacto do projecto na paisagem estuaria do Rio Arade e em toda o litoral das Baias de
Lagos e Armação de Pêra.
As motivações e justificações não parecem de todo suficientes para um projecto que pretende
a dragagem e relocalização de 3 470 000 m3 de fundo de rio, sendo que, para estabelecer um
termo comparativo, em 2007-2008 o volume dragado foi de cerca de 440 000 m3 (8 vezes
inferior). Ou seja, em questão está um projecto que provoca uma alteração fundamental na
paisagem estuaria e costeira, no equilíbrio do ecossistema e na preservação da biodiversidade,
e em todas as actividades humanas que se desenvolvem no rio Arade e nas suas margens.
A deposição dos dragados é articulada e justificada de forma inconsistente, descrevendo-se a
logística envolvida, o tempo necessário, a quantidade de dragas de transporte, sem no entanto
apresentar uma abordagem ao impacto deste tráfego que será gerado ao longo de 25 km de
costa desde a Meia Praia (Lagos) à praia da Cova Redonda (Armação de Pêra), e tudo o que
será um impacto do volume da intervenção durante meses na economia da pesca, do turismo
de praia e náutica de recreio. Principalmente, e inclusive no âmbito da candidatura da Baia de
Armação de Pêra a reserva marinha, esta operação de dragagem e depósito estender-se-á por
25 km de costa, intersectando áreas protegidas, ecossistemas frágeis e estruturas naturais
costeiras de arribas já extremamente debilitadas.
Finalmente, neste percurso existe um impacto de escala maior em animais e plantas, fauna e
flora (alguma dela protegida, outra que serve de alimento e sustento), pessoas, trabalhadores,
turista, novos moradores da região, e toda uma série de actividades económicas, sociais e
culturais que serão expostas a duas operações diárias por um período estimado de 10 meses
mas que poderá certamente extender-se como acontecer em 2007-2008. Esse processo é
descrito como se os lugares fossem separados hermeticamente sem ter em consideração que
a fluidez é a principal característica do meio que pretendem intervencionar.

Face ao acima exposto a Alteração do Projeto supra, submetida a consulta pública deverá
merecer parecer desfavorável.
Subscrevem este contributo os arquitectos responsáveis pelo grupo de trabalho do Rio Arade:
Marisa Baptista, CC 11516198, OA 13655
Ricardo Camacho, CC 11470263, OA 13123

Assunto: Projeto - Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão
Data: 28-10-2021

Como cidadã residente em Ferragudo, venho pelo presente meio apresentar o meu desagrado
e discordância perante o Projeto - Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de
Portimão. Passo a enumerar alguns dos aspetos que considero mais gravosos e que justificam o meu
desagrado perante o projeto:
- Ferragudo é conhecido por ser uma vila tradicional com raízes piscatórias e ainda hoje
mantém a sua traça original e costumes bem vincados. É um postal do Algarve e uma vila pitoresca
reconhecida internacionalmente pelos turistas. Pelos barcos de madeira aportados junto às margens,
pelas margens toscas e naturais, pelos caminhos pedonais do centro da vila até à “praia do Castelo”
(praia da Angrinha), pelas artes de pesca nas ruas da vila. Ferragudo mantém a sua tradicionalidade,
que é já coisa rara que isto é nos dias que correm. Estas obras para aprofundamento e alargamento
do canal de navegação vão destruir grande parte das margens naturais que hoje conhecemos de
Ferragudo, vão terminar com a passagem e ligação da praia da Angrinha para a praia Grande e vão
destruir para sempre o postal que temos hoje de Ferragudo.
- O estudo de impacte ambiental não pondera o impacto da poluição sonora, ambiental, de
fauna, flora e visual que os navios deixarão. No rio Arade há ameijoas, lingueirão que aos dias de hoje
fazem parte do consumo e ajudam à subsistência de muitas famílias. Como ficará a qualidade da água
do rio Arade? Continuaremos a poder consumir estas espécies? Nenhuma destas questões é
respondida no estudo apresentado. O que acontecerá às espécies de aves que nidificam e migram
anualmente para o estuário do rio Arade? E quanto aos peixes como corvinas, douradas, robalos e
cefalópodes como chocos que entram no rio para desovar?
- Não é apresentado um estudo sobre o impacto a nível de vivência diária em Portimão e
Ferragudo, que os passageiros de um único cruzeiro, cerca de 5000, provocam. Foi verificado se
Portimão e Ferragudo têm infraestruturas viárias para receber de repente 5000 pessoas, e só a fazer
referência à população de apenas um cruzeiro, a querer fazer uma excursão, a visitar um museu ou
simplesmente a visitar a cidade? Portimão e Ferragudo na época alta com a população residente e com
o turismo, já ficam caóticas a nível de estacionamento, trânsito, supermercados, hospitais, a nível de
tratamento de água (que apesar de muito melhor, em época alta ainda faz descargas para o rio), entre

outros. Para quê agravar ainda mais esta situação sem criar previamente as condições necessárias.
Seria necessária uma reestruturação completa de Portimão o que, claramente não está previsto.
- Os produtos dragados serão depositados nas praias dos concelhos de Lagoa e Portimão. O
estudo de impacte ambiental parte do pressuposto que o material é de natureza arenosa, no entanto,
isso não corresponde à realidade pois muito do material a dragar são lodos que estão depositados no
leito do rio e a montante do mesmo. Veja-se o exemplo dos materiais dragados na ria de Alvor e que
foram depositados na praia de Alvor e que ainda hoje sujam a mesma.
Para além desta problemática, a deposição de grandes quantidades de material nas praias previstas,
destrói a fauna e a flora que se desenvolvem no fundo do mar. Este aspeto não é considerado relevante
no estudo, considerando até que esta situação pouco afeta as espécies existentes, focando-se o estudo
no aumento da área de areal para contenção das arribas e para fins de lazer, o que é claramente
lamentável.
- O período das obras e dragagens decorrerá principalmente nos meses de Maio a Dezembro
o que invalidará grande parte da atividade económica relacionada com a atividade das pescas e com
as marítima ou turísticas que fazem a sua atividade e principal fonte de rendimento no Verão. Esta
situação invalida também a náutica de recreio que se desenvolve principalmente nestes meses. Não
está considerado quantas famílias e empresas serão afetadas pelo fato da sua atividade económica e
de subsistência ser afetada e quais os apoios que lhes serão oferecidos.
- Nos documentos apresentados não é feito um estudo económico relativamente ao impacte
económico que o Algarve, e mais concretamente os concelhos de Portimão e Lagoa teriam a curto e
médio/longo prazo com o alargamento do canal navegação do porto de Portimão. Como sabemos, o
turismo de cruzeiros é em regime “all inclusive” pelo que a grande generalidade de turistas não
adquirem produtos de valor nas cidades que visitam pelo que o retorno para os comerciantes e
restaurantes é reduzido. Estudos de 2020, revelam por exemplo que em Lisboa em média os turistas
gastam 18,88€ por visita à cidade.
- Foi devidamente estudado o impacto que o desassoreamento do rio provocará nas estruturas
de fundações da ponte rodoviária e ferroviária que ligam o concelho de Portimão e de Lagoa? E as
fundações do molhe da marina e do paredão da zona ribeirinha de Portimão e de Ferragudo não vão
ser influenciados? Estão preparados para o desassoreamento que este projeto pretende? Quais as
consequências a médio/longo prazo?

A pergunta que coloco é: “Vale a pena a poluição ambiental e sonora, o impacto visual, o
impacto para a fauna e flora, o impacto para as espécies migratórias como os flamingos que residem
no estuário do rio Arade, a destruição da praia da Angrinha, o fim da passagem pedonal para da praia
da Angrinha para a praia Grande, o assoreamento brutal das praias, o risco a nível de estabilidade e
fundações das pontes que ligam Portimão e Lagoa, da doca e lota de Ferragudo e para a marina de
Portimão e mesmo a zona ribeirinha de Ferragudo, o impacto económico das populações durante a
fase de execução das obras, entre muitos outros fatores, em troco de meia dúzia de tostões que os
turistas nos deixarão?”

Atenciosamente,
Ana Oliveira

PARTICIPAÇÃO
CONTRA O AUMENTO DA CAPACIDADE DO PORTO DE CRUZEIROS DE PORTIMÃO

No âmbito da abertura de consulta pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) entre
2021-10-15 e 2021-10-28 referente à Avaliação de Impacto Ambiental do “Aprofundamento e Alargamento
do Canal Navegação do Porto de Portimão”, tomei conhecimento da “ Alteração de Projeto –
Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão “ , com vista a receção de
navios de cruzeiro até 272m de comprimento .
Consultado o mesmo , verifico que muitas das conclusões / sugestões de alterações apresentadas pelo
CAIA , não se encontram observadas na presente Alteração de Projeto e submetido a consulta pública ,
pelo que deve merecer parecer desfavorável , porquanto :
A presente alteração ao projecto , é totalmente omissa em relação ao estudos sócio económicos ,
continua a presente a referenciar parametros económicos objetivos de análise directa e imediata , outros
aspectos de indole e economica e social continuam a ser ignorados
Continua a ser a opção deste projecto uma opção estratégica, que irá induzir transformações radicais
numa área 'encaixada' entre povoações, alterando a forma como o espaço será visto e vivido. A presença
de novas estruturas móveis (navios de grande dimensão) assim como o desembarque de um número
elevado de visitantes, num curto espaço de tempo, irão modificar a vivência das populações, para além de
induzirem impactes indiretos em muitas outras áreas (inclusivamente áreas de especial valor natural
localizadas na envolvente), o que continua a não ser abordado nesta alteração , a execução deste projecto
da forma como está proposto afectará valores ambientais , socioculturais , arqueológicos , bem como toda
a vivência da população de Ferragudo e as restantes areas que confrontam directamente com o Rio Arade
, continua a presente alteração a induzir impactes indiretos em muitas outras áreas (inclusivamente áreas
de especial valor natural localizadas na envolvente)

Para além do mais atualmente a diversificação da economia algarvia é uma prioridade do presente e para
o futuro.
A região deve reposicionar-se numa nova harmonia com o território, os seus valores ambientais e históricoculturais.
O aproveitamento e conservação dos recursos naturais deve ser uma mais valia para o turismo no futuro
e uma alternativa de valor económico e social , em detrimento do turismo massificado promovido pela
industria de cruzeiros .
Em data anterior estes foram valores negligenciados por todos , nomeadamente os danos ambientais ,
socio económicos , da industria de cruzeiros nas populações .
No entanto , hoje e face ao supra exposto este avultado investimento não representa progresso nem o tão
necessário desenvolvimento económico e social, pelo que é imperativo que exista um EIA especifico sobre
esta operação portuária antes de se avançar para quaisquer projetos e operações de dragagem no leito do
rio.
Mais, deverá o EIA especifico considerar os diferentes impactos na margem esquerda do rio,
nomeadamente as emissões poluentes, o ruído , a influência dos ventos e mares nestas, o seu impacto na
saúde publica, no turismo e na qualidade do ar.

A preservação do casco urbano tradicional, a erosão do subsolo submerso e a manutenção da vida
piscatória da comunidade de Ferragudo deverá ser alvo de estudo também, tanto mais que ao longo dos
anos existiu deposição de lamas contaminadas no leito do rio pelas embarcações que aí já atracam, a
qualidade de vida e saúde dos cidadãos tem-se vindo a degradar com o aumento de doenças , bem como
a qualidade das aguas balneares, diminuindo a atividade piscatória no rio bem como a recolha para
subsistência e pesca de molúsculos, bivalves e outras espécies.
Simultaneamente é imprescindível que seja efetuado um estudo económico-financeiro sobre os custos
desta operação e da sua exploração continua, com a contabilização das necessárias medidas de defesa
do ambiente, das praias estuarinas, das suas populações e atividades piscatórias e turísticas, bem como
de todo o património arqueológico e biodiversidade da Bacia da Foz do Rio Arade, a fim de verificar a
viabilidade de todo o processo , bem como os seus impactos na economia local e regional em todas as
suas vertentes já explicitadas.

Continua a existir ausência de “elementos suficientes para avaliar o impacte” das ações para remoção de
rocha com recurso a explosivos onde se implanta o edifício e muralhas do Imóvel de Interesse Público (IIP)
do Castelo de São João de Arade (Decreto n.º 735/74, de 21 de dezembro), que se deve solicitar um
“parecer técnico a especialista” relativamente à viabilidade das ações de desmonte e das vibrações que
possam ocorrer no afloramento rochoso e edifício e Parecer da Comissão de Avaliação Procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3316 Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto
de Portimão Projeto de execução 85 que as dragas enunciadas são distintas da draga inicialmente prevista
no Relatório Síntese e das dragas propostas em Aditamento.
No projecto de alteração continua a não ser demonstrado , uma vez que o projeto interfere com a
componente hidromorfológica do estuário do rio Arade, que se encontra assegurado o cumprimento dos
aspetos/justificações necessários ao seu enquadramento nas disposições do ponto 4(7) da Diretiva Quadro
da Água.

Quanto às Alterações Climáticas , referidas no CAIA , tais como a subida do nível médio do mar e a
ocorrência de tempestades, continuam a não ser identificadas no EIA , não existe estudo técnico como
o projeto será afetado, nem apresentadas eventuais medidas de adaptação a implementar, continuam
omissas na presente alteração ao projecto .

Mais nesta alteração continua a não ser a assegurada a sua viabilidade ambiental, não foi dado
cumprimento :
À “ requalificação e valorização de toda a margem esquerda do troço de estuário a intervencionar em
coordenação com o Município de Lagoa, atendendo às suas espectativas para o seu território, numa
perspetiva de beneficiação e progresso dos espaços a intervencionar, a

Não foram implementadas barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de turbidez (cortinas silt) que
evitem a progressão da pluma de turbidez gerada para controlar a dispersão de partículas
sólidas/sedimentos em suspensão e de forma a minimizar a turbidez da coluna e da superfície de água, de
forma a evitar a progressão da pluma de turbidez gerada.
Não foram implementadas medidas que contribuam para a melhoria da qualidade da água do estuário,
com vista à proteção dos ecossistemas aquáticos e aos usos existentes, dos quais se realça a prática

balnear. Parecer da Comissão de Avaliação Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3316
Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão Projeto de execução 88

As alternativas equacionadas ao funcionamento permanente dos motores de combustão durante os
períodos em que os navios estão atracados, evitando assim o aumento da poluição atmosférica e das
águas , são a prazo incerto …
Omissão quanto à implementação de um sistema de deteção precoce, de funcionamento permanente e
regular, da presença de espécies aquáticas exóticas e invasoras.
Quanto ao mapeamento e implementar o restauro de populações de cavalos-marinhos no estuário do
rio Arade e área costeira adjacente , e a monitorização e eventual restauro de jardins de corais na costa
adjacente ao estuário do rio Arade, é muito vago , o que não permite considerar que foi cumprido em
conformidade com o parecer da CAIA .

Nesta alteração não foi aprofundado o estudo sobre as espécies migratórias (savelha e enguia) visando
a apresentação de proposta de medidas concretas para assegurar a sua viabilidade, bem como sobre as
populações de roaz e boto .

As medidas preconizadas nesta alteração não permitem salvaguardar o Património Cultural,
nomeadamente para realização de todos os trabalhos arqueológicos , não existe qualquer proposta de
uma pré campanha de prospeção visual e geofísica nas áreas emersas e imersas de deposição dos
dragados que ainda não foram objeto de trabalhos arqueológicos.

Para além destas condicionantes , entende – se que o Projecto e as respetiva alteração deve merecer
parecer desfavorável .
O que se conhece sobre este tipo de navios é que são uma imensa fonte de poluição, quer ao nível das
emissões atmosféricas, quer ao nível dos ecossistemas dos locais por onde passam e por onde atracam,
fazendo com que os locais que os recebem, incluindo Lisboa , tenham tomado um conjunto de medidas
que visam mitigar a poluição produzida, incluindo a limitação do número de navios atracados, bem como,
a proibição de entrada no porto de navios com maior tonelagem e/ou navios que não integram o uso de
energias mais limpas e sustentáveis.
Num estudo publicado em 2019, a Federação Europeia de Transporte e Ambiente diz que em 2017, a
Carnival Corporation, a maior operadora de cruzeiros de luxo do mundo, emitiu cerca de 10 vezes mais
óxido de enxofre nas costas europeias do que os 260 milhões de carros europeus. Nota-se ainda que os
navios de cruzeiro mantêm os motores em funcionamento enquanto estão atracados, queimando em cada
escala dezenas de toneladas de combustível extremamente poluente que conspurca o rio, o mar e o ar.
De acordo com a associação ambientalista Zero as emissões de óxido de enxofre lançadas pelas
chaminés dos navios formam aerossóis de sulfato, "que aumentam os riscos de doenças
cardiorrespiratórias" e contribuem "para a acidificação em ambientes terrestres e aquáticos”. A mesma
associação em 2017 comparou dados da Federação com o inventário oficial de emissões de óxido de
enxofre da Agência Portuguesa do Ambiente, e concluiu que "as emissões dos navios de cruzeiro na costa
portuguesa foram 86 vezes superiores às emissões da frota automóvel que circula em Portugal (5100
toneladas em relação a 59 toneladas, respetivamente), tendo representado mais de 10% do total das
emissões nacionais de óxidos de enxofre (5.100 toneladas em relação a 47.500 toneladas )

A entrada de navios de cruzeiro de grandes dimensões no estuário do Arade , acrescentado os restantes
que já fazem escala no porto visa potenciar o turismo de cruzeiro com um aumento de numero e dimensões
de navios a entrar no porto.
De acordo com documento do governo de Novembro de 2017 a procura deverá aumentar dos atuais 15
mil para 180 mil passageiros anuais em 2030, com um número de escalas de navios que deverá atingir os
190 movimentos anuais em contraste com os 50 movimentos que se verificam atualmente.
O contexto atual é alarmante, com a agenda Mundial e Europeia centrada no combate ás alterações
climáticas e á perda e degradação de ecossistemas como os estuários sujeitos a impacto de cheias cada
vez mais frequentes e secas prolongadas, para além do presente estado de pandemia mundial. Sem
precedente na historia do Homem este é o momento em que a sobrevivência da espécie humana esta
comprometida pela preservação dos valores ambientais. As nossas comunidades são hoje mais
vulneráveis a eventos extremos e novas doenças.
Recentemente um estudo de uma universidade britânica , alerta para a degradação do ar , da aágua , solo
e habitats . Investigadores afirma que um grande navio cruzeiro pode ter uma pegada de carbono superior
a 12 mil automóveis .
Uma publicação numa revista especializada “ Marine Pollution Bulletin “ , cuja análise indica que foi
divulgada pela Universidade de Exeter ( Reino Unido ) , indica que “ a industria dos cruzeiros tem impacto
crescente contínuo tanto no ambiente , como na saúde e bem estar humanos .
Investigação , que , segundo os autores , é a mais abrangente nunca antes realizada sobre a indústria de
crescimento rápido na área do turismo antes da pandemia Covid 19 , já alertava para a degradação do ar ,
agua ura , solo , habitats frágeis e voda selvagem geradas pelos cruzeiros .
Os autores concluíram também que a industria dos navios de cruzeiro é uma fonte potencial de riscos
físicos e mentais , para os passageiros , para os trabalhadores e para as pessoas que vivem perto dos
portos .
Os riscos incluem a propagação de doenças , como a Covid 19 , o ruído , a poluição atmosférica e
ambientes de trabalho físico . “
Os cruzeiros são uma importante fonte de poluição e degradação ambiental, devendo a indústria ser sujeita
a um controlo global e a uma legislação eficaz, defende uma investigação internacional divulgada esta
terça-feira.
Os autores concluíram também que a indústria dos navios de cruzeiro é uma fonte potencial de riscos
físicos e mentais, para passageiros, para trabalhadores e para pessoas que vivem perto dos portos ou que
trabalham em estaleiros navais.
Os riscos incluem a propagação de doenças, como a Covid-19, o ruído, a poluição atmosférica e ambientes
de trabalho difíceis.
Num trabalho que envolveu, além do Reino Unido, a Espanha e a Croácia, a investigação combinou
informação de mais de 200 documentos de investigação sobre a saúde das pessoas e do ambiente em
diferentes oceanos.
Josep Lloret, da Universidade de Girona, disse, citado na investigação, que é preciso agora legislação
global para minimizar danos, tanto para os oceanos como para a saúde das pessoas.

“O turismo de cruzeiro era um turismo em rápida expansão antes da Covid-19, e a nossa investigação
mostra que causa grandes impactos no ambiente e na saúde e bem-estar humanos. Precisamos de um
acompanhamento muito melhor para gerar dados mais sólidos para a imagem real destes impactos. Sem
regras novas e rigorosamente aplicadas a nível nacional e internacional, é provável que a indústria dos
cruzeiros continue a causar estes graves riscos para a saúde e o ambiente”, disse Lora Fleming, da
Universidade de Exeter.
Os investigadores dizem que um grande navio de cruzeiro pode ter uma pegada de carbono superior a
12.000 automóveis, e que os passageiros de um cruzeiro na Antártida podem produzir tantas emissões de
dióxido de carbono (CO2) como a média europeia num ano inteiro. Dentro do Mediterrâneo, dizem, estimase que as emissões de CO2 dos navios de cruzeiro e “ferryboats” sejam até 10% de todas as emissões de
navios.
O documento divulgado esta terça-feira inclui ainda investigação sobre os resíduos sólidos, que também
têm impacto na saúde e no meio ambiente.
Um navio de cruzeiro que transporte 2.700 passageiros pode produzir uma tonelada de resíduos por dia.
Embora os navios de cruzeiro constituam apenas uma pequena percentagem da indústria naval mundial,
estima-se que cerca de 24% de todos os resíduos produzidos pela navegação provêm deste setor”, dizem
os autores da investigação. “

Esta Projecto / alteração para o desenvolvimento da Industria de Cruzeiros para o Estuário do Rio Arade
, nos termos em que se encontram propostos , não consubstancia mais de que uma violação expressa do
compromisso assumido por Portugal para com a EU , para o crescimento da economia verdade , com
objetivos quantificáveis para o ano de 2020 a 2030 , é o ignorar da agenda verde proposta pela U.E. pelo
que , a Alteração do Projeto ora submetido a consulta pública deve merecer parecer desfavorável .

Face ao acima exposto a Alteração do Projeto , ora submetido a consulta pública deverá merecer parecer
desfavorável .

Consulta Pública
“Alteração de Projeto - Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de
Portimão n.º 2, art.º 16, DL 152-B/2017”

Acompanhei de muito perto todo o processo participado que levou à entrega ao governo, a 7
de maio p.p., de um dossier de proposta de criação de uma Área Marinha Protegida de
Interesse Comunitário denominada “Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do
Valado”.
Foram definidos como objetivos: i) a conservação eficaz dos valores naturais existentes,
particularmente dos mais sensíveis e ameaçados; ii) a promoção da pesca local sustentável; iii)
o desenvolvimento de atividades recreativas sustentáveis; e iv) a promoção de atividades
educativas e culturais relacionadas com o oceano.
Na relação próxima que tenho mantido com os Municípios de Albufeira, Lagoa e Silves, com o
CCMAR e com a Fundação Oceano Azul, tomei consciência da importância dos objetivos da
criação daquele Parque Marinho:
i) a conservação eficaz dos valores naturais existentes, particularmente dos mais
sensíveis e ameaçados;
ii) a promoção da pesca local sustentável;
iii) o desenvolvimento de atividades recreativas sustentáveis; e
iv) a promoção de atividades educativas e culturais relacionadas com o oceano.
Acompanho, por isso, as preocupações e dúvidas manifestadas, nomeadamente, pelo CCMAR
e pelo Município de Lagoa, e que aqui destaco:
CCMAR:
“b) não inclui o substrato rocha (Habitat Recife da Directiva Habitats), crucial junto das praias
onde vai haver realimentação de areias do Arade, no concelho de Lagoa, e na sua área de
influência como a Pedra do Valado, objeto de uma proposta recente de classificação como Área
Marinha Protegida de Interesse comunitário - AMPIC com a designação de Parque Natural
Marinho Recife do Algarve - Pedra do Valado (em análise pelo governo; Resolução do Conselho
de Ministros 203-A/2019; Resolução da Assembleia da República n.º 215/2021).
A monitorização das obras previstas (e.g. pluma, deposição de dragados), com parâmetros
adicionais como a turbidez, matéria orgânica dissolvida nas águas, e cobertura algal e de
invertebrados sesseis no substrato rochoso (e fauna móvel associada), deveria ser
equacionada tendo em conta as rochas contiguas às praias intervencionadas e ao recife da
AMPIC. A existência de espécies protegidas, ameaçadas e vulneráveis deverá
obrigatoriamente ser contabilizada, assim como a existência e proporção de espécies com
valor comercial (pesca, biotecnologia,…).”

MUNICÍPIO DE LAGOA
“

a) Parque Marinho Recife do Algarve- Pedra do Valado

Em 2021 o CCMar da Universidade do Algarve e a Fundação Oceano Azul entregaram ao governo uma
proposta de criação de uma área marinha protegida numa área compreendida entre a Marina de
Albufeira e o Farol de Alfanzina com cerca 160 Km2 procurando salvaguardar os valores naturais do
maior recife de baixa profundidade do território continental de Portugal (Pedra do Valado).
A riqueza natural da Pedra do Valado torna-a um dos pesqueiros mais importantes da frota artesanal
algarvia e, a beleza cénica das falésias costeiras tem motivado um crescimento exponencial das
atividades marítimo-turísticas na última década.
Segundo um estudo do CCMar cerca de 600 pescadores operam 212 embarcações que desembarcam
pescado desta zona num valor direto em lota de 8 milhões de euros. Mil e quinhentos pescadores
lúdicos visitam procuram este local para passar os seus tempos livres e complementar o seu
abastecimento pessoal de pescado.
No segmento marítimo-turístico mil postos de trabalho operam 400 embarcações que nesta área
transportam anualmente um milhão de passageiros num valor direto de 40 milhões de euros.
Representando os passeios para a visitação de grutas cerca de 70% dos visitantes.
Ao cruzar estes dados com o número de hospedes no total da região do Algarve (% milhões em 2019),
podemos inferir que 20% de todos os turistas procuram este produto o que o torna num dos pontos
fortes na oferta da região.
A iniciativa procura proteger os valores naturais, garantindo a sustentabilidade das atividades
humanas. A atividade piscatória mereceu uma atenção redobrada pois a proposta de zonamento e
interdições de atividades terão impacto imediato na sua atividade. As atividades marítimo-turísticas
carecem de regulamentação posterior uma vez que a densidade de embarcações a operar em
simultâneo representa um risco de segurança bem como ameaçam a qualidade de um destino de
excelência.
A elaboração desta proposta teve por base o conhecimento científico do local aprofundado por
inúmeros estudos da Universidade do Algarve e as soluções apresentadas resultaram de um processo
de participação cívica que envolveu os municípios de Lagoa, Silves e Albufeira, dez associações de
pescadores e dezenas de outras entidades nacionais e algarvias.
A Alteração de Projeto – Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de
Portimão não faz qualquer referência a esta proposta, nem ao nível do impacto da deriva dos
dragados que irão ficar em suspensão para a zona do recife, nem ao nível do deposito de dragados
em praias situadas nesta área.
Também não leva em linha de conta que sendo a visitação de grutas nesta área a atividade mais
popular entre quem nos visita, de qual será o impacto do aumento da procura decorrente dos
passageiros dos cruzeiros. Se perspetivarmos um comportamento semelhante aos turistas que
visitam o Algarve por outras vias podemos considerar que 20% dos passageiros dos cruzeiros
poderão procurar estes serviços o que levará a um aumento da carga já de si muito
ultrapassada.
Antes de equacionarmos este aumento de visitantes é importante a criação de estruturas legais que
permitam a regulação deste espaço pelo que a criação do Parque Marinho do Recife do Algarve
– Pedra do Valado deveria ser uma precedência obrigatória antes de equacionarmos um
aumento de carga sobre o território e sua atividade de forma a assegurarmos a sua
sustentabilidade.
b) Impacto Socioeconómico

i)

Comunidade piscatória

O Estudo de Impacto Ambiental ignora o impacto nas comunidades piscatórias, resultante da
interdição à pesca na área a intervencionar. Justifica assim a não consulta das mesmas.
Menospreza também os impactos na pesca, decorrentes das alterações do ecossistema pela
deposição de sedimentos 8 km a sul do estuário. A comunidade piscatória da Vila de Ferragudo
opera a partir do cais de Ferragudo é composta sobretudo por pequenas embarcações de pesca local
de boca aberta. Estas embarcações não podem operar a mais de 6 milhas náuticas (cerca de 11 km)
da costa. Devido à sua autonomia não podem afastar-se mais que 10 milhas náuticas (cerca de
18,5km) para cada lado do porto. Desta forma, grande parte da sua zona de pesca vai ser
influenciada pelos despejos de dragados a sul do estuário, cuja contaminação levanta receios.”
António José Ferreira Sousa Correia Santos
Cartão de Cidadão 02593702
Rua Cabo Avelar Pessoa, 47 - 1º dto
2520 - 300 Peniche

PARTICIPAÇÃO
CONTRA O AUMENTO DA CAPACIDADE DO PORTO DE CRUZEIROS DE PORTIMÃO

No âmbito da abertura de consulta pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) entre
2021-10-15 e 2021-10-28 referente à Avaliação de Impacto Ambiental do “Aprofundamento e Alargamento
do Canal Navegação do Porto de Portimão”, tomei conhecimento da “ Alteração de Projeto –
Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão “ , com vista a receção de
navios de cruzeiro até 272m de comprimento .
Consultado o mesmo , verifico que muitas das conclusões / sugestões de alterações apresentadas pelo
CAIA , não se encontram observadas na presente Alteração de Projeto e submetido a consulta pública ,
pelo que deve merecer parecer desfavorável , porquanto :
A presente alteração ao projecto , é totalmente omissa em relação ao estudos sócio económicos ,
continua a presente a referenciar parametros económicos objetivos de análise directa e imediata , outros
aspectos de indole e economica e social continuam a ser ignorados
Continua a ser a opção deste projecto uma opção estratégica, que irá induzir transformações radicais
numa área 'encaixada' entre povoações, alterando a forma como o espaço será visto e vivido. A presença
de novas estruturas móveis (navios de grande dimensão) assim como o desembarque de um número
elevado de visitantes, num curto espaço de tempo, irão modificar a vivência das populações, para além de
induzirem impactes indiretos em muitas outras áreas (inclusivamente áreas de especial valor natural
localizadas na envolvente), o que continua a não ser abordado nesta alteração , a execução deste projecto
da forma como está proposto afectará valores ambientais , socioculturais , arqueológicos , bem como toda
a vivência da população de Ferragudo e as restantes areas que confrontam directamente com o Rio Arade
, continua a presente alteração a induzir impactes indiretos em muitas outras áreas (inclusivamente áreas
de especial valor natural localizadas na envolvente)

Para além do mais atualmente a diversificação da economia algarvia é uma prioridade do presente e para
o futuro.
A região deve reposicionar-se numa nova harmonia com o território, os seus valores ambientais e históricoculturais.
O aproveitamento e conservação dos recursos naturais deve ser uma mais valia para o turismo no futuro
e uma alternativa de valor económico e social , em detrimento do turismo massificado promovido pela
industria de cruzeiros .
Em data anterior estes foram valores negligenciados por todos , nomeadamente os danos ambientais ,
socio económicos , da industria de cruzeiros nas populações .
No entanto , hoje e face ao supra exposto este avultado investimento não representa progresso nem o tão
necessário desenvolvimento económico e social, pelo que é imperativo que exista um EIA especifico sobre
esta operação portuária antes de se avançar para quaisquer projetos e operações de dragagem no leito do
rio.
Mais, deverá o EIA especifico considerar os diferentes impactos na margem esquerda do rio,
nomeadamente as emissões poluentes, o ruído , a influência dos ventos e mares nestas, o seu impacto na
saúde publica, no turismo e na qualidade do ar.

A preservação do casco urbano tradicional, a erosão do subsolo submerso e a manutenção da vida
piscatória da comunidade de Ferragudo deverá ser alvo de estudo também, tanto mais que ao longo dos
anos existiu deposição de lamas contaminadas no leito do rio pelas embarcações que aí já atracam, a
qualidade de vida e saúde dos cidadãos tem-se vindo a degradar com o aumento de doenças , bem como
a qualidade das aguas balneares, diminuindo a atividade piscatória no rio bem como a recolha para
subsistência e pesca de molúsculos, bivalves e outras espécies.
Simultaneamente é imprescindível que seja efetuado um estudo económico-financeiro sobre os custos
desta operação e da sua exploração continua, com a contabilização das necessárias medidas de defesa
do ambiente, das praias estuarinas, das suas populações e atividades piscatórias e turísticas, bem como
de todo o património arqueológico e biodiversidade da Bacia da Foz do Rio Arade, a fim de verificar a
viabilidade de todo o processo , bem como os seus impactos na economia local e regional em todas as
suas vertentes já explicitadas.

Continua a existir ausência de “elementos suficientes para avaliar o impacte” das ações para remoção de
rocha com recurso a explosivos onde se implanta o edifício e muralhas do Imóvel de Interesse Público (IIP)
do Castelo de São João de Arade (Decreto n.º 735/74, de 21 de dezembro), que se deve solicitar um
“parecer técnico a especialista” relativamente à viabilidade das ações de desmonte e das vibrações que
possam ocorrer no afloramento rochoso e edifício e Parecer da Comissão de Avaliação Procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3316 Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto
de Portimão Projeto de execução 85 que as dragas enunciadas são distintas da draga inicialmente prevista
no Relatório Síntese e das dragas propostas em Aditamento.
No projecto de alteração continua a não ser demonstrado , uma vez que o projeto interfere com a
componente hidromorfológica do estuário do rio Arade, que se encontra assegurado o cumprimento dos
aspetos/justificações necessários ao seu enquadramento nas disposições do ponto 4(7) da Diretiva Quadro
da Água.

Quanto às Alterações Climáticas , referidas no CAIA , tais como a subida do nível médio do mar e a
ocorrência de tempestades, continuam a não ser identificadas no EIA , não existe estudo técnico como
o projeto será afetado, nem apresentadas eventuais medidas de adaptação a implementar, continuam
omissas na presente alteração ao projecto .

Mais nesta alteração continua a não ser a assegurada a sua viabilidade ambiental, não foi dado
cumprimento :
À “ requalificação e valorização de toda a margem esquerda do troço de estuário a intervencionar em
coordenação com o Município de Lagoa, atendendo às suas espectativas para o seu território, numa
perspetiva de beneficiação e progresso dos espaços a intervencionar, a

Não foram implementadas barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de turbidez (cortinas silt) que
evitem a progressão da pluma de turbidez gerada para controlar a dispersão de partículas
sólidas/sedimentos em suspensão e de forma a minimizar a turbidez da coluna e da superfície de água, de
forma a evitar a progressão da pluma de turbidez gerada.
Não foram implementadas medidas que contribuam para a melhoria da qualidade da água do estuário,
com vista à proteção dos ecossistemas aquáticos e aos usos existentes, dos quais se realça a prática

balnear. Parecer da Comissão de Avaliação Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3316
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As alternativas equacionadas ao funcionamento permanente dos motores de combustão durante os
períodos em que os navios estão atracados, evitando assim o aumento da poluição atmosférica e das
águas , são a prazo incerto …
Omissão quanto à implementação de um sistema de deteção precoce, de funcionamento permanente e
regular, da presença de espécies aquáticas exóticas e invasoras.
Quanto ao mapeamento e implementar o restauro de populações de cavalos-marinhos no estuário do
rio Arade e área costeira adjacente , e a monitorização e eventual restauro de jardins de corais na costa
adjacente ao estuário do rio Arade, é muito vago , o que não permite considerar que foi cumprido em
conformidade com o parecer da CAIA .

Nesta alteração não foi aprofundado o estudo sobre as espécies migratórias (savelha e enguia) visando
a apresentação de proposta de medidas concretas para assegurar a sua viabilidade, bem como sobre as
populações de roaz e boto .

As medidas preconizadas nesta alteração não permitem salvaguardar o Património Cultural,
nomeadamente para realização de todos os trabalhos arqueológicos , não existe qualquer proposta de
uma pré campanha de prospeção visual e geofísica nas áreas emersas e imersas de deposição dos
dragados que ainda não foram objeto de trabalhos arqueológicos.

Para além destas condicionantes , entende – se que o Projecto e as respetiva alteração deve merecer
parecer desfavorável .
O que se conhece sobre este tipo de navios é que são uma imensa fonte de poluição, quer ao nível das
emissões atmosféricas, quer ao nível dos ecossistemas dos locais por onde passam e por onde atracam,
fazendo com que os locais que os recebem, incluindo Lisboa , tenham tomado um conjunto de medidas
que visam mitigar a poluição produzida, incluindo a limitação do número de navios atracados, bem como,
a proibição de entrada no porto de navios com maior tonelagem e/ou navios que não integram o uso de
energias mais limpas e sustentáveis.
Num estudo publicado em 2019, a Federação Europeia de Transporte e Ambiente diz que em 2017, a
Carnival Corporation, a maior operadora de cruzeiros de luxo do mundo, emitiu cerca de 10 vezes mais
óxido de enxofre nas costas europeias do que os 260 milhões de carros europeus. Nota-se ainda que os
navios de cruzeiro mantêm os motores em funcionamento enquanto estão atracados, queimando em cada
escala dezenas de toneladas de combustível extremamente poluente que conspurca o rio, o mar e o ar.
De acordo com a associação ambientalista Zero as emissões de óxido de enxofre lançadas pelas
chaminés dos navios formam aerossóis de sulfato, "que aumentam os riscos de doenças
cardiorrespiratórias" e contribuem "para a acidificação em ambientes terrestres e aquáticos”. A mesma
associação em 2017 comparou dados da Federação com o inventário oficial de emissões de óxido de
enxofre da Agência Portuguesa do Ambiente, e concluiu que "as emissões dos navios de cruzeiro na costa
portuguesa foram 86 vezes superiores às emissões da frota automóvel que circula em Portugal (5100
toneladas em relação a 59 toneladas, respetivamente), tendo representado mais de 10% do total das
emissões nacionais de óxidos de enxofre (5.100 toneladas em relação a 47.500 toneladas )

A entrada de navios de cruzeiro de grandes dimensões no estuário do Arade , acrescentado os restantes
que já fazem escala no porto visa potenciar o turismo de cruzeiro com um aumento de numero e dimensões
de navios a entrar no porto.
De acordo com documento do governo de Novembro de 2017 a procura deverá aumentar dos atuais 15
mil para 180 mil passageiros anuais em 2030, com um número de escalas de navios que deverá atingir os
190 movimentos anuais em contraste com os 50 movimentos que se verificam atualmente.
O contexto atual é alarmante, com a agenda Mundial e Europeia centrada no combate ás alterações
climáticas e á perda e degradação de ecossistemas como os estuários sujeitos a impacto de cheias cada
vez mais frequentes e secas prolongadas, para além do presente estado de pandemia mundial. Sem
precedente na historia do Homem este é o momento em que a sobrevivência da espécie humana esta
comprometida pela preservação dos valores ambientais. As nossas comunidades são hoje mais
vulneráveis a eventos extremos e novas doenças.
Recentemente um estudo de uma universidade britânica , alerta para a degradação do ar , da aágua , solo
e habitats . Investigadores afirma que um grande navio cruzeiro pode ter uma pegada de carbono superior
a 12 mil automóveis .
Uma publicação numa revista especializada “ Marine Pollution Bulletin “ , cuja análise indica que foi
divulgada pela Universidade de Exeter ( Reino Unido ) , indica que “ a industria dos cruzeiros tem impacto
crescente contínuo tanto no ambiente , como na saúde e bem estar humanos .
Investigação , que , segundo os autores , é a mais abrangente nunca antes realizada sobre a indústria de
crescimento rápido na área do turismo antes da pandemia Covid 19 , já alertava para a degradação do ar ,
agua ura , solo , habitats frágeis e voda selvagem geradas pelos cruzeiros .
Os autores concluíram também que a industria dos navios de cruzeiro é uma fonte potencial de riscos
físicos e mentais , para os passageiros , para os trabalhadores e para as pessoas que vivem perto dos
portos .
Os riscos incluem a propagação de doenças , como a Covid 19 , o ruído , a poluição atmosférica e
ambientes de trabalho físico . “
Os cruzeiros são uma importante fonte de poluição e degradação ambiental, devendo a indústria ser sujeita
a um controlo global e a uma legislação eficaz, defende uma investigação internacional divulgada esta
terça-feira.
Os autores concluíram também que a indústria dos navios de cruzeiro é uma fonte potencial de riscos
físicos e mentais, para passageiros, para trabalhadores e para pessoas que vivem perto dos portos ou que
trabalham em estaleiros navais.
Os riscos incluem a propagação de doenças, como a Covid-19, o ruído, a poluição atmosférica e ambientes
de trabalho difíceis.
Num trabalho que envolveu, além do Reino Unido, a Espanha e a Croácia, a investigação combinou
informação de mais de 200 documentos de investigação sobre a saúde das pessoas e do ambiente em
diferentes oceanos.
Josep Lloret, da Universidade de Girona, disse, citado na investigação, que é preciso agora legislação
global para minimizar danos, tanto para os oceanos como para a saúde das pessoas.

“O turismo de cruzeiro era um turismo em rápida expansão antes da Covid-19, e a nossa investigação
mostra que causa grandes impactos no ambiente e na saúde e bem-estar humanos. Precisamos de um
acompanhamento muito melhor para gerar dados mais sólidos para a imagem real destes impactos. Sem
regras novas e rigorosamente aplicadas a nível nacional e internacional, é provável que a indústria dos
cruzeiros continue a causar estes graves riscos para a saúde e o ambiente”, disse Lora Fleming, da
Universidade de Exeter.
Os investigadores dizem que um grande navio de cruzeiro pode ter uma pegada de carbono superior a
12.000 automóveis, e que os passageiros de um cruzeiro na Antártida podem produzir tantas emissões de
dióxido de carbono (CO2) como a média europeia num ano inteiro. Dentro do Mediterrâneo, dizem, estimase que as emissões de CO2 dos navios de cruzeiro e “ferryboats” sejam até 10% de todas as emissões de
navios.
O documento divulgado esta terça-feira inclui ainda investigação sobre os resíduos sólidos, que também
têm impacto na saúde e no meio ambiente.
Um navio de cruzeiro que transporte 2.700 passageiros pode produzir uma tonelada de resíduos por dia.
Embora os navios de cruzeiro constituam apenas uma pequena percentagem da indústria naval mundial,
estima-se que cerca de 24% de todos os resíduos produzidos pela navegação provêm deste setor”, dizem
os autores da investigação. “

Esta Projecto / alteração para o desenvolvimento da Industria de Cruzeiros para o Estuário do Rio Arade
, nos termos em que se encontram propostos , não consubstancia mais de que uma violação expressa do
compromisso assumido por Portugal para com a EU , para o crescimento da economia verdade , com
objetivos quantificáveis para o ano de 2020 a 2030 , é o ignorar da agenda verde proposta pela U.E. pelo
que , a Alteração do Projeto ora submetido a consulta pública deve merecer parecer desfavorável .

Face ao acima exposto a Alteração do Projeto , ora submetido a consulta pública deverá merecer parecer
desfavorável .

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», os subscritores vêm apresentar a sua participação no procedimento de consulta pública, o
que fazem da seguinte forma.
Questão prévia:
Nenhuma das objecções anteriormente colocadas ao projecto sofreu qualquer alteração, ainda que
tenha existido a sua reformulação. Isso motiva a renovação da motivação anterior, o que se faz da
seguinte forma.

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.

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 dos El. Adic. É das 3 espécies de mamofauno a que
apresenta maior probabilidade de ocorrência na área de influência directa do projecto.
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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.A dic.).
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 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.
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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 tem 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.
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
A totalidade do material dragado (a acreditar na alteração ao EIA) passou para 654.300 m3, e já não
2.130.000 m3 como anteriormente. No entanto, estranhamente a conclusão dos trabalhos aumentou de
6 para 10 meses. Menos dragados e mais tempo de obras?
“Relativamente à qualidade dos sedimentos a dragar no âmbito do presente projeto, de acordo com o
estudo realizado os mesmos classificam-se na quase totalidade na Classe 1, que corresponde a material
3

dragado limpo e que pode ser depositado no meio aquático e apenas uma amostra foi classificada como
de Classe 2 ou seja apresenta contaminação vestigial, o que não constitui todavia nenhum impedimento
para sua deposição em meio aquático. (p. 26 do resumo não técnico)
Embora, de acordo com o EIA, a presença de sedimentos de classe 2 não seja a predominante, ela não
deixa de estar presente e o estudo não especifica qual é exatamente o volume de sedimentos de Classe
2. Estaremos a tratar de um documento vago ou supostamente de um estudo detalhado de impacto
ambiental?
De acordo com a Portaria 1450/2007 de 12 de Novembro, este material dragado de classe 2 poderá ser
depositado em meio aquático.
Importa, portanto, mais uma vez, 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.
“Os impactes são assim negativos, reduzidos, diretos, prováveis, temporários (no que respeita à
turvação da coluna de água) e permanentes (no que se refere à alteração de fundo e afetação de
comunidades bentónicas), imediatos, confinados e parcialmente reversíveis. Os mesmos são não
significativos”. (p. 94 do EIA).
Salienta-se mais uma vez os impactes permanentes da alteração do fundo e afetação da comunidade
bentónica.

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 272 metros e calado de
8,33 m, considerando a alteração ao projeto.
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 de 2020, 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
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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 e Lagoa vão 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. [Poluição gerada por navios-cruzeiro
atinge recorde | Euronews]
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.
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
consulta pública acerca do “Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de
Portimão”.
Isabel Beja, Faro
CC: 9417605
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No âmbito da abertura de consulta pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) entre 2021-10-15 e 2021-10-28 referente à “ Alteração de Projeto – Aprofundamento e
Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão “, com vista à navegação de navios de
cruzeiro até 272m de comprimento .

Exmos. Srs.

Esta participação é resultado da partilha de conhecimento cientifico e técnico elaborado por um
grupo de cidadãos e profissionais denominado de GRÉMIO e registado como Associação
Cultural no activo com NIF 509306489, e da associação cultural Plataforma Download com NIF
510323758, sediada em Portimão. Esta contou com o contributo da IRIS - ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE AMBIENTE, NIF 516273019. O GRÉMIO é um colectivo multidisciplinar
interessado na gestão sustentável do território, na identidade sociocultural da paisagem e na
cultura arquitectónica do lugar. Serve o presente para confirmar a discordância do projecto que
aqui apresentam para discussão publica.

Quem promove e investe num determinado projecto, normalmente, consegue formular os
argumentos que o justificam. O argumento que sustenta o projecto de “Aprofundamento e
Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão” é o de capacitar o acesso de
cruzeiros até 272 m l.o.a.. O projecto surge após anuncio da Ministra Ana Paula Vitorino de que
o Porto de Portimão deverá tornar-se o principal no Algarve e acomodar tanto o trafego de
cruzeiros como de embarcações comerciais. De momento o Porto tem atividade comercial que
compreende uma capacidade para receber navios até 210m l.o.a. e para embarcar 1000
passageiros por hora, um estacionamento informal para 500 viaturas e uma linha de autocarro
cada 15min para o centro da cidade e Praia da Rocha.

Considerando os pressupostos supra como correctos e validos, quantifica-se e qualifica-se o
argumento à decisão de discordância do projecto da seguinte forma:

1. Este projecto enquanto contributo à modernização da Infraestrutura Portuária

Segundo as investigadoras Maria Helena Martins (Economia) e Ana Filipa Prata (Historia da
Actividade Portuária em Portugal), em artigo publicado em 2010 no jornal cientifico Cahiers de
la Méditerranée “os portos marítimos não podem ser analisados como infraestruturas que

apenas movimentam navios. Um porto moderno tem de se interligar como uma rede se
infraestrutura de transportes que oferece em terra várias alternativas. A actividade comercial de
mercadorias pode ser transferida do mar para infraestrutura ferroviária, rodoviária ou
navegação interior (…) a definição de políticas relativas aos portos tem de abordar todos os
aspectos do desenvolvimento económico e sustentável dos oceanos e mares, nomeadamente
mercado, segurança, protecção, inovação, ambiente e emprego, de forma a avaliar o efeito de
contágio que alguns sectores podem ter sobre outros setores. Por causa desses efeitos
colaterais, também é necessário estudar a dinâmica dos portos para analisar uma série de
políticas relacionadas.”

No resumo não técnico do projecto de alteração a consulta pode ler-se que “O Turismo de
Cruzeiro tem tido uma dinâmica notável de desenvolvimento, com o aumento anual do número
global de cruzeiristas, o qual tem vindo a ser acompanhado pelo mercado europeu." No entanto
não são apresentados dados específicos do trafego no Porto de Portimão nem forecast para o
pós implementação do projecto de alargamento e aprofundamento do canal de navegação.

O âmbito supra referido e fundamental à viabilidade deste projecto continua ausente da
alteração agora apresentada a discussão publica. A ausência de um argumento para a
relevância do aumento de capacidade do Porto de Portimão promove a especulação entre
cidadãos da sociedade civil de que esta será “mais uma tentativa desorientada de promover um
turismo sem estratégia diferenciadora nem qualificadora, apenas massivo (nem que seja pela
sua dimensão), associado à promoção imobiliária encapotada de projectos como os que se
pretendem desenvolver entre a Marina de Portimão e a Encosta da Marina.”

2. A Este projecto enquanto contributo para a diversificação da oferta turística no
Algarve

No âmbito de um Algarve mais sustentável, programa recentemente apresentado pela CCDR e
Turismo do Algarve será importante considerar ainda os objetivos da UE no âmbito do Pacto
ecológico que define como um dos grandes objectivos o investimento no transporte marítimo
como alternativa ao transporte rodoviário de mercadorias, consequentemente, respondendo à
necessidade de redução das emissões. No entanto este transporte que a UE pretende
incrementar, não é o das embarcações de cruzeiro mas sim as comerciais que impõem ao
Porto de Portimão o investimento maior nas instalações portuárias e acessibilidades e não na

capacidade do canal de navegação. Para que este seja o grande porto do Algarve, é
necessário integrar o mesmo na cadeia de transporte e logística terrestre. Ainda de acordo com
as investigadoras supra referidas, e tal como acontece com a estratégia seguida para Lisboa, a
diversificação do Porto parece também ser fundamental. No Algarve este é um tema ainda
mais relevante quando consideramos a estratégia assumida por todos os agentes locais em
diversificar a economia para lá do turismo.

"O Terminal de Cruzeiros de Portimão beneficia ainda da proximidade do centro da cidade e de
praias de referência europeia, e do acesso privilegiado a uma série de serviços e
empreendimentos turísticos." afirma em seguida o relatório não técnico. Ora, o centro da cidade
de Portimão necessita de projectos de fundo ao nível social e cultural para ser um ponto de
interesse e atractividade a médio e longo prazo. O comércio local tem enfrentado uma enorme
erosão do seu mercado de consumo, a oferta cultural é escassa e o património construído tem
sido descurado e consistentemente descaracterizado durante as ultimas décadas, alvo de uma
política urbanística desenraizada das malhas e fluxos urbanos. A segunda motivação referida,
a da proximidade de praias é contraditória à prioridade regional (anunciada no programa
Algarve mais sustentável) de dinamizar uma alternativa ao turismo assente no binómio "sol e
praia”.

Para alem dos argumentos da proximidade da cidade e das praias o acesso a uma rede
privilegiada de serviços e empreendimentos parece ser uma justificação aquém da realidade, e
acima de tudo irrelevante. Por exemplo o Carnival Destiny , que transporta 4400 pessoas
(muita acima da capacidade de 1000 pessoas hora do terminal) em cabines, suites e
penthouse suites, oferece a bordo actividades e serviços que vão desde restaurantes, bares,
casinos, lojas, spa e fitness, festas, karaoke, parques aquáticos, minigolf, pista de jogging, e
variados formatos de cinema, apenas para mencionar alguns - algo semelhante a toda a oferta
turística possível e imaginável junta num só lugar. O Carnival Destiny, fabricado pela Fincantieri
faz parte da frota da Carnival Cruise Lines que desde 2000 se empenhou em navios de
dimensão superior a 272m, ou seja desde 2016 todos os novos navios que opera são de 323
m. Numa frota de 14 navios apenas os 4 que foram fabricados anteriormente ao ano 2000 têm
a dimensão de 272 m. Consequentemente os navios construídos com tecnologia anterior a
2000 são também os mais poluentes em emissões de carbono, de hidrocarbonetos e de oxido
de enxofre, e demais emissões extremamente tóxicas. Já na frota da Princess Cruises, à qual
pertence a maior referencia do sector, o Diamond Princess (onde em 2020 o contágio por

corona virús se tornou noticia mundial), nenhum navio fabricado depois do ano 2000 tem
dimensão igual ou inferior a 272 m. Por último, a Costa Crociere (frota do Costa Concordia)
apenas 4 navios anteriores a 2004 tem dimensão inferior a 272m.

Segundo é referido na introdução do ‘relatório não técnico’, "existe assim uma necessidade
urgente de desenvolvimento do Porto de Portimão, na sua componente de turismo de cruzeiro,
no sentido de acompanhar o forte crescimento e desenvolvimento desta atividade turística.”
Sendo o denominado desenvolvimento um aumento de capacidade de navegação de navios
com 210m para 272m, como poderá o Porto de Portimão responder à dimensão mais comum
de 323 m em todos os navios construídos no século XXI. Ainda, como podem os argumentos
apresentados constituir justificação maior para o aumento de capacidade e investimento no
alargamento e aprofundamento do canal de navegação tendo como fim o acesso de cruzeiros
ao Porto. Assim sendo, o que poderão procurar na Bacia do Arade os turistas que viajam
nestes cruzeiros com mais de vinte anos, senão algo único e natural como a paisagem que se
pretende neste projecto alterar?

3. O impacto do projecto na paisagem estuaria do Rio Arade e em toda o litoral das Baias
de Lagos e Armação de Pêra.

As motivações e justificações não parecem de todo suficientes para um projecto que pretende
a dragagem e relocalização de 3 470 000 m3 de fundo de rio, sendo que, para estabelecer um
termo comparativo, em 2007-2008 o volume dragado foi de cerca de 440 000 m3 (8 vezes
inferior). Ou seja, em questão está um projecto que provoca uma alteração fundamental na
paisagem estuaria e costeira, no equilíbrio do ecossistema e na preservação da biodiversidade,
e em todas as actividades humanas que se desenvolvem no rio Arade e nas suas margens.

A deposição dos dragados é articulada e justificada de forma inconsistente, descrevendo-se a
logística envolvida, o tempo necessário, a quantidade de dragas de transporte, sem, no
entanto, apresentar uma abordagem ao impacto deste tráfego que será gerado ao longo de 25
km de costa desde a Meia Praia (Lagos) à praia da Cova Redonda (Armação de Pêra), e tudo o
que será um impacto do volume da intervenção durante meses na economia da pesca, do
turismo de praia e náutica de recreio. Principalmente, e inclusive no âmbito da candidatura da
Baia de Armação de Pêra a reserva marinha, esta operação de dragagem e depósito estender-

se-á por 25 km de costa, intersectando áreas protegidas, ecossistemas frágeis e estruturas
naturais costeiras de arribas já extremamente debilitadas.

Finalmente, neste percurso existe um impacto de escala maior em animais e plantas, fauna e
flora (alguma dela protegida, outra que serve de alimento e sustento), pessoas, trabalhadores,
turistas, novos moradores da região, e toda uma série de actividades económicas, sociais e
culturais que serão expostas a operações diárias por um período estimado de 10 meses mas
que poderá certamente estender-se como aconteceu em 2007-2008. Esse processo é descrito
como se os lugares fossem separados hermeticamente sem ter em consideração que a fluidez
é a principal característica do meio que pretendem intervencionar.

4. O impacto do projecto no património cultural material e imaterial do Rio Arade
Face à vertente patrimonial da bacia do Arade, pressupõe-se no relatório que será onde
maiores danos se poderão causar, sem, no entanto, parecer medir bem o real impacto e as
reais implicações desta intervenção. Se na realidade for realizado “o acompanhamento
arqueológico integral, continuado e permanente em todas as frentes de obra sempre que se
verifiquem ações de dragagem.“, a obra sofrerá um atraso dificil de estimar pois nem os
arqueólogos trabalham ao ritmo das dragas - „pretende-se garantir uma observação direta dos
inertes que são retirados“ - nem é previsível com exactidão a complexidade do que poderá ser
a riqueza material da Área de Elevada Sensibilidade 1 (AES 1), bem como do restante estuário,
sendo dificil evitar a „a afetação direta de ocorrências patrimoniais de elevado valor cultural,
com consequente perda do seu entendimento em contexto local“ sem prejudicar as previsões
cronológicas para a intervenção que são, dada a sua sobreposição à totalidade das actividades
economicas e culturais que o rio Arade alberga,turisticas e não só, um elemento chave deste
projecto, sendo qualquer atraso nesta obra exponencialmente danoso para toda a população.
Além das dificuldades em garantir que as medidas de mitigação serão efectivadas, há que
entender o impacto paisagistico da intervenção, em que será inegável a descontextualização
territorial do património bem como das actividades seculares que aí se desenvolvem. A par
com a descaracterização da malha e das caracteristicas do patrimonio construido e paisagem
terrestre que opera há decadas em nome do turismo – e que é agora repudiada pelos seus
proprios promotores, procurando „qualificação e originalidade de oferta“ - estamos perante o
total desrespeito pelos valores ambientais e paisagisticos da costa algarvia – uma especie de
monumental „cuspir no prato em que se comeu“!

5. O impacto do projecto e do real funcionamento de um terminal de cruzeiros no Rio
Arade e localidades vizinhas
Se apesar de uma muito benevolente descrição da laboração e movimentação de 2 dragas,
24h/dia durante 10 meses, ao longo da bacia estuaria e de 25 km de costa, e da remoção de
cerca de 3,5 milhões de metros cúbicos de matéria orgânica e mineral; se apesar da
subestimação do impacto da alteração dos habitats e dinâmicas de inúmeras espécies neste
leito fluvial e suas margens - “um espaço homogéneo, ocupado, no essencial, por espécies já
adaptadas a meios perturbados e de rápida recolonização” - e da menorização da intervenção
na arriba junto ao Forte de São João do Arade que irá desbastar “apenas” 20 m em arriba cuja
desagregação é uma característica intrínseca (rochas sedimentares com formação de
“algares”); se apesar de uma insuficiente compensação de perdas ao nível do “potencial
histórico-arqueológico da área de projeto” este projecto for adiante e permitindo o acesso de
maiores navios ao terminal de cruzeiros, como se visa aumentar a sua capacidade de albergar
em terra os turistas? Como se pretende aumentar a capaciade de desembarque, e tudo o que é
necessário à recepção de maior numero de pessoas? Existe a capacidade de beneficiar com
este projecto ou estaremos apenas perante um meio que se tornou um fim em si mesmo? O
relatório não técnico tenta responder: „A Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do
projeto, implicará impactes negativos de relevo na vertente socioeconómica, em particular no
emprego, economia regional e competitividade portuária.“ porém a alternativa zero pressupõe
que nada mais se poderá fazer para aumentar a qualidade e a competitividade deste território
enquanto destino turistico. Pressupõe também que nenhuma outra actividade económica alem
do turismo poderá trazer prosperidade à população local. Num momento em que a preservação
ambiental, a redução de gases toxicos na atmosfera, a desacelaração da influencia extractiva
do modo de vida da nossa sociedade semio-capitalista no planeta (a antropocene), são
chavões recorrentes do discurso politico e económico, este projecto surge desajustado, com
cerca de 20 anos de gaveta, e sem conseguir oferecer uma hipótese de futuro credivel para a
região.

Face ao acima exposto a Alteração do Projeto supra, submetida a consulta pública deverá
merecer parecer desfavorável.

Subscrevem este contributo os arquitectos responsáveis pelo grupo de trabalho do Rio Arade:

Marisa Baptista, CC 11516198, OA 13655

Ricardo Camacho, CC 11470263, OA 13123

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA DO GRÉMIO
No âmbito da abertura de consulta pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) entre 2021-10-15 e 2021-10-28 referente à “ Alteração de Projeto – Aprofundamento e
Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão “, com vista à navegação de navios de
cruzeiro até 272m de comprimento .
Exmos. Srs.
Esta participação é resultado da partilha de conhecimento cientiﬁco e técnico elaborado por um
grupo de cidadãos e proﬁssionais denominado de GRÉMIO e registado como Associação Cultural no activo com NIF 509306489. Esta contou com os contributos da IRIS - Associação Nacional de Ambiente, NIF 516273019 e da Associação Cultural Plataforma Download, NIF
510323758. O GRÉMIO é um colectivo multidisciplinar interessado na gestão sustentável do
território, na identidade sociocultural da paisagem e na cultura arquitectónica do lugar. Serve o
presente para conﬁrmar a discordância do projecto que aqui apresentam para discussão publica.
Quem promove e investe num determinado projecto, normalmente, consegue formular os argumentos que o justiﬁcam. O argumento que sustenta o projecto de “Aprofundamento e
Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão” é o de capacitar o acesso de
cruzeiros até 272 m l.o.a.. O projecto surge após anuncio da Ministra Ana Paula Vitorino de que
o Porto de Portimão deverá tornar-se o principal no Algarve e acomodar tanto o trafego de
cruzeiros como de embarcações comerciais. De momento o Porto tem atividade comercial reduzida e compreende uma capacidade para receber navios até 210m l.o.a. e para embarcar
1000 passageiros por hora, um estacionamento informal para 500 viaturas e uma linha de autocarro cada 15min para o centro da cidade e Praia da Rocha.
Considerando os pressupostos supra como correctos e validos, quantiﬁca-se e qualiﬁca-se o
argumento à decisão de discordância do projecto da seguinte forma:
1. Este projecto enquanto contributo à modernização da Infraestrutura Portuária
Segundo as investigadoras Maria Helena Martins (Economia) e Ana Filipa Prata (Historia da
Actividade Portuária em Portugal), em artigo publicado em 2010 no jornal cientiﬁco Cahiers de
la Méditerranée “os portos marítimos não podem ser analisados como infraestruturas que
apenas movimentam navios. Um porto moderno tem de se interligar como uma rede se infraestrutura de transportes que oferece em terra várias alternativas. A actividade comercial de
mercadorias pode ser transferida do mar para infraestrutura ferroviária, rodoviária ou navegação interior (…) a deﬁnição de políticas relativas aos portos tem de abordar todos os aspectos
do desenvolvimento económico e sustentável dos oceanos e mares, nomeadamente mercado,
segurança, protecção, inovação, ambiente e emprego, de forma a avaliar o efeito de contágio
que alguns sectores podem ter sobre outros setores. Por causa desses efeitos colaterais, também é necessário estudar a dinâmica dos portos para analisar uma série de políticas relacionadas.”
No resumo não técnico do projecto de alteração a consulta pode ler-se que “O Turismo de
Cruzeiro tem tido uma dinâmica notável de desenvolvimento, com o aumento anual do número
global de cruzeiristas, o qual tem vindo a ser acompanhado pelo mercado europeu." No entanto

não são apresentados dados especíﬁcos do trafego no Porto de Portimão nem forecast para o
pós implementação do projecto de alargamento e aprofundamento do canal de navegação.
O âmbito supra referido e fundamental à viabilidade deste projecto continua ausente da alteração agora apresentada a discussão publica. A ausência de um argumento para a relevância
do aumento de capacidade do Porto de Portimão promove a especulação entre cidadãos da
sociedade civil de que esta será “mais uma tentativa desorientada de promover um turismo
sem estratégia diferenciadora nem qualiﬁcadora, apenas massivo (nem que seja pela sua dimensão), associado à promoção imobiliária encapotada de projectos como os que se pretendem desenvolver entre a Marina de Portimão e a Encosta da Marina.”
2. A Este projecto enquanto contributo para a diversiﬁcação da oferta turística no Algarve
No âmbito de um Algarve mais sustentável, programa recentemente apresentado pela CCDR e
Turismo do Algarve será importante considerar ainda os objetivos da UE no âmbito do Pacto
ecológico que deﬁne como um dos grandes objectivos o investimento no transporte marítimo
como alternativa ao transporte rodoviário de mercadorias, consequentemente, respondendo à
necessidade de redução das emissões. No entanto este transporte que a UE pretende incrementar, não é o das embarcações de cruzeiro mas sim as comerciais que impõem ao Porto de
Portimão o investimento maior nas instalações portuárias e acessibilidades e não na capacidade do canal de navegação. Para que este seja o grande porto do Algarve, é necessário integrar o mesmo na cadeia de transporte e logística terrestre. Ainda de acordo com as investigadoras supra referidas, e tal como acontece com a estratégia seguida para Lisboa, a diversiﬁcação do Porto parece também ser fundamental. No Algarve este é um tema ainda mais relevante quando consideramos a estratégia assumida por todos os agentes locais em diversiﬁcar
a economia para lá do turismo.
"O Terminal de Cruzeiros de Portimão beneﬁcia ainda da proximidade do centro da cidade e de
praias de referência europeia, e do acesso privilegiado a uma série de serviços e empreendimentos turísticos." aﬁrma em seguida o relatório não técnico. Ora, o centro da cidade de Portimão necessita de projectos de fundo ao nível social e cultural para ser um ponto de interesse
e atractividade a médio e logo prazo. O comércio local tem enfrentado uma enorme erosão do
seu mercado de consumo, a oferta cultural é escassa e o património construído tem sido descurado e consistentemente descaracterizado durante as ultimas décadas, alvo de uma política
urbanística desenraizada das malhas e ﬂuxos urbanos. A segunda motivação referida, a da
proximidade de praias é contraditória à prioridade regional (anunciada no programa Algarve
mais sustentável) de dinamizar uma alternativa ao turismo assente no binómio "sol e praia”.
Para alem dos argumentos da proximidade da cidade e das praias o acesso a uma rede privilegiada de serviços e empreendimentos parece ser uma justiﬁcação aquém da realidade, e acima
de tudo irrelevante. Por exemplo o Carnival Destiny , que transporta 4400 pessoas (muita acima da capacidade de 1000 pessoas hora do terminal) em cabine, suites e penthouse suites,
oferece a bordo actividades e serviços que vão desde restaurantes, bares, casinos, lojas, spa e
ﬁtness, festas, karaoke, parques aquáticos, minigolf, pista de jogging, e variados formatos de
cinema, apenas para mencionar alguns - algo semelhante a toda a oferta turística possível e
imaginável junta num só lugar. O Carnival Destiny, fabricado pela Fincantieri faz parte da frota
da Carnival Cruise Lines que desde 2000 se empenhou em navios de dimensão superior a
272m, ou seja desde 2016 todos os novos navios que opera são de 323 m. Numa frota de 14
navios apenas os 4 que foram fabricados anteriormente ao ano 2000 têm a dimensão de 272

m. Consequentemente os navios construídos com tecnologia anterior a 2000 são também os
mais poluentes em emissões de carbono e de hidrocarbonetos. Já na frota da
Princess Cruises, à qual pertence a maior referencia do sector, o Diamond Princess, nenhum
navio fabricado depois do ano 2000 tem dimensão igual ou inferior a 272 m. Por último, a Costa
Crociere (frota do Costa Concordia) apenas 4 navios anteriores a 2004 tem dimensão inferior a
272m.
Segundo é referido na introdução do ‘relatório não técnico’, "existe assim uma necessidade urgente de desenvolvimento do Porto de Portimão, na sua componente de turismo de cruzeiro,
no sentido de acompanhar o forte crescimento e desenvolvimento desta atividade turística.”
Sendo o denominado desenvolvimento um aumento de capacidade de navegação de navios
com 210m para 272m, como poderá o Porto de Portimão responder à dimensão mais comum
de 323 m em todos os navios construídos no século XXI. Ainda, como podem os argumentos
apresentados constituir justiﬁcação maior para o aumento de capacidade e investimento no
alargamento e aprofundamento do canal de navegação tendo como ﬁm o acesso de cruzeiros
ao Porto. Assim sendo, o que poderão procurar os turistas de cruzeiro com mais de vinte anos,
neste local senão algo único e natural como a paisagem que se pretende neste projecto alterar?
3. O impacto do projecto na paisagem estuaria do Rio Arade e em toda o litoral das Baias de
Lagos e Armação de Pêra.
As motivações e justiﬁcações não parecem de todo suﬁcientes para um projecto que pretende
a dragagem e relocalização de 3 470 000 m3 de fundo de rio, sendo que, para estabelecer um
termo comparativo, em 2007-2008 o volume dragado foi de cerca de 440 000 m3 (8 vezes inferior). Ou seja, em questão está um projecto que provoca uma alteração fundamental na paisagem estuaria e costeira, no equilíbrio do ecossistema e na preservação da biodiversidade, e
em todas as actividades humanas que se desenvolvem no rio Arade e nas suas margens.
A deposição dos dragados é articulada e justiﬁcada de forma inconsistente, descrevendo-se a
logística envolvida, o tempo necessário, a quantidade de dragas de transporte, sem no entanto
apresentar uma abordagem ao impacto deste tráfego que será gerado ao longo de 25 km de
costa desde a Meia Praia (Lagos) à praia da Cova Redonda (Armação de Pêra), e tudo o que
será um impacto do volume da intervenção durante meses na economia da pesca, do turismo
de praia e náutica de recreio. Principalmente, e inclusive no âmbito da candidatura da Baia de
Armação de Pêra a reserva marinha, esta operação de dragagem e depósito estender-se-á por
25 km de costa, intersectando áreas protegidas, ecossistemas frágeis e estruturas naturais
costeiras de arribas já extremamente debilitadas.
Finalmente, neste percurso existe um impacto de escala maior em animais e plantas, fauna e
ﬂora (alguma dela protegida, outra que serve de alimento e sustento), pessoas, trabalhadores,
turista, novos moradores da região, e toda uma série de actividades económicas, sociais e culturais que serão expostas a duas operações diárias por um período estimado de 10 meses mas
que poderá certamente extender-se como acontecer em 2007-2008. Esse processo é descrito
como se os lugares fossem separados hermeticamente sem ter em consideração que a ﬂuidez
é a principal característica do meio que pretendem intervencionar.

4. O impacto do projecto no âmbito património cultural material e imaterial do Rio Arade
Face à vertente patrimonial da bacia do Arade, pressupõe-se no relatório que será esta a mais
afectada, sem que, no entanto, se consiga entender o real impacto e implicações da intervenção. Se na realidade for realizado “o acompanhamento arqueológico integral, continuado e
permanente em todas as frentes de obra sempre que se veriﬁquem ações de dragagem“, a
obra sofrerá um atraso difícil de estimar pois nem os arqueólogos trabalham ao ritmo das dragas nem poderão existir trabalhos em simultâneo de forma a "garantir uma observação direta
dos inertes que são retirados“. Por outro lado, não é previsível com exactidão a complexidade
do que poderá ser a riqueza material da Área de Elevada Sensibilidade 1 (AES 1), bem como
do restante estuário, sendo difícil evitar a afetação direta de ocorrências patrimoniais de elevado valor cultural, com consequente perda do seu entendimento em contexto local como é
referido ser prioritário. Não será ainda possível fazê-lo sem prejudicar o calendário e programa
de intervenção. Ou seja, qualquer atraso resultante do acompanhamento de arqueologia subaquática será sempre demorado no tempo e como tal danoso para toda a população e para o
próprio sucesso do ﬁm a que este projecto se propõe.
Além das diﬁculdades em garantir que as medidas de mitigação serão efectivadas, há que entender o impacto paisagístico da intervenção, em que será inegável a descontextualização territorial do património bem como das actividades seculares que aí se desenvolvem. A par com a
descaracterização da malha e das características do património construído e paisagem terrestre que opera há décadas em nome do turismo – e que é agora repudiada pelos seus
próprios promotores, procurando qualiﬁcação e originalidade de oferta.
5. O impacto do projecto e do real funcionamento de um terminal de cruzeiros no Rio Arade e
localidades vizinhas
Se apesar de uma muito benevolente descrição da laboração e movimentação de 2 dragas,
24h/dia durante 10 meses, ao longo da bacia estuaria e de 25 km de costa, e da remoção de
cerca de 3,5 milhões de metros cúbicos de matéria orgânica e mineral; se apesar da subestimação do impacto da alteração dos habitats e dinâmicas de inúmeras espécies neste leito ﬂuvial e suas margens - “um espaço homogéneo, ocupado, no essencial, por espécies já adaptadas a meios perturbados e de rápida recolonização” - e da menorização da intervenção na
arriba junto ao Forte de São João do Arade que irá remover 20 m em arriba cuja desagregação
é uma característica intrínseca (rochas sedimentares com formação de “algares”); se apesar de
uma insuﬁciente compensação de perdas ao nível do “potencial histórico-arqueológico da área
de projeto” este projecto for adiante e permitindo o acesso de maiores navios ao terminal de
cruzeiros, como se visa aumentar a sua capacidade de albergar em terra os turistas? Como se
pretende aumentar a capacidade de desembarque, e tudo o que é necessário à recepção de
maior numero de pessoas? Existe a capacidade de beneﬁciar com este projecto ou estaremos
apenas perante um meio que se tornou um ﬁm em si mesmo? O relatório não técnico tenta responder: "A Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do projeto, implicará impactes negativos de relevo na vertente socioeconómica, em particular no emprego, economia regional e
competitividade portuária.“ porém a alternativa zero pressupõe que nada mais se poderá fazer
para aumentar a qualidade e a competitividade deste território enquanto destino turístico. Pressupõe também que nenhuma outra actividade económica alem do turismo poderá trazer prosperidade à população local. Num momento em que a preservação ambiental, a redução de
emissões atmosféricas, a desacelaração da inﬂuencia extractiva do modo de vida da nossa sociedade, são temas recorrentes do discurso e consciência de todos, este projecto surge de-

sajustado, com cerca de 20 anos de atraso e sem conseguir oferecer uma hipótese de futuro
credível para a região.
Face ao acima exposto a Alteração do Projeto supra, submetida a consulta pública deverá
merecer parecer desfavorável.
Subscrevem este contributo os arquitectos responsáveis pelo grupo de trabalho do Rio Arade:
Marisa Baptista, CC 11516198, OA 13655
Ricardo Camacho, CC 11470263, OA 13123

