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PROJETO DE APROFUNDAMENTO E ALARGAMENTO DO 

CANAL DE NAVEGAÇÃO DO PORTO DE PORTIMÃO 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 
 
 

ELEMENTOS ADICIONAIS 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Projeto 
de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão 
(Processo de AIA n.º 3316), a Comissão de Avaliação (CA) e após apreciação técnica da 
documentação recebida, considerou necessária a apresentação de Elementos Adicionais 
para efeitos da conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 
 
O presente documento, que agora se apresenta sob a forma de um Aditamento ao EIA, 
visa assim dar resposta ao pedido de elementos adicionais solicitados pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), através do seu ofício com a referência S001103-
202001-DAIA.DAP, de 20 de janeiro de 2020, cuja cópia se apresenta no Anexo A. 
 
Face ao prazo de entrega definido (7 de fevereiro) e devido ao elevado volume de 
questões, em particular de natureza patrimonial, mas também a que se relaciona com o 
pedido da ARH Algarve para o estudo da deposição dos sedimentos num conjunto 
alargado de praias da região algarvia, foi solicitado uma prorrogação de prazo até ao dia 
31 de março, cuja autorização pela APA se encontra em anexo (Anexo A).  
 
Nesta sequência, solicitou-se também a realização de reuniões com a DGPC e a 
APA/ARH Algarve, para esclarecimento das questões respetivas. A reunião com a DGPC 
foi realizada nas instalações da APA no dia 13 de março. A reunião com a APA/ARH 
Algarve não se veio a realizar devido ao estado de emergência em que o país entretanto 
entrou, tendo assim a APS enviado por correio eletrónico, no dia 17 de março, um pedido 
de esclarecimento à Questão A.1, expressando também o seu entendimento sob a forma 
de abordagem proposta para este assunto (Anexo A). 
 
Em 26 de março, e face às dificuldades de na data prevista, estarem concluídas todas as 
respostas e por se aguardar também ainda os esclarecimentos à solicitação feita à 
APA/ARH Algarve, foi solicitada uma segunda prorrogação do prazo por mais 45 dias, até 
15 de maio, com referência a eventual nova prorrogação face à situação de 
excecionalidade nacional em que nos encontramos (Anexo A). 
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Em 27 de março recebeu-se ainda mais um segundo pedido da Agência Portuguesa do 
Ambiente, por parte da Direção do Departamento de Avaliação Ambiental, para que no 
Aditamento a apresentar seja também considerado, no âmbito do fator Sistemas 
Ecológicos, o recente alargamento do Sítio de Interesse Comunitário - Rede Natura 2000 
- da Costa Sudoeste concretizado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2019, 
de 23 de janeiro (Anexo A). 
 
Por fim a resposta da APA/ARH Algarve ao pedido de esclarecimento feito pela APS 
sobre a Questão A.1, foi recebido no dia 11 de Maio (Anexo A – pasta 6) e na sua 
sequência dada nova prorrogação de prazo para resposta até ao dia 1 de junho de 2020. 
 
Deste modo, são assim seguidamente apresentados os elementos e respostas aos 
esclarecimentos solicitados, seguindo a sequência dos pontos do Parecer, destacando-se 
previamente à resposta, o conteúdo da observação / solicitação. No caso da Questão A.1 
deve ainda considerar-se a Nota Técnica enviada complementarmente pela APA/ARH 
Algarve e que consta do Anexo A – pasta 6.  
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1. ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

A. FATORES AMBIENTAIS – SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

A.1 Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar 

A Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto, estabelece que a ''extração e dragagem de areias, quando 
efetuada a uma distância de até 1 km para o interior a contar da linha da costa e até 1 milha 
náutica no sentido do mar a contar da mesma linha, tem de destinar-se a alimentação artificial do 
litoral para efeitos da sua proteção' (n.º 1 do artigo 2.º). 

Do volume a dragar (cerca de 4 630 000 m3), o EIA apenas avalia a recarga das praias do Molhe e 
Pintadinho com um volume de 40 000 m3, prevendo a condução do restante volume para zona de 
imersão de dragados prevista no Plano de Situação Ordenamento do Espaço Marítimo, que se 
situa a cerca de 8 km para sul do Porto de Portimão, zona esta que apenas deve ser considerada 
como opção de recurso para a imersão de dragados que não tenham características que permitam 
a sua utilização em alimentação artificial de praias. 

Embora o EIA refira a possibilidade de recarga de praias da costa Algarvia, ”decorrente do 
eventual interesse/necessidades que a APA/ARH Algarve vir a ter", essa solução não é 
apresentada nem avaliada, contrariando a Lei n.º 49/2006. 

A lista das praias passíveis de serem alimentadas com os sedimentos a dragar no estuário do rio 
Arade foi oportunamente entregue na APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, 
S.A., pelo que se reitera a sua validade apresentando-a de seguida. 

Na elaboração desta lista foram utilizados os seguintes critérios: 

• Capacidade de encaixe de areia suplementar na praia 

• Compatibilidade granulométrica - foram selecionadas as praias com areia fina, compatível com 
a areia a dragar no estuário 

• Proximidade a barra do Arade 

• Praias recentemente alimentadas com areia grosseira, passiveis de encaixar mais areia, fina, 
antecipando a ulterior mistura dos calibres 

 

Praia Concelho 

Frente 
mar a 

alimentar 
(m) 

Densidade 
de 

enchimento 
(m3/m.l.) 

Incremento 
largura praia 

(m) 

Volume 
(m3) Distância Observações 

1 Pintadinho Lagoa 200 200 30 40 000 0,5 Granulometria compatível 

2 D. Ana Lagoa 350 200 30 70 000 13 
Reforço de anterior alimentação 
com areia mais grosseira 

3 Praia da Luz Lagoa 800 200 30 160 000 18 Granulometria compatível 
4 Cabanas Velhas Vila do Bispo 400 200 30 80 000 25 Granulometria compatível 
5 Burgau Vila do Bispo 400 200 30 80 000 23 Granulometria compatível 
6 Porto Sta. Maria Lagoa 90 200 30 18 000 19 Granulometria compatível 

7 Nova Lagoa 400 200 30 80 000 14 
Reforço de anterior alimentação 
com areia mais grosseira 

8 Armação de Pera Silves 1000 200 30 300 000 16 Reforço dos sedimentos residentes 
na baía de Armação de Pera 

9 Oura Albufeira 800 200 30 160 000 28 Granulometria compatível 
10 Sta. Eulália Albufeira 500 200 30 100 000 29 Granulometria compatível 
11 Maria Luísa Albufeira 800 200 30 160 000 30 Granulometria compatível 
12 Belharucas Albufeira 1000 200 30 200 000 32 Granulometria compatível 

A tabela inclui 12 praias e está organizada em um ranking de prioridades, sendo a praia do 
Pintadinho (Lagoa) a mais prioritária e a praia das Belharucas (Albufeira) a menos prioritária. 
Todas as praias selecionadas são praias suportadas por arribas. A alimentação artificial das praias 
tem como objetivo primeiro a redução do risco para os seus utilizadores, promovendo o seu 
afastamento da base das arribas. 
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Esta lista deveria ser entendida como base de trabalho, a avaliar no âmbito da AIA, tendo o EIA 
apenas incidido sobre a praia do Pintadinho (incluindo a praia do Molhe).  

Tendo presente os aspetos acima mencionados, considera-se que a intervenção, tal como 
prevista, contraria a Lei n.º 49/2006 caso não sejam avaliados os impactes da utilização massiva 
do material dragado na recarga de praias. Deste modo, deve ser apresentada informação que 
complete a avaliação dos impactes relativos à alimentação das praias elencadas na tabela acima 
apresentada. 

A resposta a esta questão decorre da informação acima, complementada com posterior 
esclarecimento por parte da APA/ARH Algarve sob a forma de uma Nota Técnica que se 
apresenta no Anexo A – pasta 6 e que foi enviada por email da APA, no passado dia 12 
de Maio, cujo conteúdo, orientador para a resposta, se transcreve seguidamente: 
 
Na sequência das v/ comunicações de 17/03/2020, de 26/03/2020 (ref.ª CA.CR2020.40) e de 
22/04/2020, cumpre transmitir o seguinte: 

Informação referente a Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar 

Tendo sido efetuada a apreciação do exposto na v/ comunicação de 17/03/2020, sobre a 
possibilidade de adotar, como prática para a deposição de dragados, a sua imersão nas respetivas 
frentes de praia entre as cotas -3 m e -8 m (ZH), transmite-se que se considera que tal prática não 
poderá ser adotada de forma generalizada, como pretendido. 

Neste contexto, foi elaborado, sobre esta e demais questões, um conjunto de orientações técnicas 
(Nota técnica em anexo), que também desenvolvem com maior detalhe o anteriormente solicitado 
em sede de pedido de elementos adicionais ao EIA.  

A referida Nota Técnica foi assim elaborada para fundamentar a resposta sobre a pretensão da 
APS de realização da alimentação artificial de praias com sedimentos dragados do estuário do rio 
Arade, na zona imersa. 

Salienta-se que as prioridades do conjunto de intervenções propostas na Nota Técnica podem 
merecer reajustamentos pontuais, em função da atualização das necessidades de recarga 
sedimentar, decorrentes de temporais e do perfil de praia existente, à data de início da operação 
de dragagem. 

Salienta-se, igualmente, que as intervenções propostas para alimentação artificial na zona emersa 
e imersa devem ser conjugadas, visando a eficácia da proteção do troço costeiro e a eficiência da 
operação de alimentação artificial. Assim, no contexto do ranking de prioridades, deve ser dada 
prioridade à intervenção de Armação de Pêra (zona emersa) e Salgados (zona imersa). 

Por fim, existindo um volume de dragados superior ao alocado às intervenções definidas na Nota 
Técnica, considera-se que devem continuar a ser estudados, como locais de deposição de 
dragados, as praias da Oura e de Santa Eulália. 

Estas orientações devem ser devidamente consideradas e enquadradas no trabalho a desenvolver 
sobre o presente assunto no Aditamento, o qual deve ser apresentado em capítulo próprio. 

 
A resposta é apresentada em capítulo próprio no Anexo G.  
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A.2 Sistemas Ecológicos 

1. Apresentar a descrição do projeto e das suas componentes de maior impacte no ambiente, 
considerando os impactes diretos, indiretos (considerando as áreas envolvente de maior interesse 
para a conservação da natureza) e cumulativos. 

Conforme amplamente descrito nos capítulos introdutórios do EIA (ponto 1 do Capítulo I e 
ponto 2 do Capítulo III), o projeto em avaliação consiste no aprofundamento e 
alargamento do atual canal de navegação do Porto de Portimão, com vista à receção de 
navios de cruzeiro com comprimento até 334 m e 8,33 m de calado. 
 
Para tal, será necessária a execução de dragagens a cotas mais profundas que as atuais 
(-8,0 m ZH) e ainda a construção localizada de obras de proteção e contenção, no Cais 
da Marinha (na margem direita do rio Arade) e na margem esquerda, a jusante do 
Instituto de Socorros a Náufragos, conforme detalhado na FIG. III. 2 do EIA (Note-se que 
para além da descrição integrada no Relatório Síntese do EIA, o Projeto de Execução 
[Peças Escritas e Peças Desenhadas] encontra-se ainda apresentado no Anexo 2 do 
Volume 3 do EIA). 
 
Os materiais resultantes da dragagem serão depositados, na sua maioria, ao largo de 
Portimão, a cerca de 8 km, em local definido para o efeito no Plano de Situação de 
Ordenamento do Espaço Marítimo. Uma pequena fração dos materiais dragados será 
ainda utilizada para recarga de praias próximas (40 000 m3), em área de jurisdição do 
Porto de Portimão, nomeadamente nas praias do Molhe e Pintadinho, a nascente da 
barra (FIG. III. 1 e FIG. III. 2 no EIA)(1). No âmbito do presente pedido de elementos 
adicionais foi ainda equacionada a possibilidade de deposição de cerca de 1 Mm3 dos 
dragados arenosos na deriva litoral, junto de um conjunto de praias com problemas 
evidentes de erosão costeira, com intuito da sua recarga artificial. A análise e avaliação 
da referida alternativa de deposição é efetuada no Anexo G. 
 
Note-se que o volume total de dragados sofre uma redução na presente fase (de 
4 630 000 m3 para 4 010 000 m3) em resultado da consideração da redução da área da 
bacia de rotação do anteporto, que conforme medida de minimização proposta no EIA, 
tendo em conta os potenciais impactes patrimoniais na designada Área de Elevada 
Sensibilidade (AES), terá uma execução faseada, sendo que numa 1ª fase esta bacia 
terá apenas 350 m de diâmetro face aos 500 m inicialmente previstos no projeto (FIG.IV.2 
no EIA). O seu alargamento para uma bacia de 500 m (2ª fase) será uma situação a 
decidir num horizonte mais alargado pela APS. 
 
As ações/componentes de projeto com impacte nos sistemas ecológicos, identificadas na 
avaliação de impactes do EIA (ponto 1 e 12 de Capítulo V), sumarizam-se seguidamente: 
 

• Dragagens de estabelecimento das cotas de projeto (-10 m ZH); 

• Escavações e remoção de materiais aluvionares das margens do Arade (bacia de 
manobra na frente do Cais Comercial); 

  

                                                
 
(1) a eventual deposição na deriva continental para alimentação de outras praias dependerá da Questão A.1 e da 
decisão que vier a ser tomada pela APA/ARH Algarve) 
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• Obras de proteção e contenção no Cais da Marinha e junto ao edifício do Instituto 
de Socorros a Náufragos; 

• Deposição de dragados; 

• Funcionamento e operação do porto (acréscimo do tráfego de navios de cruzeiro 
nos itinerários previstos do mediterrâneo-ocidental [norte da europa-mediterrâneo-
ilhas atlânticas]); 

• Dragagens de manutenção das cotas de projeto. 

 
As quatro primeiras referem-se às ações/componentes de projeto com impacte na fase 
de construção (com alterações que se prolongam para a fase de exploração), e as duas 
últimas à fase de exploração. 
 
Como identificado no EIA (ponto 12.2.1 e 12.6 do Capítulo V), os principais impactes 
decorrem das dragagens de primeiro estabelecimento, quer pela dimensão da área de 
intervenção, bem como pelo volume global de dragados. Das ações de dragagem resulta, 
no essencial, uma perturbação dos meios pelágicos e bentónicos e das respetivas 
comunidades associadas. 
 
A perturbação dos comportamentos da fauna e perda efetiva de habitats resulta da/o: 
 

• Ressuspensão de sedimentos, com consequente aumento de turvação e 
degradação da qualidade da água; 

• Remoção do substrato arenoso, com afetação direta das comunidades 
bentónicas, em particular dos macroinvertebrados; 

• Aumento do ruído subaquático, com consequente alteração dos padrões de 
movimento e ocupação da comunidade faunística presente; 

• Aumento do ruído ambiente, com consequente alteração dos padrões de 
movimento e ocupação da comunidade avifaunística marinha e limícola do 
estuário do Arade; 

• Alteração topo-hidrográfica da área a dragar com potenciais alterações 
hidrodinâmicas do ecossistema. 

 
Os impactes decorrentes das dragagens, bem como das restantes ações/componentes 
impactantes acima referidas, apresentam, maioritariamente, uma abrangência direta, 
porém, confinada à área de intervenção. Ocorrem, portanto, num trecho do estuário que 
têm vindo a apresentar ao longo das últimas décadas, um conjunto de intervenções e 
regularizações, que têm vindo a modificar as condições hidromorfológicas do Arade e, 
consequentemente, a comunidade local. Este trecho contrasta com os setores mais a 
montante do estuário, onde o mesmo mantém, de certo modo, as características 
ecológicas originais. 
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Os impactes poderão, todavia, apresentar uma abrangência mais vasta, influenciando de 
forma indireta comunidades presentes numa envolvente mais alargada. É o caso das 
potenciais modificações hidrodinâmicas do estuário do Arade, que resultem das 
alterações topo-hidrográficas introduzidas pelas operações de dragagem, ou ainda da 
dispersão dos sedimentos (com implicações nas comunidades bentónicas e pelágicas) 
para áreas fora da zona de intervenção.  
 
Os efeitos na hidrodinâmica do estuário do Arade foram analisados num estudo 
detalhado, o qual foi apresentado no Anexo 3 do EIA (como referido no ponto 12.2.1 do 
Capítulo V do EIA). Do referido estudo, há que salientar os seguintes aspetos mais 
relevantes, e que ajudam a entender a área real de influência do projeto: 
 

• As alterações de maré são desprezíveis, quer na preia-mar quer na baixa-mar (ver 
Figuras 9 [Barra] a 19 [ponte ferroviária] do estudo de Hidrodinâmica); ou seja, a 
concretização do projeto não implica alterações dos níveis de água no estuário do 
Arade. 

• A intensidade máxima da corrente média sofre uma redução na zona 
intervencionada; a redução é reduzida na barra e é da ordem de 50% na bacia de 
manobra de montante; anula-se para montante da ponte ferroviária (ver  
Figuras 20 [Barra] a 29 [Ponte Ferroviária] do estudo de Hidrodinâmica); ou seja, 
as velocidades de corrente apenas sofrem modificações na área de intervenção, 
não sofrendo variações a montante da mesma. 

• Na zona intervencionada ocorre aumento da salinidade média por efeito da 
manutenção de salinidades mais elevadas em baixa-mar, sendo a situação mais 
evidente na zona do canal em frente à marina de Portimão e ainda na zona da 
bacia de rotação; para montante, até à confluência da ribeira de Odelouca, ocorre 
aumento da salinidade em preia-mar, cujo máximo é 2 ppm na secção da ponte 
da EN125 (ver figuras 36 [Barra] a 43 [Silves] do estudo de Hidrodinâmica). 

Para as condições simuladas a penetração espacial não excede três centenas de 
metros, decrescendo progressivamente para montante (Figuras 44 a 53 do estudo 
de hidrodinâmica). As alterações registadas na intrusão salina podem ser 
consideradas desprezáveis face à variabilidade própria do campo em função da 
variabilidade dos caudais fluviais e da idade da maré. 

• A intervenção tende a diminuir as excursões de maré na zona intervencionada; a 
dispersão de partículas mantém-se confinada à zona intervencionada para a 
maioria dos pontos de lançamento (ver figuras 54 a 70 do estudo de 
hidrodinâmica). 

São exceção o ponto localizado no limite de montante (limite norte da bacia de 
rotação), a partir do qual a dispersão atinge a confluência da Ribeira de Boina no 
Arade (ver figura 69 [sem projeto] e 70 [com projeto] do estudo de hidrodinâmica); 
e os dois pontos situados mais a jusante no anteporto, a partir dos quais a 
dispersão atinge águas exteriores (ver figuras 55, 56, 57 e 58, do estudo de 
hidrodinâmica). 
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Em suma, as alterações na hidrodinâmica do estuário do Arade, que resulta das 
dragagens de estabelecimento das cotas de projeto (modificação da topo-hidrografia do 
Arade) encontram-se, no essencial, confinadas à área de intervenção e sua envolvente 
imediata. A área de influência indireta pode, todavia, estender-se até a confluência da 
Ribeira da Boina com o Arade (logo a montante da ponte ferroviária), e à zona costeira 
adjacente à Barra, face aos padrões de dispersão de partículas (atuais e de projeto) 
considerados com uma eventual descarga nos limites norte e sul da intervenção. 
 
Verifica-se, portanto, uma interferência indireta mínima com Sítios de Interesse 
Comunitário, que se limita ao extremo sul do Sítio Arade/Odelouca (PTCON0052), entre a 
ponte ferroviária e a confluência da Ribeira da Boina no rio Arade (FIG. A2.1. 1).  
 
Ainda relativamente ao impacte indireto há que referir a perturbação na comunidade 
faunística aquática. Localizado na transição entre a zona costeira e a montante do 
estuário do Arade (e restante bacia hidrográfica) o projeto poderá, potencialmente, 
influenciar indiretamente populações aquícolas a montante, em particular para os taxa de 
maior mobilidade, e em presença em águas salobras e dulçaquícolas, como o são os 
migradores diádromos. De salientar ainda o potencial impacte indireto, em setores mais a 
montante do estuário, inerente ao eventual incremento de transporte de espécies 
exóticas invasoras nas águas de lastro dos navios de cruzeiro. 
 
No que se refere aos locais de deposição, verifica-se uma perturbação dos meios 
pelágicos e bentónicos e das respetivas comunidades associadas, a qual decorre da/o: 
 

• Suspensão de sedimentos, com consequente aumento de turvação e degradação 
da qualidade da água; 

• Soterramento das comunidades bentónicas, com a deposição dos dragados sobre 
os fundos dos locais de depósito. 

 
Os efeitos de soterramento são similares aos da dragagem, sendo os mesmos de 
abrangência direta, porém, confinada à área de deposição. Considerando o volume total 
de dragados a depositar, e uma sobrelevação da cota de fundo de 4 m, em média, a área 
de afetação será de aproximadamente 100 ha, ligeiramente inferior à área de dragagem 
no Arade. Os efeitos da suspensão de sedimentos serão igualmente confinados à área 
anteriormente referida, pois, pese embora a pluma de sedimentos gerada seja superior 
ao das dragagens, a mesma será localizada e de curta-duração. Estudos demonstram 
que a maior dos sedimentos estabiliza na coluna de água 300 a 500 m do ponto de 
descarga, 10 a 15 minutos após a sua libertação (Tillin et al., 2011). Tal se verifica em 
situação de deposição da orla costeira, em que se verificam correntes mais fortes, 
associadas ao transporte sedimentar, pelo que é expectável que o tempo de 
sedimentação e de dispersão sejam ainda mais reduzidos ao largo (a mais 8 km), onde 
as correntes são ainda menos intensas. 
 
Em suma, no que se refere à deposição de dragados ao largo, existe coincidência entre a 
área direta e indireta de afetação, a qual será de aproximadamente 100 ha. Recorde-se, 
que a deposição de dragados será progressiva, pelo que os efeitos de perturbação dos 
sedimentos em suspensão serão relativos a uma área muito mais restrita. 
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Relativamente à deposição na praia do Molhe/Pintadinho, à semelhança do depósito ao 
largo a 8 km da costa, é considerada uma área de afetação direta relativamente 
confinada. Pese embora se situe em zona de deriva litoral, a zona das praias encontra-se 
confinada entre o molhe sul (a poente) e a arriba da Ponta do Altar (a nascente), pelo que 
não é igualmente expectável uma dispersão de sedimentos importante. A deposição será 
efetuada à cota -4,5 m (ZH), pelo que a sedimentação se espera igualmente ser rápida. A 
área de influência direta estima-se a cerca de 4 ha. 
 
Em resultado do recente alargamento do Sítio de Interesse Comunitário da Costa 
Sudoeste (PTCON0012), verifica-se assim uma interferência direta com áreas de 
conservação da natureza, quer na deposição em offshore, como na deposição nas praias 
do Molhe e Pintadinho (FIG. A2.1. 1).  
 
Saliente-se, todavia, como anteriormente referido, que os efeitos de perturbação nessas 
mesmas áreas serão muito restritas e, como assinalado mais à frente, não implicarão 
uma alteração das propriedades físicas dos habitats em causa, mantendo-se, 
posteriormente à intervenção, as mesmas características de substrato.  
 
Por fim, no que se refere aos efeitos cumulativos com o presente projeto, conforme 
indicado no EIA (ponto 1 e 2.6 do Capítulo V), considerou-se o projeto da Marina de 
Ferragudo, na margem esquerda do Arade (entre o Porto de Pesca de Portimão e a 
Ribeira de Ferragudo), pese embora incerto em termos de concretização, como se 
enquadrou aliás já no EIA (Ponto 1 do Capitulo V do Relatório Base do EIA)  
 
A concretizar-se, o projeto da Marina de Ferragudo, implicaria de acordo com o layout 
proposto, e à semelhança do projeto em estudo, uma alteração topo-hidrográfica do 
Arade, mas igualmente uma alteração da sua margem nesse local (ver FIG.V.1 do EIA 
que seguidamente se reproduz). 
 
De salientar contudo que a DIA que aprovou esse projeto da Marina de Ferragudo 
encontra-se atualmente caducada, não tendo havido prorrogação da mesma, situação 
que foi confirmada nesta fase pela CCDR Algarve, como entidade de AIA, e cuja 
correspondência recebida se apresenta no Anexo B.  
 
O projeto, a realizar-se, necessitará assim de um novo processo de Avaliação de Impacte 
Ambiental, e no caso de se vir a concretizar, num horizonte agora muito mais longínquo, 
existirá um impacte cumulativo nas características hidromorfológicas do Arade, que se 
deverá contudo fazer sentir somente na área intervencionada e envolvente imediata. 
Pese embora a tipologia de embarcação de ambos os projetos ser bastante distinta, 
considera-se ainda um impacte cumulativo no que se refere à circulação de embarcações 
dentro e fora do estuário. 
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FIG. V. 1 – Empreendimento previsto da Marina de Ferragudo, cuja DIA se encontra 

atualmente já caducada  
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2. Caracterização da situação atual: 

i. Apresentar a identificação dos habitats e espécies de fauna e flora existentes (com destaque 
para as de maior importância conservacionista e comercial), o mapeamento da sua distribuição no 
território. Neste âmbito toda a cartografia no relatório de síntese dever ser revista, pois apresenta-
se praticamente ilegível e sem pormenor. 

No ponto 10 do Capítulo IV do EIA apresentam-se os habitats e espécies de fauna e flora 
existente e potencialmente ocorrentes. Os mesmos são repartidos por ecossistema 
aquático (ponto 10.3) e ecossistema terrestre (ponto 10.4). A informação apresentada é 
ainda complementada pela listagem de taxa apresentada no Anexo 5 do Volume 3 do 
EIA, onde se apresenta os respetivos estatutos de conservação e, quando aplicável, valor 
cinegético e/ou comercial. Estas listagens apresentadas no EIA são agora 
complementadas pela listagem de taxa potencialmente ocorrentes em meio marinho, que 
se apresentam no Anexo C do presente aditamento. 
 
A cartografia de síntese é agora novamente apresentada a uma escala detalhada e que 
contemple a área de influência direta e indireta de projeto, conforme estabelecido e 
justificado no ponto anterior. 
 
Na FIG. A2.2. 1 apresentam-se assim os habitats aquáticos existentes no estuário do rio 
Arade, na área de influência direta e indireta de projeto, isto é desde a sua foz (limite 
jusante) até, sensivelmente, a EN125 (limite montante), incluindo a foz da ribeira da 
Boina. Conforme identificado no EIA, identificam-se como principais habitats: 
 

• Canal principal – Tipo de habitat que se prolonga pela zona da Mexilhoeira da 
Carregação, do cais comercial e da barra, desembocando na zona costeira 
adjacente ao estuário. Apresenta fundos de areia, de vasa e mistos (de areia e de 
vasa), com profundidade média de 5,8 m. Caracteriza-se por sofrer uma forte 
influência da água do mar e de ter associado um forte hidrodinamismo. 

Verifica-se um gradiente montante-jusante em termos de granulometria de 
substrato, sendo o material arenoso dominante no setor jusante, e o material 
siltoso cada vez mais importante consoante se caminha para montante do 
estuário. Este habitat (canal principal) pode desta forma ser subdividido em 
termos granolumétricos em Areia (arenoso), Areia/Vasa (arenoso-siltoso) e Vasa 
(siltoso). 

• Margens rochosas – Tipo de habitat situado junto ao cais comercial que se 
caracteriza por apresentar zonas de enrocamento artificial sobre fundo de vasa, 
com uma profundidade média de 3,7 m e uma forte influência da água do mar. 

• Margens não rochosas – Tipo de habitat que pode ser encontrado nas zonas da 
Mexilhoeira da Carregação, do cais comercial e da barra, sofrendo uma influência 
marinha de moderada a forte. Caracteriza-se por apresentar fundos de areia, de 
vasa e mistos (de areia e de vasa), e ainda de areia com rochas, sendo 
encontrado ao longo da margem esquerda e direita do canal principal. 

• Foz – Situado na zona da barra e na zona costeira adjacente ao estuário, 
sofrendo uma forte influência da água do mar. A sua profundidade média é de 
aproximadamente 3,6 m. 
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Acresce ainda, onde a área de influência de projeto é praticamente desprezível, no setor 
mais a montante: 
 

• Esteiros de sapal – Tipo de habitat, de fundo vasoso, situado nas zonas do sapal 
nordeste e da Mexilhoeira da Carregação, pelo que a influência da água do mar 
varia entre fraca a moderada. 

 
No que se refere à fauna associada a cada um dos anteriores habitats, os mesmos foram 
listados/descritos nos pontos 10.3.3 e 10.3.4 do Capítulo IV do EIA. 
 
No que se refere aos Esteiros de sapal é de acrescentar, como espécies mais 
representativas o caboz (Pomatoschistus microps) e também a tainha-garrento (Liza 
aurata) e os peixes-reis (Atherina spp.). São também comuns outras tainhas, o pargo-
dentão (Dentex dentex), sargos (Diplodus spp.), marinhas-de-focinho-curto (Nerophis 
ophidion e Syngnathus abaster) e marinhas-de-focinho-grosso (Syngnathus typhle). De 
salientar ainda que os esteiros de sapal são muito importante para os peixes juvenis 
(zonas de desova e nurserie), sendo a sua abundância superior à de adultos. No entanto, 
é o habitat menos importante para as espécies comerciais, pois o número e a abundância 
de indivíduos de espécies deste tipo são baixos. As espécies de invertebrados mais 
representativas dos esteiros de sapal são por sua vez o camarão-mouro (Crangon 
crangon), o caranguejo-mouro (Carcinus maenas), o camarão-da-costa (Palaemon 
serratus) e o búzio (Peringia ulvae). 
 
Na FIG. A2.2. 2 apresentam-se os habitats e comunidades vegetais naturais e 
seminaturais constantes dos ecossistemas terrestre presentes na envolvente imediata de 
projeto, bem como nos ecótonos que marcam a transição para os habitats do 
ecossistema aquático acima identificados. Identificam-se para a área de projeto e área de 
influência indireta do mesmo, e sua envolvente próxima, as seguintes comunidades 
vegetais/habitats naturais e seminaturais: 
 

• Matagais mediterrânicos (zimbrais-carrascais) – surgem como diversas 
combinações de espécies de porte arbustivo, com predomínio de Pistacia 
lentiscus, Juniperus turbinata subsp. turbinata, Olea europea var. sylvatica, 
Quercus coccifera, Quercus rotundifolia, Chamaerops humilis, Cistus ladanifer, 
Ulex erinaceus, entre outras. Apresentam distribuição no extremo sudeste da área 
de estudo, em contacto com os topos das arribas e zonas de praia. 

• Matos halonitródilos (dunas e arribas) – estas comunidades correspondem, no 
essencial, a comunidades arbustivas dominadas por Atriplex halimus e Salsola 
vermiculata, sendo acompanhadas nas zonas arenosas pela Ammophila arenaria. 
Ocorrem nos depósitos aluvionares da margem esquerda do Arade, no topo da 
praia da Angrinha e, ainda, nas arribas do extremo sudeste da foz do Arade. 
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• Matos halófilos mediterrânicos (sapais) – mosaico de habitats com predomínio de 
Arthrocnemum fruticosum e Atriplex portulacoides, precedida de Arthrocnemum 
perennis subsp. perennis e Juncus maritimus. Nas zonas mais baixas do leito 
estuarino, os bancos de sapal são ocupados por Spartina marítima. No topo da 
sequência e ocupando níveis alcançados apenas pelas maiores preias-mares, 
surgem Limonisatrum monopetalum e Salsola vermiculata e, ainda, um pouco 
mais acima, agrupamentos de Atriplex halimus. 

• Praias arenosas – correspondem as praias arenosas que acompanham a margem 
esquerda do Arade, e presentes ao longo do litoral de Portimão, confinadas por 
arribas, mas igualmente espaços impermeabilizados de expansão urbana. 

 
Para além dos espaços naturais e seminaturais anteriormente referidos, identificam-se 
comunidades profundamente alteradas pela ação humana, que se traduzem em habitats 
artificializados: 
 

• Prados ruderais – correspondem a comunidades, essencialmente, herbáceas 
dominadas por espécies ruderais, características de solos intervencionados / 
mobilizadados, com presença pontual de halonitrófilos, face à sua proximidade ao 
meio salobro / salino. Destacam-se, deste modo, numerosas espécies como 
Bromus diandrus, Bromus hordeaceus, Briza maxima, Arrhenatherum album, 
Plantago serraria, Plantago coroponus, Plantago lanceolata, entre outros. 
Pontualmente, verifica-se a presença de espécies de estrutura arbustiva, como é 
o caso de Genista triacanthos, Asparagus aphyllus, Arundo donax, ou ainda 
Rubus spp. Encontram-se localizadas em parcelas de terreno sem uso atual nas 
áreas de jurisdição da APS, a poente do Cais de Comércio e Turismo, e da 
DocaPesca, entre Porto de Pesca e Ferragudo. São ainda dominantes na periferia 
dos espaços urbanos que enquadram o estuário. 

• Povoamento de eucalipto – corresponde a um povoamento de Eucalyptus 
globulus, presente numa parcela de terreno sob jurisdição da APS, a poente da 
Marina de Portimão. O povoamento um subcoberto pouco desenvolvido, sendo 
ainda de destacar a presença da exótica invasora Acacia longifolia. 

• Arboreto – Corresponde aos jardins do Castelo de São João do Arade na margem 
esquerda do Arade. Os jardins apresentam vários elementos arbóreos 
ornamentais, tais como, Pinus pinea, Pinus halapensis, Pistacia lentiscus, 
Juniperus spp., entre outros. 

 
 
Na FIG. A2.2. 3 é efetuado o enquadramento nos habitats da Diretiva Habitat das 
unidades aquáticas e terrestre previamente identificadas e representadas na FIG. A2.2. 1 
e FIG. A2.2. 2. Da sua análise destaca-se a presença de sete habitats naturais e/ou 
seminaturais da Diretiva Habitat, nomeadamente: 1110, 1130, 1140, 1320, 1420, 1430 e 
5210. 
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Os bancos de areia sem vegetação vascular (1110) situam-se na foz do rio Arade, na 
zona do anteporto entre os dois molhes. Esta mancha tem continuidade para o litoral de 
Portimão, nomeadamente nas zonas arenosas de baixa profundidade. As zonas de 
lodaçais e areais desprovidos de vegetação vascular, a descoberto na maré (1140), 
concentram-se nos setores mais a montante do estuário, em zonas de remanso, onde as 
correntes são mais fracas e onde se verifica a deposição de sedimento fino proveniente 
dos setores montantes da bacia hidrográfica do rio Arade. Nos sapais, a montante, 
verificam-se mosaicos de habitats, onde predominam os matos halófilos (1420), 
acompanhados, pontualmente, por prados de Spartina (1320) e lodaçais (1140), estes 
últimos correspondentes a zonas de esteiro e margem do estuário.  
 
Embora menos frequentes, encontram-se igualmente matos halonitrófilos (1430) na 
envolvente aos sapais. Os matos halonitrófilos são contudo mais abundantes nas arribas 
e zonas altas de praias da margem esquerda do Arade (a sul de Ferragudo). No topo das 
arribas desenvolvem-se, a sudeste, matagais mediterrânicos, os quais integram manchas 
de zimbrais-carrascais sobre solos calcários (5210). Saliente-se que todos os habitats 
aquáticos e associados aos sapais são enquadráveis no habitat da Diretiva Habitats 
Estuários (1130). 
 
Na FIG. A2.2. 4 são apresentados os habitats aquáticos da zona litoral, coincidente com 
os locais de deposição dos dragados. A mesma teve por base a cartografia de habitats 
marinhos segundo nomenclatura EUNIS da European Marine Observation and Data 
Network (EMODnet, 2019), mapa da toponímia dos mares algarvios (CCMAR, 2019), 
com retificações pontuais resultantes de levantamentos de campo e do levantamento 
geofísico realizado nos locais de deposição (no âmbito dos trabalhos do património 
cultural). Da sua análise verifica-se a existência dos seguintes habitats marinhos: 
 
 
Depósito em meio marinho definido no PSOEM 
 

• Areias-lodosas do circalitoral (Eunis A5.35) – Areias lodosas não coesivas da 
zona circalitoral, com teor de siltes tipicamente entre 5% a 20%. Alberga uma 
comunidade caracterizada por uma grande variedade de poliquetas, bivalves 
como Abra alba e Nucula nitidosa, e equinodermes como Amphiura spp. e 
Astropecten irregulares. Estes habitats circalitorais tendem a ser mais estáveis do 
que os seus pares infralitorais e, como tal, suportam uma endofauna mais rica. 

• Sedimento misto do circalitoral (Eunis A5.44) – Habitat caracterizado por uma 
mistura heterogénea de substratos, incluindo areias-lodosas e cascalhentas, ou 
mosaicos de conchas, pedras e seixos dispostos sobre areias e lodos. Devido a 
natureza heterogénea destes fundos, várias comunidades podem ocorrer, e 
geralmente, com elevada diversidade. Uma grande variedade de poliquetas, 
bivalves, equinodermes e anémonas escavadoras, como Cerianthus lloydii, estão 
presentes neste habitat, sendo que a presença de substratos rígidos (cascalhos e 
conchas) na superfície permitem a fixação de epifauna, particularmente hidróides 
como Nemertesia spp. e Hydrallmania falcata. A combinação de epifauna e 
infauna pode assim levar à presença de comunidades ricas em espécies. Estas 
comunidades podem apresentar forte semelhança, no que se refere à infauna, 
com comunidades de sedimentos sublitorais mais grosseiros (Eunis A5.1). 
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FIG. A2.2. 4 – Habitats Aquáticos do Litoral de Portimão 
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Praias do Molhe e do Pintadinho 
 

• Areias limpas do infralitoral (Eunis A5.23) – Bancos de areias limpas que ocorrem 
e águas pouco profundas. Caracteriza-se pela praticamente ausência de algas 
marinhas, e pela presença de uma fauna bentónica robusta, particularmente 
anfípodes (Bathyporeia) e poliquetas, que incluem Nephtys cirrosa e Lanice 
conchilega. Enquadrável no habitat 1110 Bancos de areia permanentemente 
cobertos por água do mar pouco profunda. 

 
Depósitos alternativos em zona imersa para recarga artificial de praias 
 

• Como referido anteriormente, a caracterização e avaliação de impactes referente 
à alternativa de deposição dos dragados em meio marinho, definida em 
articulação com a APA/ARH Algarve, é efetuada no Anexo G. Da análise do 
referido anexo é possível verificar que os locais de depósito alternativos, à 
semelhança das praias do Molhe e Pintadinho, se desenvolvem em areias do 
infralitoral (Eunis A5.23 e A5.24). 

 
 
O elenco faunístico presente nestes habitats é seguidamente descrito nas respostas ao 
pedido de esclarecimentos referentes às alíneas seguintes. Como anteriormente referido, 
as listagens de taxa do EIA, são complementadas no Anexo C do presente aditamento, 
nomeadamente no que se refere às espécies marinhas da faixa litoral onde serão 
efetuadas as deposições de materiais dragados. 
 
 

ii. Identificar as áreas de maior sensibilidade para as diferentes espécies. Espécies como a 
zoostera, a savelha, a enguia e o cavalo-marinho, entre outras, pela sua importância e estatuto 
têm de ser aprofundadamente estudadas. 

É seguidamente apresentada uma análise para a espécies solicitadas, e para outras 
espécies de estatuto de conservação de muito ameaçada. A análise é efetuada por grupo 
biótico, no caso de se verificar um potencial elevado de espécies com interesse 
conservacionista, e quando as mesmas partilham preferências ecológicas similares (é 
exemplo das aves limícolas). 
 
 

Zostera noltii 
 
Esta espécie hidrófita ocorre em bancos de areias, areias-lodosas e lodos na zona 
intermareal cobertos por águas pouco profundas de estuários e rias. As suas 
comunidades são enquadráveis no habitat 1140 da Diretiva Habitat, mais precisamente 
no subtipo português 1140pt2 Bancos de sedimentos intermareais com Zostera noltii. 
Esta espécie ocorre em todos os estuários e lagoas costeiras do Algarve, estuários dos 
rios Mira, Sado e Mondego e Ria de Aveiro. 
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No estuário do Arade os registos desta espécie limitam-se ao seu setor intermédio e 
superior (Serrão, 2009; Carapeto, 2019), em zonas pouco profundas dominadas por 
lodaçais, e em associação às zonas de sapais. A espécie ocupa áreas restritas, estando 
geralmente associadas a comunidades de Spartina. Regista-se maior presença na 
margem esquerda do Arade, entre as pontes da EN125 e da A44 (Gonçalves et al., 
2013), associados a comunidades de Spartina em periferia dos sapais. Presença pontual 
a jusante da EN125 (margem direita). O setor inferior (jusante da ponte ferroviária) e foz 
do Arade não registam a presença desta espécie. Tal advém das maiores profundidades 
do canal, fruto do funcionamento e manutenção da área portuária. 
 
Considera-se que as áreas de maior sensibilidade, e de interesse à preservação da 
espécie, coincidem com as zonas de sapais presentes a montante (Esteiros de sapal da 
FIG. A2.2. 1 e Matos halófilos mediterrânicos da FIG. A2.2. 2). 
 
 

Savelha 
 
Alosa fallax distribui-se pela costa Atlântica desde a Islândia e Noruega, a norte, até a 
costa de Marrocos, a sul. Também aparece ao largo do Mediterrâneo, sendo 
especialmente abundante no mar Egeu. Na Península Ibérica distribui-se tanto em bacias 
Mediterrânicas com Atlânticas (Nachón et al., 2016; Bao et al., 2015; Doadrio, 2001).  
 
Em Portugal ocorre nas bacias hidrográficas dos rios Minho, Lima, Vouga (pois 
possivelmente ocorre na Ria de Aveiro), Mondego, Tejo, Sado, Mira e Guadiana (Costa et 
al., 2005). Aparentemente não penetra nas zonas mais superiores dos rios, 
comparativamente à sua congénere Alosa alosa, podendo reproduzir-se nos setores 
montantes dos estuários, ainda em zona de influência de marés. 
 
É uma espécie rara no estuário do Arade. Normalmente ocorre na zona do cais comercial 
e na foz, mas, tratando-se de uma espécie anádroma, supõe-se que ocorra também mais 
a montante, em potenciais zonas de reprodução (Gonçalves et al., 2013). Relativamente 
aos habitats aquáticos anteriormente identificados (no EIA e resposta à alínea i do 
presente documento), regista-se a preferência de indivíduos adultos pelo habitat Foz, o 
que faz sentido tendo em conta a interligação à zona costeira onde a maioria da 
população deverá permanecer. No que se refere aos indivíduos juvenis, os mesmos 
apresentam preferência pelo habitat Margens Não Rochosas (zonas de menor 
profundidade). 
 
Esta distribuição desta espécie pelos diferentes habitats anteriormente referenciados 
corrobora o conhecimento sobre o ciclo de vida da espécie. Esta espécie reproduz-se em 
água doce ou, em algumas situações, na parte superior da zona estuarina. Os juvenis 
passam por uma fase de duração variável em meio estuarino. A fase de crescimento 
ocorre em meio marinho, essencialmente em zonas costeiras. 
 
A presença de juvenis no estuário, em zonas de margens não rochosa, comprova a 
reprodução desta espécie no Arade. As zonas de sapais mais a montante, menos fundas, 
e com maiores zonas de abrigo (na zona de esteiros e margens do canal principal), 
constituem as zonas de maior relevo para os juvenis da espécie, que permanecem no 
estuário durante algum tempo. Os adultos concentrados em meio marinho surgem 
ocasionalmente na zona de foz. 
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As áreas mais sensíveis para esta espécie estarão associadas ao setor intermédio-
montante do estuário (próximo das zonas de reprodução), onde predominam margens 
não rochosas e zonas menos fundas do canal (Esteiros de sapal e Margens Não 
Rochosas da FIG. A2.2. 1). 
 
 

Enguia 
 
Anguilla anguilla apresenta como área de distribuição natural o Atlântico Norte, e os 
mares Mediterrâneo, Báltico e Negro, assim como nos rios que desaguam nos mesmos. 
Na Península Ibérica distribui-se pela maioria das bacias hidrográficas, principalmente 
limitada aos troços inferiores em consequência da presença de infraestruturas hidráulicas 
que impedem a sua migração anádroma (Doadrio, 2001; Maceda-Veiga et al., 2010). Em 
Portugal ocorre em todas as bacias hidrográficas desde o Minho ao Guadiana (Costa et 
al., 2005). 
 
A enguia é uma espécie pouco abundante no estuário do Arade. A sua entrada no 
estuário dá-se entre janeiro e abril, quando tem cerca de 6,5 cm, principalmente nos 
esteiros do sapal (ver FIG. A2.2. 1) da zona superior do estuário.  
 
Os locais de maior concentração de enguias são as partes superiores e intermédias do 
estuário. No entanto, também ocorrem indivíduos na margem adjacente ao Castelo de 
São João do Arade, na parte inferior do estuário. Os habitats preferidos são constituídos 
por fundos arenosos e/ou vasosos de profundidade variável, sendo os juvenis 
encontrados somente a baixas profundidades (Gonçalves et al., 2013). 
 
Em suma, embora possam ocorrer em todo o estuário do Arade, em particular no período 
migratório (janeiro a abril), a concentração de exemplares verifica-se mais a montante. As 
áreas mais sensíveis para esta espécie, são, à semelhança da savelha, os setores 
intermédios e superiores, onde predominam 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 (Esteiros de Sapal e Vasa 
da FIG. A2.2. 1). 
 
 

Cavalo-marinho 
 
Ocorrem no Arade duas espécies de cavalos-marinhos com estatuto de conservação 
Indeterminado, nomeadamente Hippocampus hippocampus e Hippocampus guttulatus. 
 
Ambos são um peixe bentónico/críptico, costeiro, ocorrendo geralmente em zonas de 
pouca profundidade e lagoas costeiras, entre algas ou ervas marinhas. Todavia podem 
invernar em águas mais profundas. Apresenta a capacidade de camuflagem, adquirindo a 
coloração das plantas para se esconder entre a vegetação. Hippocampus hippocampus é 
a espécie de cavalo-marinho mais comum da costa algarvia. Por sua vez, Hippocampus 
guttulatus é a espécie mais abundante na ria Formosa, mas pouco comum na faixa 
costeira algarvia (Gonçalves et al., 2013). 
  



   
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 
Elementos Adicionais 
Rev.00  Maio 2020 

27

 
 
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). 
 
As áreas de maior sensibilidade para esta espécie encontram-se assim associadas aos 
prados de Zostera noltii presentes nas margens não rochosas e vasosas pouco 
fundas do canal principal (ver FIG. A2.2. 1). No setor jusante do estuário, apesar de 
poder ocorrer, até pelo facto da ligação à zona costeira, as alterações morfológicas 
inerentes à expansão urbano-portuário tem vindo a alterar as condições de habitats para 
esta espécie. Não obstante, as zonas menos profundas e margens não rochosas da 
margem esquerda do Arade constituem zonas de maior probabilidade de ocorrência. 
 
 

Avifauna 
 
Conforme referido no EIA (ponto 10.4.2.3 do Capítulo IV) o estuário insere uma 
comunidade avifaunística diversificada, que alberga alguns taxa ameaçados e muito 
ameaçados, em particular espécies limícolas. São o caso do pilrito-escuro (Calidris 
maritima), maçarico-galego (Numenius phaeopus), maçarico-das-rochas (Actitis 
hypoleucos), maçarico-bique-bique (Tringa ochropus). Ou ainda, galheta (Phalacrocorax 
aristotelis), flamingo (Pheonicopterus roseus), gaivota de Audouin (Larus audouinii), 
chilreta (Sterna albifrons), negrola (Melanitta nigra), tagaz (Gelochelidon nilotica) e 
garajau-grande (Sterna caspia) em perigo; colhereiro (Platalea leucorodia) alfaiate 
(Recurvirostra aveosetta) e garajau (Sterna sandvicensis). 
 
Os setores intermédios e superiores do estuário do Arade são particularmente 
importantes para as referidas espécies limícola, enquanto zonas de alimentação, abrigo, 
e ainda, de nidificação. As margens pouco fundas e vasosas do canal principal, a 
descoberto na baixa-mar constituem zonas importantes de alimentação, particularmente 
pela abundância em organismos bentónicos e juvenis de peixes. Os sapais baixos e 
médios, para além de conferirem, igualmente, zonas de alimentação, também constituem 
zonas de abrigo e nidificação. As margens não rochosas acompanhadas por pequenos 
areais também são relevantes para algumas destas espécies. 
 
As arribas e praias arenosas são igualmente habitats relevantes para algumas das 
espécies marinhas assinaladas. 
 
Para além das espécies limícolas e marinhas, também foram identificadas no EIA 
espécies ameaçadas “terrestres”, são exemplo o falcão-peregrino (Falco peregrinus) ou 
ainda, menos provável, a águia-de-bonelli (Hieraaetus fasciatus). Para ambas as 
espécies, e em particular para o falcão-peregrino, as zonas de matagais e arribas litorais 
(zimbrais-carrascais e matos halonitrófilos associados a arribas da FIG. A2.2. 2). 
 
Destaque ainda para o ilhéu rochoso do Leixão da Gaivota, em zona de costa (frente ao 
Pontão do Altar), que constitui uma zona de nidificação de Garça-branca (Egretta 
garzetta) e de Carraceiro (Bibulcus ibis), cujas populações usam o setor intermédio e 
superior do estuário como local de alimentação. 
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Em suma, as áreas mais sensíveis para a comunidade avifaunística correspondem aos 
sapais do setor médio e superior do estuário do Arade, e ainda, as arribas e praias 
arenosas costeiras. Destaque ainda para os matagais mediterrânicos associados às 
arribas costeiras. 
 

Avaliação Global 
 
No cômputo geral, destacam-se como áreas de maior sensibilidade ecológica e de 
importância à conservação de espécies ameaçadas, os sapais e zonas pouco 
profundas e vasosas do estuário do Arade (habitats 1140, 1320 e 1420 do setor 
montante da FIG. A2.2. 3), e ainda a zona de arribas costeiras (habitats 1430 e 5210 ao 
das zonas de arribas da FIG. A2.2. 3). 
 
 

iii. Apresentar a caracterização em termos ecológicos de todas as áreas de deposição de 
sedimentos, inclusivamente offshore. 

Conforme anteriormente definido o projeto contempla dois locais de deposição de 
dragados, designadamente nas praias do Molhe e Pintadinho, em zona infralitoral, 
compreendida entre o molhe leste e o Pontão do Altar, para recarga das referidas praias, 
e num local offshore, definido para este fim no PSOEM. Como referido anteriormente, a 
análise dos locais de deposição alternativos, definidos no quadro do presente pedido de 
elementos adicionais é efetuada no Anexo G. 
 

Habitats 
 
Conforme referido no esclarecimento à alínea i a deposição dos dragados interfere com 
três habitats principais (ver FIG. A2.2. 4). 
 
O local de deposição offshore interfere com fundos de areias-lodosas (A5.35) e areias-
lodosas e cascalhentas (A5.44) do circalitoral. Estes habitats de fundos móveis inserem 
uma comunidade bentónica com grande variedade de poliquetas, bivalves, equinodermes 
e anémonas escavadoras. Os substratos rígidos, nos setores mais cascalhentos, 
permitem ainda a fixação de epifauna, particularmente hidróides como Nemertesia spp. e 
Hydrallmania falcata. 
 
A deposição de sedimentos nas praias do Molhe e Pintadinho interfere, por sua vez, com 
areias limpas do infralitoral (A5.23), em águas pouco profundas. Este habitat de fundos 
mais móveis, são marcados pela ausência de algas e pela presença de uma fauna 
bentónica robusta, particularmente anfípodes (Bathyporeia) e poliquetas. 
 
 

Invertebrados bentónicos 
 
A comunidade macrobentónica em avaliação na área de estudo constitui a comunidade 
costeira sedimentar. Embora existam alguns trabalhos em sedimento arenoso (substrato 
móvel) em Portugal (Reis et al., 1982; Dexter, 1988, Dexter, 1990, Dexter, 1992 in Pinto, 
2009; Silva, 2011), a zona costeira portuguesa continua mal conhecida. 
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A fauna macrobentónica normalmente associada aos sedimentos arenosos da zona 
intertidal na costa portuguesa inclui as espécies Talitrus saltator, Tylos europeus, 
Eurydice pulchra, Spio filicornis, Nephtys cirrosa, Haustorius arenarius, Urothoe 
brevicornis, Bathyporeia guilliamsoniana, Pontocrates arenarius, Donax trunculus e 
Tellina tenuis. Na zona subtidal, pode ser encontrada a espécie Chamelea striatula nas 
zonas de areias finas, Dosinia exoleta e Spisula solida em areias grosseiras e Amphioxus 
lanceolatus em cascalho (OSPAR COMM., 2000). 
 
Os trabalhos de caracterização dos habitats bentónicos da plataforma continental 
portuguesa (Martins, 2013) apontam para uma elevada diversidade de poliquetas, pese 
embora o predomínio de anfípodes. Com menor abundância e riqueza, aponta ainda para 
a presença de bivalves e poliplacóforos. No local offshore registou-se, como taxa mais 
abundantes, a ocorrência dos poliquetas Ampharete finmarchica, Euchone rubrocincta, 
Gallardoneris iberica, Lumbrineris luciliae e Lumbrineris lusitanica, o bivalve Corbula 
gibba, e o poliplacóforo Leptochiton cancellatus. Em proximidade da costa e da foz do 
Arade, na zona infralitoral, registam-se os poliquetas Ampharete finmarchica, Monticellina 
heterochaeta, Prionospio fallax, Lumbrineris lusitanica e Lumbrineris pinaster, e o bivalve 
Abra alba. Em ambos os locais de depósito verifica-se a maior abundância de anfípodes 
do género Ampelisca. 
 
Os estudos apontam igualmente para uma abundância relativamente reduzida (101 a  
200 indv./0,1 m2), quando comparado com comunidades da costa norte atlântica  
(> 300 indv./0,1 m2). Todavia, a comunidade da costa e ao largo de Portimão apresenta, 
em contrapartida, uma riqueza elevada (superior a 45 taxa/0.1 m2). Tal se traduz numa 
diversidade (shannon-wiener) e equitabilidade (pielou) elevados. 
 
 
Ictiofauna 
 
Atendendo aos registos de pesca do Porto de Pesca de Portimão (Docapesca e INE), e a 
estudos orientados para a zona costeira e habitats bentónicos em questão (Gonçalo et 
al., 2013; Monteiro et. al., 2012) registam-se como de potenciais 91 espécies. 
 
Das 91 espécies potencialmente ocorrentes (ver Anexo C), a sua maioria (18) é 
pertencente à família sparidae. Seguem-se as famílias soleidae (8), gobiidae (6), labridae 
(5) e mugilidae (5). Destaque para as espécies Allosa fallax e Anguilla anguilla, com 
estatutos de conservação de muito ameaçadas. 
 
O local de depósito das praias do Molhe e Pintadinho apresentam uma maior presença 
de Solea senegalensis, Scophthalmus rhombus, Halobatrachus didactylus, Torpedo 
torpedo, Scomber colias e Chelidonichthys lucerna. Também ocorre Platichtys flesus e 
Balistes capriscus. Tendo em conta a proximidade à foz do Arade, e aos registos de 
espécies nesse mesmo estuário, é provável a ocorrência ocasional de outras espécies no 
local. Destaque para os migradores diádromos, em particular Alosa fallax. 
 
No depósito offshore, tendo em conta as características do habitat bentónico local, é 
expectável a ocorrência, nos fundos (móveis), de peixes-chatos (Bothidae e Soleidae) e 
peixe-aranha (Trachinus draco). Trabalhos em substratos móveis do circalitoral apontam 
para registos de abundância particularmente elevados para Arnoglossus laterna, 
Arnoglossus thori e Buglossidium luteum. No ambiente pelágico será expectável uma 
comunidade mais diversificada.  
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Mamofauna 
 
No que se refere à mamofauna é de salientar a potencial ocorrência de Tursiops 
truncatus, Delphinus delphis e Phocoena phocoena. Saliente-se que a revisão dos limites 
do Sítio de Interesse Comunitário da Costa Vicentina que passa a incluir o litoral de 
Portimão advém da presença do roaz e boto, nomeadamente dos resultados do projeto 
MARPRO. 
 
O boto é uma espécie costeira observada em zonas de profundidade inferior a 200 m, 
estuários e baías. Em Portugal, distribui-se ao longo de toda a costa embora seja mais 
frequente na zona norte, entre o Porto e a Nazaré e na zona da Arrábida e Costa da Galé 
em zonas bastante próximas da costa. Uma terceira zona de maior ocorrência é a região 
algarvia entre Sagres e Albufeira, a qual integra as áreas de deposição de dragadas 
consideradas. Os avistamentos do projeto MARPRO identificam uma maior probabilidade 
de ocorrência no depósito offshore, não sendo contudo totalmente de excluir que possa 
ocorrer junto à foz do Arade, e portanto, às praias do Molhe e Pintadinho. 
 
O roaz ocupa diversos tipos de habitats, tanto costeiros como oceânicos. Em Portugal, 
existe uma população residente no estuário do Sado. São frequentes na zona das 
Berlengas e canhão da Nazaré e estão distribuídos um pouco por toda a costa 
portuguesa. À semelhança do boto, a sua distribuição na costa algarvia encontra-se 
particularmente associada a zona entre Sagres e Albufeira. Mais uma vez a probabilidade 
de ocorrência é superior na zona offshore. 
 
O golfinho-comum é a espécie de cetáceo mais abundante na costa portuguesa. 
Encontra-se distribuída de norte a sul, sendo frequente tanto próximo da costa como em 
zonas mais oceânicas. Das três espécies referidas esta é que apresenta maior 
probabilidade de ocorrência na área de influência direta do projeto. 
 
 

Avifauna 
 
De acordo com o Atlas de Aves Marinhas de Portugal (Meirinho et al., 2014) registam-se 
para a faixa costeira algarvia, na qual se integra a área de projeto, um total de 31 aves 
marinhas (Anexo C). Das 31 aves nove apresentam um estatuto de muito ameaçado em 
Portugal, nomeadamente Uria aalge, Melanitta nigra, Larus andouinii, Larus fuscus, 
Sterna hirundo, Sterna albifrons, Phalacrocorax aristotelis, Calonectris borealis e Puffinus 
mauretanicus.  
 
Das espécies anteriormente citadas, somente Puffinus mauretanicus apresenta estatuto 
de ameaça internacional, nomeadamente de Criticamente em Perigo. Das espécies 
anteriormente citadas apenas três apresentam presença recorrente na costa algarvia, ou 
seja, durante todo o ano, nomeadamente Larus fuscus, Calonectris borealis e Puffinus 
mauretanicus. As restantes espécies apresentam uma presença mais fragmentada, 
sendo Uria aalge a espécie com maior probabilidade de ocorrência na área de estudo, 
sendo a mesma limitada ao período de migração outonal. 
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As espécies referenciadas são maioritariamente pelágicas, reproduzindo-se em 
pequenos ilhéus e em falésias, o que revela a importância das pequenas ilhas rochosas 
que bordejam a linha de costa, e das arribas costeiras. Das espécies com estatuto 
ameaçadas, somente Larus fuscus apresenta uma presença recorrente em zonas 
urbanizadas, nomeadamente portuárias (normalmente portos de pesca), sendo aquela 
com maior probabilidade de ocorrência na zona da foz do Arade. 
 
 

iv. No capítulo IV, a caracterização da macrofauna bentónica (10.3.4) está principalmente focada 
na megafauna e em espécies comerciais. Assim, dever ser apresentada a composição das 
comunidades bentónicas de macroinvertebrados para cada uma das zonas. 

A caraterização dos macroorganismos bentónicos é essencial para a avaliação do estado 
ambiental e é um indicador comummente utilizado para identificar alterações no ambiente 
provocadas pelo homem (Thouzeau et al. 1991; Dauer 1993; Ritter e Montagna 1999; Borja et al. 
2006). 

Para poder avaliar o estado atual e assim poder identificar possíveis impactes durante e após a 
realização das obras, é necessário a apresentação de informação mais detalhada, focada na 
macrofauna bentónica. Para colmatar a falta de informação suficiente, deve ser realizado um 
estudo de caracterização destas comunidades em cada uma das quatro áreas definidas no projeto 
(canal principal, margens rochosas, margens não rochosas e Foz), usando o mesmo protocolo que 
irá ser aplicado na monitorização. 

Os trabalhos desenvolvidos no Arade no quadro do projeto de Avaliação do Estado 
Ecológico das Massas de Água Costeiras e de Transição Adjacentes e do Potencial 
Ecológico das Massas de Água Fortemente Modificadas (projeto EEMA) permitiram uma 
caracterização global da comunidade de invertebrados bentónicos do referido estuário.  
 
As estações de amostragem foram repartidas pelos diferentes setores do estuário, 
nomeadamente no seu trecho terminal (estação WB1), intermédio (estação WB2) e 
superior (estação WB3).  
 
A estação WB1 integra a área de projeto, situando-se na zona do canal principal, na 
frente da Marina de Portimão. A estação WB2 situa-se já acima da zona de influência 
indireta de projeto (ver ponto 1 dos Sistemas Ecológicos do presente aditamento), na 
zona de Mexilhoeira da Carregação. A estação WB3 encontra-se no limite superior do 
estuário, em Silves, já com forte influência das descargas de água doce do rio Arade 
(sistema dulçaquícola). 
 
O projeto EEMA considerou, no rio Arade, duas campanhas de amostragem (inverno e 
verão), sendo realizados três replicados por estação de amostragem conforme Protocolo 
de Monitorização e Processamento Laboratorial de Macroinvertebrados Bentónicos da 
APA (https://apambiente.pt/_zdata/EstadoAguas/Protocolos/MONIT_Bentos_TW.pdf) e 
proposto no Programa de Monitorização da Qualidade da Água e Comunidades 
Bentónicas proposto no EIA. 
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Os resultados das campanhas realizadas permitiram a identificação de 5412 indivíduos 
repartidos por 89 taxa, dos quais 52 foram identificados até à espécie (ver Anexo C do 
presente aditamento). O grupo Annelida é o de maior representatividade na comunidade 
do estuário com um total de 2673 indivíduos (49,4%). No que se refere aos restantes 
grupos, existe alguma repartição dos mesmos ao longo do gradiente montante-jusante 
(Gráfico 1).  
 

 
Gráfico 1 – Proporção de táxones (Filo) por local de amostragem 

 
 
Os Mollusca assumem relevo no trecho nos setores mais a jusante do estuário, em 
particular no setor intermédio (Mexilhoeira da Carregação). Os Echinodermata são quase 
exclusivos do setor terminal, constituindo, deste modo, um grupo com grande influência 
marinha.  
 
Os Arthropoda, pese embora repartidos por todo o estuário, apresentam particular relevo 
(49%) no limite montante do estuário. Neste último setor, os restantes grupos apresentam 
registos muito pobres, sendo praticamente desprezíveis relativamente aos grupos 
Annelida e Arthropoda.  
 
Os grupos Nematoda e Nermertea apresentam um reduzido número de efetivos no 
estuário, com 29 (0,5%) e 9 (0,2%) indivíduos respetivamente. Saliente-se que no caso 
dos nematoda, os mesmos foram maioritariamente identificados em WB2 (setor 
intermédio). 
 
Relativamente ao nível taxonómico mais baixo, é possível determinar um conjunto de 
espécies dominantes, na referida comunidade do Arade. No setor terminal (WB1) 
destaque para os efetivos de Melinna palmata (Annelida) e de Corbula gibba (Mollusca). 
Outras espécies atingem níveis relevantes de abundância como Magelona papillicornis, 
Cyathura carinata, Heteroclyme robusta, Nephtys hombergii, ou ainda Retusa truncatula.  
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Na Mexilhoeira da Carregação (WB2) Melinna palmata assume, igualmente, carácter 
dominante, conjuntamente com Bittium sp. Outras espécies assumem relevância como 
Streblospio shrubsolii, Corophium multisetosum, Cyathura carinata, ou ainda Odostomia 
albella. O setor mais a montante (WB3) apresenta uma comunidade substancialmente 
distinta, com predomínio claro de Cyathura carinata, Hediste diversicolor e Streblospio 
shrubsolii. 
 
No que se refere à estrutura da comunidade há ainda que salientar um gradiente de 
diversidade de montante para jusante (Gráfico 2). A comunidade mais a montante 
apresenta uma menor diversidade de taxa, sendo claramente dominada por três 
espécies, as quais foram anteriormente referidos. Os setores intermédios apresentam 
uma diversidade marcadamente superior, sendo WB1 o local com registo mais altos. A 
equitabilidade da comunidade é igualmente superior nos trechos mais a jusante, 
atingindo um máximo em WB2. 
 

 
Gráfico 2 – Diversidade e Equitabilidade por local de amostragem 

 
 
Ainda relativamente à estrutura da comunidade, há que referir um claro predomínio de 
taxa tolerantes à contaminação orgânica (classe III; Gráfico 3).  
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Inverno (WB1) Verão (WB1) 

Inverno (WB2) Verão (WB2) 

Inverno (WB3) Verão (WB3) 

Gráfico 3 – Valor de AMBI por campanha e estação de amostragem 
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Tal como para a diversidade e equitabilidade verifica-se um gradiente montante-jusante, 
em que os trechos mais a montante do estuário apresentam uma maior concentração de 
taxa oportunistas e/ou tolerantes à contaminação/concentração de matéria orgânica. 
Conforme se caminha para jusante verifica-se um aumento na proporção de taxa com 
maior sensibilidade à poluição (classe I e II).  
 
Parece existir igualmente alguma sazonalidade na composição da comunidade, 
nomeadamente uma maior proporção de taxa tolerantes à poluição no inverno. Excetua-
se o caso do local WB1, onde o inverno apresentou maior abundância de taxa 
intolerantes. 
 
 

v. Apresentar a caraterização da macrofauna bentónica nas áreas onde irão ser depositados os 
dragados. 

A caracterização da fauna macrofauna bentónica nos locais de depósito dos dragados foi 
caracterizada na resposta à alínea iii do ponto 2. Ambos os locais apresentam uma 
elevada diversidade de poliquetas, pese embora o predomínio de anfípodes. Os 
moluscos são o grupo menos dominantes. No que à fauna piscícola diz respeito, o local 
de deposição das praias do Molhe e Pintadinho apresentam maior diversidade. Os fundos 
do local offshore são essencialmente dominados por peixes-chatos, como Arnoglossus 
laterna, Arnoglossus thori e Buglossidium luteum. 
 
 

vi. Deve ser dado particular destaque ao Sítio Rede Natura 2000 de Arade/Odelouca (ver 
orientações de gestão do Plano Setorial da Rede Natura 2000) e ZPE do Leixão da Gaivota. 

Conforme referido no EIA, o projeto de aprofundamento e alargamento do canal de 
navegação do Porto de Portimão não interfere diretamente, pese embora a sua 
proximidade, com o sítio de interesse comunitário Arade/Odelouca (PTCON0052), 
situado a montante, nem com a zona de proteção especial do Leixão da Gaivota, situada 
a nascente das praias do Molhe e Pintadinho, junto à linha de costa (FIG. A2.1. 1 e  
FIG. A2.2. 5).  
 
Todavia, com o recente alargamento, em 2019, dos limites do Sítio de Interesse 
Comunitário Costa Sudoeste (PTCON0012), que passa a incluir todo o litoral oeste 
algarvio até à praia do Carvoeiro, e portanto, o litoral de Portimão, o projeto passa a 
apresentar uma interferência direta com a Rede Natura 2000, nomeadamente através 
das ações de deposição de material dragado e muito marginalmente pelo limite sul da 
dragagem do canal, na abertura da barra. 
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FIG. A2.2. 5 – Enquadramento do projeto face aos Sítio Arade/Odelouca, ZPE do Leixão da 

Gaivota/Costa Sudoeste e recente alargamento para nascente do Sítio Costa Sudoeste  

 
 

Arade/Odelouca 
 
O Sítio Arade/Odelouca desenvolve-se ao longo dos troços finais do rio Arade e da ribeira 
de Odelouca (seu principal afluente). O seu limite sul confina com a ponte ferroviária junto 
a Portimão. 
 
De montante para jusante, até à zona superior do estuário do Arade, processa-se um 
interessante gradiente biofísico: na parte superior do Sítio observam-se vales encaixados 
preenchidos por galerias ripícolas serranas, que para sul dão lugar a vales mais largos, 
nos quais, com a aproximação do litoral, se torna notória a influência salinha, crescendo a 
importância das marés e acentuando-se o carácter estuarino, com margens aplanadas 
preenchidas por lodaçais, sapais, áreas de salgados e pequenas praias de areia, onde se 
intercalam zonas agrícolas. 
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O Sítio insere uma comunidade ciprinícola de interesse, sendo de salientar a boga-do-
sudoeste (Iberochondrostoma almacai), a qual ocorre apenas nas bacias dos rios Mira e 
Arade, limitando a sua distribuição a alguns Sítios do Algarve. Inclui também um 
importante abrigo para morcegos, nomeadamente por albergar colónias de criação de 
morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e de criação e hibernação de 
morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hiposideros), sendo também utilizada 
durante o resto do ano por outras espécies de morcegos, todas elas com estatuto de 
ameaça. 
 
O Sítio insere um conjunto de habitats naturais e seminaturais constantes da Diretiva 
Habitats, nomeadamente: 1110; 1130; 1140; 3150; 3260; 3280; 3290; 4030; 6310; 8220; 
8310; 92A0; e 92D0. Conforme referido na alínea i) do ponto 2 (Sistemas Ecológicos) do 
presente aditamento salientam-se, na envolvente ao projeto (proximidade da área de 
influência indireta), os bancos de areia permanente cobertos por água do mar pouco 
profunda (1110), lodaçais e areais a descoberto na maré baixa (1140) e ainda os 
estuários (1130). Identificam-se, para além dos habitats mencionados no plano setorial da 
rede natura 2000, os habitats 1320, 1410, 1420 e 1430 (sapais). 
 
Os sapais encontram franco desenvolvimento em toda a área estuarina do Arade-
Odelouca, em particular no troço médio do estuário, entre a zona de confluência das 
ribeiras do Arade e de Odelouca e a nova ponte rodoviária sobre o rio Arade (EN 125). 
Nas zonas mais baixas do leito estuarino, os bancos de sapal são ocupados por 
vegetação fanerogâmica, inicialmente dominada pela morraça (Spartina maritima), a qual 
chega, por vezes, a formar extensas pradarias (habitat 1320). A morraça é 
progressivamente substituída pela gramata (Arthrocnemum perennis subsp. perennis), 
com a qual existe em codominância (habitat 1420pt1). Esta zona é usualmente de 
reduzidas dimensões começando então a surgir Arthrocnemum fruticosum e Atriplex 
portulacoides, desenvolvendo-se numa larga faixa (habitat 1420pt2). Mais próximo das 
margens aparece Juncus maritimus (habitat 1410) que, em geral, antecede 
Arthrocnemum macrostachyum, e algumas espécies de Limonium, que ocupam as zonas 
com maior declive, já menos sujeitas a influência das marés. No topo da sequência e 
ocupando níveis alcançados apenas pelas maiores preias-mares, surgem Limonisatrum 
monopetalum e Salsola vermiculata e, ainda, um pouco mais acima, agrupamentos de 
Atriplex halimus (habitat 1430). 
 
De acordo com o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) verificam-se, no 
presente Sítio, diversas orientações dirigidas para os ecossistemas ribeirinhos, dos quais 
se destacam os seguintes, face à natureza da intervenção de projeto: 
 

• Monitorizar, manter/melhorar qualidade da água 

1110; 1130; 1140; 3150; 3260; 3280; 3290; 8310; 92D0; Lutra lutra; Mauremys 
leprosa; Iberochondrostoma almacai (considerando como valores de referência os 
limites previstos para as “águas de ciprinídeos”, de acordo com o disposto no 
Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto); Miniopterus schreibersi; Myotis blythii, 
Rhinolophus hiposideros; Rhinolophus mehelyi (conservação das suas áreas de 
alimentação). 

  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

 Elementos Adicionais 

Maio 2020 Rev.00 

38

 

• Regular dragagens e extração de inertes 

1110; 1130; 1140; 8220; 8310; Iberochondrostoma almacai (tomar medidas que 
impeçam a extração de inertes nos locais de reprodução da espécie, em qualquer 
época do ano. Nos restantes locais condicionar durante a primavera); Mauremys 
leprosa (tomar medidas que impeçam a extração de inertes nas zonas 
coincidentes com áreas de reprodução). 

• Tomar medidas que impeçam as deposições de dragados ou outros aterros 

Iberochondrostoma almacai (em áreas mais sensíveis). 

• Regular o tráfego de embarcações e o estabelecimento de zonas de amarração 

1110; 1130; 1140. 

 
 

Leixão da Gaivota 
 
A ZPE de Leixão da Gaivota corresponde a um ilhote rochoso junto a uma zona de 
arribas no litoral de Ferragudo (em frente ao farol da Ponta do Altar). Este sítio isolado é 
ocupado por uma colónia nidificante de garça-branca (Egretta garzetta) e de Carraceiro 
(Bulbucus ibis), sendo um dos locais mais importantes do Algarve para o efeito. 
 
As orientações de gestão para esta ZPE visam sobretudo assegurar a tranquilidade da 
colónia nidificante de graças, sendo para tal necessário melhorar a eficácia da 
fiscalização sobre perturbação humana. As orientações são: 
 

• Condicionar acesso; 

• Ordenar atividades de recreio e lazer; 

• Ordenar práticas de desporto de natureza; 

• Ordenar/regulamentar a atividade de observação de espécies da fauna. 

 
 
Estas orientações de gestão visam o controlo/atenuação da perturbação direta. Porém, é 
igualmente considerado como fator de ameaça, alterações substanciais de zonas 
húmidas nas imediações, utilizadas como áreas de alimentação, pelo que a correta 
gestão destas áreas (sítio Arade/Odelouca e Ria de Alvor) apresenta uma influência 
indireta da ZPE. 
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Costa Sudoeste 
 
O sítio Costa Sudoeste desenvolvia-se, inicialmente, por toda a Costa Vicentina, entre a 
ribeira da Junqueira, em São Torpes, e a praia de Burgau, incluindo grande parte do 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Os limites do sítio foram 
recentemente alargados, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2019, de 23 de 
janeiro, em resposta à proposta decorrente do projeto LIFE+ MarPro, com vista à 
conservação do Boto (Phocoena phocoena) e Roaz (Tursiops truncatus).  
 
O alargamento teve igualmente em consideração a conservação de uma componente de 
habitats marinhos muito diversificada com um predomínio de recifes (habitat 1170). Os 
bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda (habitat 
1110) surgem, igualmente, com uma ocorrência mais costeira em zonas abrigadas. As 
grutas submersas ou semissubmersas (habitat 8330) adquirem, também, uma expressão 
significativa, principalmente na região do promontório de Sagres. A alteração dos limites 
do sítio assume ainda importância para a conservação da savelha (Alosa fallax) em meio 
marinho. 
 
A alteração dos limites do sítio, para um total de 261 232 ha (dos quais 163 870 ha em 
área marinha e 97 362 ha em área terrestre), passa a incluir, para além de boa parte da 
zona marinha que envolve o promontório de Sagres, toda a costa algarvia até a praia do 
Carvoeiro e, consequentemente, o litoral de Portimão. 
 
O alargamento dos limites do sítio não foi contudo acompanhado de uma 
revisão/atualização das orientações de gestão com referência aos valores naturais 
publicadas no Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000). Destacam-se, todavia, 
algumas das orientações constantes aplicáveis a alguns dos valores naturais presentes 
na zona de alargamento (dentro da área de estudo do projeto), e atendendo à natureza 
de projeto: 
 

• Monitorizar, manter/melhorar qualidade da água 

1110; 1130; 1140; 1150; 1170; 1310; 1320; 1410;1420; 3110; 3120; 3140; 3170; 
3260; 3290; 6410; 8310; Coenagrion mercuriales; Emys orbicularis; Lacerta 
schreiberi; Lutra lutra; Mauremys leprosa. 

Alosa fallax; Iberochondrostoma almacai (considerando como valores de 
referência os limites previstos para as “águas de ciprinídeos”, de acordo com o 
disposto no Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto); 

• Regular dragagens e extração de inertes 

1110; 1130; 1140; 1150; 1170; 1210; 1310; 1320; 1420; 2110; 2120; 2130; 2150; 
2330; 3120; 3170; 8210; 8220; 8310; 8330; Coenagrion mercuriale 

Alosa fallax; Iberochondrostoma almacai (tomar medidas que impeçam a extração 
de inertes nos locais de reprodução da espécie, em qualquer época do ano; nos 
restantes locais, condicionar durante a primavera). 
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• Tomar medidas que impeçam as deposições de dragados ou outros aterros 

1150; 2190 

Alosa fallax; Iberochondrostoma almacai (em áreas mais sensíveis). 

• Regular o tráfego de embarcações e o estabelecimento de zonas de amarração 

1110; 1130; 1140; 1150; 1170; 8330. 

 
Saliente-se que o atual PSRN 2000 não contempla orientações de gestão direcionadas 
ao boto e roaz. 
 
 
 

vii. Em termos de avifauna, um dos grupos mais afetados, deve apresentada a pormenorização 
dos habitats (refugio, alimentação, etc.) das principais espécies afetadas e definidas as áreas de 
maior importância e sensibilidade. 

A informação relativa à comunidade avifaunística é apresentada na resposta à alínea ii e 
iii do número 2 do pedido de elementos adicionais. 
 
Em síntese, as espécies de maior sensibilidade são marinhas e limícolas, sendo as áreas 
de maior importância as zonas de sapais do trecho intermédio/superior do estuário do 
Arade (onde a expansão urbana foi mais restrita), bem como as zonas de arribas e ilhéus 
costeiros. 
 
 
 

3. A identificação de impactes deve concretizar melhor a influência que as diferentes componentes 
do projeto terão nos sistemas naturais, em particular no que se refere a: 

i. Impactes diretos e indiretos da dragagem, entre os quais aqueles atribuíveis a dispersão de 
sedimentos/seu impacto nas diferentes espécies. Neste âmbito devem ser igualmente analisadas 
as dragagens de manutenção e sua influência na recuperação dos ecossistemas; 

Conforme referido no EIA, das ações de dragagem resulta uma perturbação dos meios 
pelágicos e bentónicos e das respetivas comunidades associadas. A perturbação dos 
comportamentos e perda efetiva de habitats resulta da/o: 
 

• Ressuspensão de sedimentos, com consequente aumento de turvação e 
degradação da qualidade da água; 

• Remoção do substrato arenoso, com afetação direta das comunidades 
bentónicas, em particular dos macroinvertebrados; 

• Aumento do ruído subaquático, com consequente alteração dos padrões de 
movimento e ocupação da comunidade faunística presente; 

• Aumento do ruído ambiente, com consequente alteração dos padrões de 
movimento e ocupação da comunidade avifaunística marinha e limícola do 
estuário do Arade. 
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No que se refere à ressuspensão de sedimentos, a mesma implica um aumento dos 
sólidos em suspensão na coluna de água com potenciais implicações nos organismos 
existentes, em particular aqueles com mobilidade reduzida que não se poderão afastar da 
área de dragagem. Uma elevada concentração de sólidos em suspensão pode implicar 
interferência com os órgãos respiratórios da macrofauna existente (peixes e 
invertebrados), mas igualmente com a flora aquática (ervas marinhas como a seba 
[Zoostera noltii]).  
 
O grau de perturbação depende contudo dos valores de concentração, do período de 
exposição e, igualmente, da sensibilidade dos organismos em causa. Depende 
igualmente do ambiente afetado, no que se refere às propriedades físicas. Um local já de 
elevada turvação, fruto de causas naturais e/ou da atividade humana, apresentarão um 
modificações reduzidas, uma vez que se espera já existir uma comunidade “adaptada” a 
condições de elevada suspensão de sedimentos na coluna de água. 
 
Para avaliação dos efeitos da turvação é ainda necessário ter em conta o método e 
equipamentos utilizados nas ações de dragagem. Conforme referido no EIA (ponto 3.4 do 
Capítulo III), a execução das dragagens poderá ser realizada por dragas de sucção 
estacionárias (cutter suction dredgers) ou dragas de sucção em marcha (trailing suction 
hopper dredgers).  
 
As dragas de sucção apresentam, em média, uma ressuspensão de sedimentos menos 
intensa. Estudos sobre as metodologias de dragagens apontam para que o aumento da 
concentração de sólidos em suspensão, em torno das dragas de sucção, seja confinado 
à zona da cabeça da draga, onde as concentrações podem atingir valores até os 10 g/l 
numa envolvente de 3 m (Van Rijn, 2019). Os mesmos estudos indicam, contudo, que 
junto ao fundo poderão se registar níveis de concentração em sedimentos suspensos 
entre os 100 e 200 mg/l até uma centena de metros da draga. A praticamente ausência 
de suspensão na coluna de água é devido ao método de dragagem, onde é feita a 
aspiração de cerca 10% a 20% de material sólido no volume total dragado (80% a 90% 
de água). 
 
O facto da dragagem se manter junto ao fundo reduz a possibilidade de suspensão no 
resto da coluna de água. O mesmo não se verifica com dragas mecânicas em que os 
sedimentos dragados são transportados até a superfície da coluna de água, existindo, 
deste modo, vários pontos de possível dispersão de sedimentos ao longo da coluna de 
água. 
 
Em suma, com as operações de dragagem é expectável a ressuspensão de sedimentos, 
porém, a maior concentração será limitada à cabeça da draga (junto ao fundo), sendo 
também previsível um aumento de concentração de sólidos em suspensão, junto ao 
fundo numa centena de metros, no sentido da corrente. Deste modo, mesmo para as 
zonas mais a montante de dragagem, não é expectável que o aumento de concentração 
de sedimentos ultrapasse a ponte velha de Portimão, e portanto as zonas de maior 
sensibilidade ecológica. De realçar ainda que o estuário do Arade, particularmente junto 
ao fundo, já apresenta de si concentrações elevadas de sedimento. Essa concentração é 
contudo variável, e de marcada sazonalidade. Atendendo aos dados do Sistema Nacional 
de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), para a estação de amostragem junto ao 
Forte de São João do Arade, em 2010, registam-se concentrações máximas de 32 e  
27 mg/l em períodos de maior agitação marítima. 
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No que se refere à sensibilidade dos taxa, a caracterização de situação de referência 
permite identificar, no local das dragagens, uma comunidade maioritariamente 
perturbada, em resultado do atual funcionamento da atividade portuária e de outras 
atividades (de recreio) realizadas nesta parte do estuário. Destacam-se contudo taxa 
mais sensíveis, a montante, nos setores intermédios e superiores do estuário. É exemplo 
disso a erva marinha Zoostera noltii, algas ou fitoplâncton que afeta a produtividade 
primária no estuário (por “ensombramento”/redução da intensidade luminosa).  
 
Dentro da ictiofauna surgem igualmente espécies de maior sensibilidade, e em particular 
para alevins. Importa ainda referir a afetação de organismos filtradores constantes das 
comunidades bentónicas. Porém, mesmo as espécies mais sensíveis apresentam alguma 
tolerância ao aumento de concentração. É o caso da Zoostera noltii que consegue 
sobreviver pelo menos durante um período de meio mês com intensidade luminosa 
abaixo dos níveis mínimos requeridos (Erftemeijer & Robin Lewis, 2006). Recorde-se 
que, apesar de uma duração estimada de 6 meses, as dragagens serão progressivas, 
pelo que não se verificará um aumento constante de concentração de sólidos suspensos 
totais por toda a área a dragar. Esse aumento de concentração acompanhará os trajetos 
das dragas, pelo que não se esperam exposições prolongadas a um aumento de 
turvação. 
 
Para além da ressuspensão de sedimentos existe ainda a possibilidade de ressuspensão 
de substâncias perigosas e outros contaminantes eventualmente presentes no 
sedimento. Neste caso, a significância do impacte encontra-se relacionada com a 
qualidade dos sedimentos em caso. As análises realizadas aos sedimentos, e 
apresentados no EIA (ponto 5.3 do Capítulo IV), determinam a presença de materiais 
limpos (Classe 1). Excetua-se a zona à saída da Marina de Portimão, onde o material 
apresenta uma concentração vestigial (Classe 2), pela presença de hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos.  
 
Atendendo aos resultados da modelação do estudo de hidrodinâmica, verifica-se que a 
eventual ressuspensão de partículas contaminantes junto à Marina de Portimão apenas 
uma centena de metros para montante (em frente ao cais da Marinha), como é visível na 
FIG. A2.3. 1. Mesmo no pior cenário, em que se verifique uma ressuspensão de 
contaminantes no extremo montante da intervenção (bacia de rotação de montante), a 
dispersão de partículas não ultrapassa a foz da Ribeira da Boina, logo a montante da 
ponte ferroviária (FIG. A2.3. 1). 
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FIG. A2.3. 1 – Excursões de maré (draga na Marina de Portimão à esquerda; 
draga no extremo montante da intervenção à direita) 

 
 
Em suma, face ao anteriormente exposto, o impacte inerente à ressuspensão de 
sedimentos é negativo, direto e certo. Apesar da dimensão da área de intervenção, o 
impacte será limitado à envolvente próxima das dragas, e ainda limitada no tempo, 
apresentando, deste modo, uma magnitude reduzida. O impacte é ainda temporário, 
reversível e confinado. A incidência do impacte interfere com uma zona de maior 
perturbação, estando as zonas de maior sensibilidade (a montante), relativamente 
salvaguardadas, pelo que os impactes podem ser ainda considerados de não 
significativos. 
 
O impacte de maior significado prende-se com a intervenção direta no meio, 
nomeadamente a alteração topo-hidrográfica da área a dragar remoção do material dos 
fundos), com interferência direta na comunidade bentónica (em particular a de menor 
mobilidade). A alteração da topo-hidrografia apresenta igualmente várias implicações ao 
nível da hidrodinâmica com potenciais efeitos indiretos nas comunidades bióticas. 
Todavia, e como largamente exposto no Estudo de Hidrodinâmica apresentado no EIA, 
cujas principais conclusões foram sumariamente apresentadas na resposta a alínea i do 
ponto 1 dos sistemas ecológicos. Como referido no estudo de hidrodinâmicas as 
alterações limitam-se maioritariamente à área de intervenção, não existindo interferências 
para montante, onde se situam as áreas de maior sensibilidade e importância ecológica. 
 
  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

 Elementos Adicionais 

Maio 2020 Rev.00 

44

 
 
O impacte direto das dragagens incide assim diretamente na comunidade bentónica dos 
fundos arenosos e arenosos-lodosos, principalmente as espécies de mobilidade reduzida. 
A dragagem acarreta à mortalidade de poliquetas, bivalves e crustáceos (por aspiração), 
com particular incidência (pela sua abundância) de Melinna palmata e Corbula gibba. 
Outras espécies são igualmente afetads, como Magelona papillicornis, Cyathura carinata, 
Heteroclyme robusta, Nephtys hombergii, ou ainda Retusa truncatula. 
 
Embora em menor grau, também é de considerar a possível aspiração, com o sedimento, 
de organismos bentónicos de maior mobilidade, como é o caso de algumas espécies 
piscícolas (particularmente alevins). São particularmente os casos dos peixes-chatos 
(Bothidae e Soleidae) e dos cabozes (Gobiidae).  
 
No que se refere às espécies de maior vulnerabilidade populacional (muito ameaçadas) 
há ainda de referir uma possível interferência com a enguia, aquando dos movimentos 
migratórios, em particular quando da entrada de enguia-de-vidro na foz, onde a secção 
do estuário é mais estreita. Importa, todavia, recordar que estas espécies de maior 
mobilidade se afastam das dragas pelo ruído gerado, pelo que a “aspiração” de 
exemplares piscícolas não é certa (ao contrário de organismos sésseis) e será em 
densidades muito baixas. O impacte é ainda confinado à zona de passagem das dragas. 
 
O impacte das dragagens inerente à afetação dos habitats bentónicos, com redução de 
efetivos populacionais, é negativo, direto e de magnitude moderada, face à área global 
de afetação. É ainda temporário, tendo em conta o carácter finito da intervenção, e 
reversível, uma vez que a intervenção não altera as propriedades físicas do habitat (em 
termos de substrato) pelo que poderá ser novamente colonizado por efetivos dessas 
mesmas espécies, presentes na envolvente da área intervencionada. A comunidade 
afetada é maioritariamente por espécies adaptadas à perturbação e de ampla distribuição 
nacional e internacional, pese embora a possível afetação, em certos períodos, de 
espécies de interesse conservacionista. Este impacte é assim considerado de 
significativo. 
 
No que se refere ao ruído gerado pelo equipamento de dragagem, é expectável que o 
mesmo crie um afastamento temporário das espécies aquáticas de maior mobilidade, 
como o são a comunidade piscícola, mas igualmente de mamíferos marinhos cuja 
distribuição inclui, pese embora com menos frequência, a linha de costa de Portimão 
(roaz, boto e golfinho-comum). 
 
Como referido no EIA, a água constitui-se como um excelente meio para a transmissão 
do som devido à sua elevada densidade molecular. O som propaga-se cerca de 5x mais 
rápido pelo mar que no ar (cerca de 1500 vs 300 m/s) e as frequências baixas podem 
deslocar-se centenas de quilómetros com reduzida perca de energia, permitindo 
comunicações de longa distância, mas igualmente um impacto de maior distância sobre 
os animais aquáticos (CBD, 2012). 
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De acordo com Reine et al. (2014), numa análise comparativa com o ruído produzido 
pelas dragas e por navios comerciais de grande calado, verifica-se que as emissões são 
mais importantes pela navegação comercial. Deste modo, o ruído subaquático produzido 
pela operação das dragas não deverá diferir muito do atualmente associado ao 
movimento de navios comerciais. As dragagens em geral produzem níveis reduzidos de 
energia sonora e geralmente são dispersas ao longo do tempo, pelo que os impactes 
serão reduzidos (LFR, 2004; ECORP, 2009; WODA, 2013). Recorde-se que a área de 
projeto corresponde a um trecho do estuário atualmente perturbado, com diversas fontes 
de ruído, pelo que o acréscimo inerente às operações de dragagem apesar de negativo, 
certo e direto, é de magnitude reduzida. É ainda temporário e reversível, assumindo 
um reduzido significado. 
 
Para além do ruído subaquático, há ainda que considerar um acréscimo dos níveis 
sonoros à superfície, com consequente afastamento da fauna local, em particular a 
avifauna, que ocupa de facto a área de projeto e envolvente próxima. Importa no entanto 
referir que o ambiente afetado já se encontra de si perturbado, tendo em conta o 
movimento atual de embarcações comerciais e o enquadramento da área a dragar por 
um meio urbano.  
 
De referir que as principais espécies presentes são maioritariamente cosmopolitas, 
comuns e sem estatuto de conservação. Das aves marinhas detetadas na zona de 
intervenção são de referir a gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) e corvo-
marinho (Phalacrocorax carbo). É igualmente expectável que a perturbação seja limitada 
a um espaço relativamente confinado, uma vez que o acréscimo de ruído se limita a um 
raio de cerca de 200 m em torno da draga. De referir ainda que não existe um 
comprovado efeito de exclusão entre a avifauna e embarcações, sendo constante a 
presença de aves junto às mesmas, mesmo nos períodos de migração. Aliás, os 
trabalhos recentes de dragagem da Ria de Aveiro salientam a presença de várias 
espécies marinhas e limícolas junto das dragas, em comportamentos de alimentação, 
aquando das operações de dragagem de sucção. 
 
Os impactes das dragagens de manutenção a realizar na fase de exploração apresentam 
impactes similares aos referidos para as dragagens de primeiro estabelecimento, todavia, 
os volumes em causa serão muito inferiores, o que se traduz num menor volume, tempo 
e área de dragagem. As dragagens serão assim similares as que atualmente se realizam 
periodicamente no canal de navegação agora existente. O impacte assumirá deste modo 
uma magnitude mais reduzida. De referir ainda que sendo expectável um período 
alargado de tempo entre operações de manutenção, será possível a recuperação da 
comunidade bentónica entre intervenções. Os impactes assumem-se, deste modo, de 
não significativos. 
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ii. Impactes da alteração salina a montante, nas diferentes espécies, e ainda nos usos da água 
pela atividade humana;  

Os efeitos na hidrodinâmica do estuário do Arade foram analisados num estudo 
detalhado, o qual foi apresentado no Anexo 3 do EIA (como referido no ponto 12.2.1 do 
Capítulo V do EIA). 
 
O estudo refere que na zona intervencionada ocorre um aumento da salinidade média por 
efeito da manutenção de salinidades mais elevadas em baixa-mar, sendo a situação mais 
evidente na zona do canal em frente à marina de Portimão e ainda na zona da bacia de 
rotação. Para montante, até à confluência da ribeira de Odelouca, ocorre aumento da 
salinidade em preia-mar, cujo máximo é de 2 ppm na secção da ponte da EN 125 (ver 
figuras 36 [Barra] a 43 [Silves] do estudo de hidrodinâmica). 
 
Para as condições simuladas a penetração espacial não excede três centenas de metros, 
decrescendo progressivamente para montante (Figuras 44 a 53 do estudo de 
hidrodinâmica). As alterações registadas na intrusão salina podem ser consideradas 
desprezáveis face à variabilidade própria do campo em função da variabilidade dos 
caudais fluviais e da idade da maré (ver simulação para simulação crítica em preia-mar 
[FIG. A2.3. 2]). 
 

FIG. A2.3. 2 – Campo de concentração de salinidade em preia-mar 
(situação de referência à esquerda; com projeto à direita) 
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Face ao exposto, não é expectável uma alteração de significado no meio em que as 
comunidades atualmente se inserem. Não se perspetiva, com as ligeiras alterações nos 
limites dos campos de salinidade, alterações na ocupação da comunidade de plantas 
halófilas (sapais e ervas marinhas), e comunidade faunística bentónica e pelágica, nos 
setores a montante, até pelo facto de se verificar a presença do mesmo tipo de 
comunidade (em termos de composição e abundância), para diferentes campos de 
salinidade.  
 
Importa ainda salientar que a modelação realizada no quadro do EIA não demonstra 
alteração do limite montante de intrusão salina, pelo que não é igualmente expectável 
alterações nas comunidades dulçaquícolas dos setores mais a montante do Arade ou 
ainda da ribeira de Odelouca. O impacte, caso exista, será não significativo. 
 
 

iii. Impactes da destruição direta de habitats; 

A interferência direta de habitats ocorre na área de dragagem do estuário do Arade e nos 
locais de depósito (offshore e linha de costa). Na zona de dragagem proceder-se-á ao 
aprofundamento e, pontualmente, ao alargamento do estuário do Arade. Nos locais de 
deposição proceder-se-á à sobrelevação dos fundos. 
 
Importa contudo referir que, em ambos os casos não haverá lugar a uma alteração em 
termos de substratos, uma vez que se manterá a natureza arenosa e siltosa (lodos) dos 
fundos onde existirá intervenção direta. No local de dragagem, após intervenção estarão 
presentes areias limpas que, progressivamente serão recobertas por siltes provenientes 
das zonas vasosas a montante. No local de deposição offshore os fundos atuais serão 
recobertos por areias limpas e areias-lodosas, mantendo-se os finos móveis atualmente 
existentes. 
 
Assim, os principais habitats diretamente afetados pelo projeto, nomeadamente canal 
Principal – Areia e Areia / Vasa, algumas das quais enquadráveis em habitat 1110, no 
caso da zona de dragagem; areias lodosas e sedimentos mistos do circalitoral, no caso 
do local de deposição de dragados offshore; e areias limpas do infralitoral, enquadráveis 
no habitat 1110, no caso da deposição nas praias do Molhe e Pintadinho, sofreram uma 
perturbação temporária, mas irão manter as suas características físicas e integridade 
ecológica. O impacte negativo é assim temporário, não assumindo significado a 
longo prazo. 
 
No caso da área de dragagem existe, todavia, uma alteração pontual, definitiva de alguns 
dos habitats identificados, nomeadamente por alargamento da zona inundada para 
espaços atualmente ocupados por habitats terrestres. É o caso de praias arenosas e 
prados ruderais pelos taludes da bacia de rotação de montante, e pela ocupação de 
praias arenosas a jusante da proteção ao edifício do ISN. Os habitats afetados 
representam uma pequena fração da área global de intervenção e encontram-se, na sua 
maioria atualmente perturbados (por exemplo a área afetada a montante resulta da 
deposição de material sedimentar de previas intervenções necessárias à implantação de 
outras infraestruturas portuárias). O impacte é assim negativo, direto, porém de 
magnitude reduzida, tendo em conta as reduzidas áreas de intervenção. É ainda 
permanente e irreversível, porém confinado. Os valores afetados não apresentam valor 
ecológico muito elevado, pelo que o impacte se assume de não significativo. 
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iv. Impactes resultantes do aumento de perturbação, tanto na fase de obra como na de 
exploração, nos diferentes grupos florísticos e faunísticos (incluindo os impactes indiretos). Neste 
âmbito deve ser considerado o aumento da utilização do Porto de Portimão, nomeadamente o 
aumento generalizado de poluição; 

No que se refere às perturbações diretas e indiretas da fase de construção, os mesmos 
foram considerados nas alíneas anteriores. 
 
Relativamente à fase de exploração, para além dos impactes decorrentes das dragagens 
de manutenção, os quais são similares aos decorrentes da fase de construção, porém, de 
menor magnitude (conforme referido anteriormente), a principal perturbação advirá das 
alterações à exploração do Porto de Portimão, nomeadamente no aumento de tráfego 
previstos de navios de cruzeiro. Esta perturbação resulta da/o:  
 

• Ressuspensão de sedimentos, com consequente aumento de turvação e 
degradação da qualidade da água; 

• Degradação da qualidade da água inerente à introdução de contaminantes pelos 
navios de turismo que escalão no Porto de Portimão; 

• Aumento do ruído subaquático, com consequente alteração dos padrões de 
movimento e ocupação da comunidade faunística presente;  

• Introdução de espécies exóticas invasoras no estuário do Arade e zona costeira; 

 
Dos impactes anteriormente referidos importa salientar que os mesmos já ocorrem 
atualmente, em resultado da exploração atual do Porto de Portimão. É contudo 
expectável uma intensificação dos mesmos, com o aumento do tráfego portuário. 
 
Assim, a magnitude do impacte será tanto maior quanto o aumento do número de escalas 
no porto. Conforme referido no EIA (ponto 12.3 do Capítulo V), o estudo da viabilidade 
económico-financeira aponta, num cenário intermédio, para um acréscimo no número de 
escalas de 174% (de 80 escalas com a configuração atual do porto, para 219 escalas). A 
longo prazo é ainda esperado um crescimento mais expressivo, com uma diferença no 
número de escalas de 170, o que representa um crescimento de 185% com a 
implantação do Projeto. Isto é, verificar-se-á uma transição de escala de 0,22 navios/dia, 
para 0,60 navios/dia, a curto prazo, e 0,68 navios/dia a médio/longo prazo. O número de 
escalas triplica, contudo, mantém-se abaixo de um navio/dia.  
 
De salientar, todavia, que não se espera que a repartição das escalas seja regular ao 
longo do ano, sendo de esperar períodos de maior afluência, onde se concentrarão um 
maio número de navios, e portanto, onde a perturbação será mais concentrada no tempo. 
 
A circulação de navios comerciais implica uma ressuspensão de sedimentos, com 
consequente aumento de turvação e degradação da qualidade da água. Tal se verifica 
atualmente, com consequente aumento de turvação nos fundos após passagem de 
navios (condições de visibilidades muito reduzidas aquando das prospeções sistemáticas 
dos elementos patrimoniais).  
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Com aumento do tráfego de navios de cruzeiro é expectável um aumento dos períodos 
em que se verifique ressuspensão de sedimentos, e portanto, um aumento das 
comunidades bióticas locais.  
 
Há semelhança do referido anteriormente nas operações de dragagem, a perturbação 
incidirá em particular na comunidade bentónica local. O aumento de sólidos em 
suspensão deverá manter-se numa envolvente próxima às embarcações (no máximo até 
100-200 m das mesmas), pelo que se deverá limitar à zona portuária.  
 
Serão assim perturbadas as comunidades de invertebrados bentónicos, as quais 
apresentam predomínio de de Melinna palmata e Corbula gibba, ou ainda, Magelona 
papillicornis, Cyathura carinata, Heteroclyme robusta, Nephtys hombergii, ou ainda 
Retusa truncatula. É ainda expectável a perturbação de peixes bentónicos, como o são o 
caso dos peixes-chatos (Bothidae e Soleidae) e dos cabozes (Gobiidae). Tratam-se, 
portanto, de comunidades características de meios perturbados, como é o caso presente 
da zona portuária de Portimão. Não é expectável um aumento de concentração de 
sedimentos ao longo de toda a coluna de água, pelo que a perturbação de espécies 
pelágicas não apresentará significado 
 
Um dos efeitos indiretos da ressuspensão encontra-se associado com a possível 
“libertação” para o meio de substâncias contaminantes presentes no sedimento. Neste 
caso, a significância do impacte encontra-se relacionada com a qualidade dos 
sedimentos em caso. As análises realizadas aos sedimentos, e apresentados no EIA 
(ponto 5.3 do Capítulo IV), determinam a presença de materiais limpos (Classe 1). 
Excetua-se a zona à saída da Marina de Portimão, onde o material apresenta uma 
concentração vestigial (Classe 2), pela presença de hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos.  
 
Atendendo aos resultados da modelação do estudo de hidrodinâmica, verifica-se que a 
eventual ressuspensão de partículas contaminantes junto à Marina de Portimão apenas 
uma centena de metros para montante (em frente ao cais da Marinha), como é visível na 
FIG. A2.3. 3.  
 
Note-se que a dispersão de eventuais contaminantes é mais reduzida com as novas 
condições do canal de navegação. Mesmo no pior cenário, em que se verifique uma 
ressuspensão de contaminantes no extremo montante da intervenção (bacia de rotação 
de montante), a dispersão de partículas não ultrapassa a foz da Ribeira da Boina, logo a 
montante da ponte ferroviária (FIG. A2.3. 3). 
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FIG. A2.3. 3 – Excursões de maré após concretização de projeto (draga na Marina de 
Portimão à esquerda; draga no extremo montante da intervenção à direita) 

 
 
Os impactes inerentes à ressuspensão dos sedimentos classificam-se de negativos, 
diretos e de magnitude reduzida a moderada, uma vez que o aumento do número de 
escalas não será regular ao longo do ano, existindo períodos com condições muito 
similares às atuais, e outros em que o acréscimo de embarcações apresenta significado. 
O impacte é permanente e parcialmente reversível, e, como referido anteriormente, 
ocasional/sazonal (atendendo ao estudo da viabilidade económico-financeira o número 
de escalas, na média anual, será inferior a um). É ainda confinada à zona portuária, 
atualmente perturbada, não sendo previsível afetações para montante. O impacte é 
assim globalmente não significativo. 
 
Ainda relativamente à qualidade da água, existe a possibilidade de contaminação do 
meio aquando das operações de lastragem e deslastragem. Estas situações são 
atualmente minimizadas fruto da obrigatoriedade imposta pela legislação nacional em 
vigor (Convenção Internacional para o Controlo e Gestão de Águas de Lastro e 
Sedimentos dos Navios), cujas exigências são seguidas no Porto de Portimão. Não 
obstante, permanece a possibilidade de contaminação por derrames acidentais 
(hidrocarbonetos) e/ou de outros problemas que possam a vir a ocorrer durante o período 
de escala.  
 
Conforme verificado anteriormente, e atendendo ao estudo de hidrodinâmica realizado, a 
potencial dispersão de contaminantes limita-se a uma centena de metros (FIG. A2.3. 3).  
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As eventuais contaminações serão assim maioritariamente confinadas à área de projeto. 
Mesmo em situações de enchente, eventuais contaminações que ocorram junto do cais 
comercial (em período de escala), nunca ultrapassarão a ponte velha de Portimão  
(FIG. A2.3. 4), pelo que não se verificará afetação dos habitats de maior relevo ecológico 
para montante. Aliás, com o aprofundamento do canal de navegação a dispersão de 
contaminantes, com proveniência do cais Comercial, é mais restrita com o projeto. 
 

FIG. A2.3. 4 – Excursões de maré – Cais comercial (sem projeto à esquerda; com projeto à 
direita) 

 
 
O impacte decorrente de eventuais contaminações do meio, com bioacumulação em 
organismos, e afetação da cadeia alimentar, é negativa, indireta e de magnitude 
reduzida. É ainda permanente, parcialmente reversível (reversível a contaminação do 
meio, porém irreversível a bioacumulação de poluentes nos organismos), raro e 
confinado à zona portuária. Não sendo expectáveis volumes de contaminantes muito 
superiores ou diferentes dos atuais, o impacte é globalmente não significativo. 
 
A perturbação na comunidade faunística é ainda associada ao ruído subaquático 
produzido pela circulação dos navios comerciais de grande calado. Recorde-se que o 
som propaga-se cerca de 5x mais rápido pelo mar que no ar (cerca de 1500 vs. 300 m/s) 
e as frequências baixas podem deslocar-se centenas de quilómetros com reduzida perca 
de energia, permitindo comunicações de longa distância, mas igualmente um impacto de 
maior distância sobre os animais aquáticos (CBD, 2012). 
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A quantificação dos efeitos é complexa, uma vez que a sensibilidade ao ruído varia entre 
espécies, mas também intra-especificamente com a idade, sexo e fase do ciclo de vida. 
Acresce a natureza cumulativa deste impacte face aos níveis atuais de perturbação 
(Shannon et al., 2015).  
 
Em sistemas aquáticos de marcado tráfego de embarcações, após um certo período de 
exposição pode ocorrer a adaptação das comunidades àqueles níveis, sem que haja um 
impacte negativo direto para as mesmas, em particular para as espécies de menor 
sensibilidade auditiva (Pucylowski, 2013).  
 
Em sistemas com maior disponibilidade de habitat livre de afetação, a potencial 
deslocalização das comunidades piscícolas devido ao aumento do tráfego de 
embarcações poderá não ter consequências assinaláveis na manutenção das populações 
– a perturbação será relevante se implicar o declínio das populações, por afetação da sua 
fecundidade ou sobrevivência (Gill et al., 2001); este efeito assumirá maiores proporções 
quanto maior for a distância aos habitats livres de perturbação (Becker et al., 2013). 
 
No sistema estuarino do Arade considera-se que o impacte do aumento do tráfego de 
navios de cruzeiro em virtude da concretização do projeto em análise não se estende a 
uma área de análise mais alargada, como os trechos intermédios e superiores do 
estuário, pelo que existe habitat disponível próximo para a potencial deslocalização das 
comunidades aquáticas móveis perturbadas por aquele impacte. Acresce ainda que a 
área de intervenção já apresenta um tráfego de embarcações (comerciais, pesca e 
recreio) importante, pelo que já existirá uma importante adaptação da comunidade local a 
este tipo de embarcações. Por outro lado, as zonas de maior sensibilidade ecológica, 
como o são as zonas de reprodução e nursery, ou ainda comunidades aquáticas 
halófitas, encontram-se nos setores mais a montante do estuário, e portanto fora da 
influência direta do projeto. 
 
No que se refere aos grupos mais sensíveis ao ruído, para além dos peixes, há que 
considerar a comunidade de mamíferos aquáticos. Pese embora a possibilidade de 
ocorrência de roaz, boto e golfinho-comum junto ao litoral de Portimão, a probabilidade 
de avistamentos dos mesmos junto à foz do Arade, onde existe atualmente um tráfego 
importante de embarcações de várias tipologias, é mais baixa. Os dados subjacentes à 
alteração dos limites do Sítio Costa Sudoeste, referentes ao projeto MarPro, apontam 
para uma maior concentração na zona de Sagres, e na zona circalitoral. 
 
Face ao exposto, o impacte global do aumento do tráfego de navios comerciais sobre as 
comunidades bióticas aquáticas classifica-se como de negativo, direto, de magnitude 
reduzida a moderada (uma vez que o aumento do número de escalas não será regular 
ao longo do ano), permanente, reversível, confinado e não significativo. 
 
As questões relativas à introdução de espécies exóticas são tratadas seguidamente. 
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v. Impactes da possibilidade de introdução no meio aquático de espécies não-indígenas; 

O tráfego e a acostagem de embarcações poderão aumentar a probabilidade de 
disseminação de espécies aquáticas alóctones, no estuário e faixa costeira, através das 
águas de lastro e das espécies incrustadas nas embarcações. Assim, as próprias 
embarcações podem constituir vetores de disseminação de espécies invasoras, que são 
tipicamente espécies generalistas, eficientes na competição por recursos e que se 
sobrepõem negativamente às comunidades biológicas nativas. De facto, as águas de 
lastro constituem a principal via de introdução de espécies não indígenas de anelídeos e 
artrópodes, enquanto a incrustação em cascos de embarcações (fouling) constitui o 
principal vetor de disseminação de cnidários, briozoários, tunicados e também alguns 
artrópodes (Chainho et al., 2015). 
 
As águas de lastro permitem garantir a estabilidade e integridade estrutural durante as 
viagens. Todos os navios de grande porte, como cargueiros, graneleiros, petroleiros ou 
mesmo cruzeiros, precisam de acompanhar as operações de descarga e carga de 
mercadoria nos terminais, com o lastro ou deslastro de água, antes da largada do navio. 
Esta água é transferida para ou retirada do corpo de água envolvente, em maior ou 
menor quantidade, consoante a carga transferida. A probabilidade de introdução de 
espécies alóctones no meio, e portanto, a magnitude do impacte é assim determinada 
pela quantidade de água de lastro transferida. 
 
Deste modo, o impacte encontra-se particularmente associado a navios de transporte de 
mercadorias em que o peso da carga transferida assume grande significado. Já no caso 
dos navios de cruzeiro a operação de lastragem ou deslastragem, quando necessária, é 
extremamente reduzida, resultando os impactes que lhes estão associados são inferiores 
a outros portos, vocacionados para a descarga de mercadorias. 
 
A maioria das espécies exóticas tem distribuição nativa na zona do Pacífico (34%) e Ásia 
(22%), sendo ainda relevante a presença de espécies originárias da região da Austrália 
(16%), Noroeste do Atlântico (10%) e Mediterrânio (7%) (Projeto INSPECT). Pelo que a 
probabilidade de introdução, e magnitude de impacte, afigura-se de maior no caso de 
portos que integram rotas do Pacífico e/ou Ásia. Conforme referido no EIA (ponto 1.3.3 
do Capítulo II), com a concretização do projeto é expectativa do Porto de Portimão 
integrar itinerários que contemplam o Atlântico, Atlântico Norte e Mediterrâneo, neste 
sentido o número de espécies alóctones que poderiam potencialmente ser introduzidas é 
menor. Todavia, importa alertar para a possibilidade de introduções secundárias, a partir 
de portos com rotas que integram a Ásia e Pacífico. 
 
Este impacte negativo é de classificação incerta, podendo variar nos seus diferentes 
critérios consoante a(s) espécie(s) em causa. A concretização do projeto, com 
consequente aumento de tráfego de navios de cruzeiro, virá aumentar o risco de 
introdução de espécies alóctones, que já se verifica na atualidade. O impacte no 
ecossistema é direto e de magnitude variável (reduzido a elevado). É incerto, 
localizado, reversível a irreversível (dependendo da espécie), e potencialmente 
permanente. O mesmo é assim significativo, pese embora a incerteza associada. 
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Por ser uma problemática transversal e praticamente inevitável, intrínseca ao tráfego 
marítimo, existem vários programas, projetos e políticas específicas que definem nos 
seus objetivos a monitorização e o estudo de implementação de medidas de minimização 
da disseminação destas espécies. 
 
O Porto de Portimão já estabelece, atualmente, um controlo e gestão rigoroso das águas 
de lastro e sedimentos, dando cumprimento das diretrizes específicas, respeitantes às 
operações de lastragem e deslastragem da legislação nacional em vigor - Convenção 
Internacional para o Controlo e Gestão de Águas de Lastro e Sedimentos dos Navios, 
aprovada pelo Decreto n.º 23/2017, de 31 de julho, que entrou em vigor para a República 
Portuguesa a 19 de janeiro de 2018, através do Aviso n.º 7/2018, de 17 de janeiro. 
 
Atendendo a que o projeto se refere a navios de cruzeiro, não é de esperar a 
necessidade de operações de lastragem ou deslastragem expressivas. O Porto de 
Portimão estabelece deste modo que as operações de lastro/ deslastro direto de e para o 
rio deverão ser reduzidas ao estritamente necessário para assegurar a segurança do 
navio e desde que evidenciado o cumprimento das regras D1 ou D2 do Convenção para 
a Gestão de Águas de Lastro. Assim, se for pretensão do navio efetuar operações de 
lastro em porto deve atempadamente enviar à APS, pelos meios estabelecidos: 
 

• BALLAST WATER REPORTING FORM (IMO Resolution A.868(20) devidamente 
preenchido; 

• Certificado de aprovação do sistema \de tratamento (cópia), se D-2 Certificado de 
aprovação da IMO; 

• Evidência do funcionamento do sistema de tratamento de águas lastro e do 
cumprimento dos valores limites de emissão se D-2; 

• Livro de Registo de Águas de Lastro atualizado (cópia). 

 
Saliente-se que estas medidas mitigam o risco de disseminação de espécies invasoras, 
e portanto, da sua significância, porém, não o anulam por completo. Reforça-se 
novamente que este é já um risco presente para o estuário do Arade, pelo atual 
funcionamento da infraestrutura portuária. 
 
 
 

vi. A avaliação do impacte resultante do maior trafego de navios e da maior dimensão destes deve 
ser aprofundada, em especial na ZEC do Leixão da Gaivota; 

Conforme referido anteriormente, a ZPE de Leixão da Gaivota corresponde a um ilhote 
rochoso junto a uma zona de arribas no litoral de Ferragudo (em frente ao farol da Ponta 
do Altar) (ver FIG. A2.1. 1), estando a sua classificação em particular associada à 
presença de uma colónia nidificante de garça-branca (Egretta garzetta) e de Carraceiro 
(Bulbucus ibis). 
 
As orientações de gestão da ZPE visam sobretudo assegurar a tranquilidade da colónia 
nidificante de garças-brancas. Porém, é igualmente considerado como fator de ameaça, 
alterações substanciais de zonas nas imediações, utilizadas como áreas de alimentação, 
pelo que a correta gestão destas áreas (sítio Arade/Odelouca e Ria de Alvor). 
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No que se refere à perturbação da nidificação, há que referir que as orientações da área 
protegida se centram no controlo/atenuação da perturbação direta, condicionando o 
acesso local e atividades em sua proximidade. Um dos principais fatores de redução de 
população de garça-branca, e outras limícolas, se encontra particularmente associada a 
visitas diretas de colónias nidificantes por turistas e pescadores, é o caso da população 
de limícolas do delta do Danúbio (Marinov et al., 2019). 
 
As características do ilhote permitem o seu isolamento, tornando o local diretamente 
inacessível. Encontra-se ainda suficientemente afastado da zona de costa, o que 
minimiza uma potencial perturbação. A Ponta do Altar corresponde a um local privilegiado 
de observação, nomeadamente por parte de ornitólogos. A Ponta do Altar confere ainda 
alguma cobertura das perturbações inerentes à circulação de embarcações, mas 
igualmente de outras atividades (como são o exemplo das práticas balneares) da zona da 
foz. De referir ainda que o ilhote se situa numa área em que os fundos infralitorais são 
dominados por substrato rochoso, o que inviabiliza a circulação de embarcações de 
maiores dimensões na sua envolvente próxima. 
 
O seu afastamento não determina contudo por si só a manutenção da colónia, mas, 
possivelmente, também a um processo de adaptação às atividades humanas em 
presença na envolvente, nomeadamente ao movimento de embarcações de diversas 
tipologias, dentro dos quais navios de cruzeiro. 
 
Sendo certo que o projeto irá levar a um aumento de tráfego de embarcações de 
cruzeiro, dentro dos quais navios de maior calado e comprimento (comprimento máximo 
de 334 m face aos 215 m atuais), não é expectável um acréscimo com significado da 
perturbação. 
 
Relativamente à perturbação de potenciais zonas de alimentação, é de salientar que a 
garça-branca se alimenta durante o dia e ao crepúsculo, sobretudo em águas pouco 
profundas de estuários (zonas de sapal e arrozal), valas, pauis e lagos com vegetação 
ausente a medianamente densa e no verão ocorre frequentemente em zonas secas. 
Como referido no PSRN2000 a zona do sítio Arade/Odelouca, a montante da área de 
projeto, surge como zona de alimentação preferencial. 
 
Conforme referido anteriormente, e demonstrado com o estudo de hidrodinâmica 
constante do EIA, as interferências indiretas do projeto, quer na sua fase de construção, 
pelas ações de dragagem, como na fase de exploração, com o acréscimo do tráfego de 
navios de cruzeiro, limitam-se ao setor imediatamente a montante da intervenção, abaixo 
da ponte ferroviária. Não são assim esperadas perturbações com significado da 
população de garça-branca. 
 
Os impactes nesta ZPE classificam-se de negativos, indiretos e de magnitude 
reduzida. São permanentes, reversíveis e confinados. Recorde-se que a garça-branca 
não corresponde a uma espécie ameaçada, estando a sua população relativamente 
estável em território nacional. Os impactes não assumem assim significado. 
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vii. Apresentar a reavaliação dos impactes na avifauna, uma vez que são subavaliados. 

O estuário do Arade e costa de Portimão apresentam uma comunidade avifaunística 
diversificada, onde predominam várias espécies limícolas e marinhas, algumas das quais 
com estatuto de muito ameaçadas. As áreas de maior sensibilidade concentram-se nos 
setores intermédios e superior do estuário do Arade, onde abundam zonas de 
alimentação e nidificação, como o são as zonas de sapais, esteiros e os lodaçais a 
descoberto na maré baixa, e ao longo das arribas e ilhotes da linha costeira. Pese 
embora a preferência deste grupo faunístico pelas áreas mais bem preservadas do 
estuário, e da zona costeira a nascente da foz do Arade, alguns espécimes surgem 
igualmente no setor terminal do estuário, associado às infraestruturas portuárias (em 
particular junto ao Porto de Pesca de Portimão), em descanso e/ou alimentação. 
 
O projeto em avaliação não interfere, deste modo, de forma direta com as áreas de maior 
sensibilidade. Todavia, as operações de dragagem e, posteriormente, de exploração do 
Porto de Portimão na nova configuração de canal, poderão ter efeitos indiretos sobre a 
comunidade avifaunística e os respetivos habitats. Estas incidências indiretas resultam 
da(s): 
 

• Alterações batimétricas com consequente alteração na dinâmica estuarina e, 
consequentemente, nos habitats das aves atualmente existentes; e  

• Redução da abundância na comunidade bentónica e pelágica (invertebrados 
bentónicos e peixes) do estuário, e portanto, de fontes de alimentação da 
comunidade de aves. 

 
No que se refere às alterações na dinâmica do estuário, em resultado da alteração topo-
hidrográfica do seu setor inferior, como amplamente referido no EIA, e nos pontos 
anteriores do presente aditamento, as mesmas incidem, em particular, na área de 
intervenção e sua envolvente próxima. 
 
As alterações de maré são desprezíveis, quer na preia-mar quer na baixa-mar, ou seja, a 
concretização não implica alterações dos níveis de água no estuário do Arade. Assim, 
mantêm-se as zonas baixas das margens do estuário nos trechos intermédios e 
superiores, e portanto, os lodaçais a descoberto na maré baixa, e os mosaicos que 
constituem as áreas de sapais atualmente existentes. 
 
A intensidade máxima da corrente média sofre somente uma redução na zona 
intervencionada, não tendo quaisquer implicações a montante, o que mantém as 
condições de fixação da flora aquática e vegetação halófila e halonitrófila das margens do 
estuário, bem como da macrofauna bentónica. Esta alteração tem ainda como resultado a 
redução da dispersão de eventuais poluentes que possam ser “lançados” na zona 
portuária. 
 
As alterações registadas na intrusão salina podem ser consideradas desprezáveis face à 
variabilidade própria do campo em função da variabilidade dos caudais fluviais e da idade 
da maré. 
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Em suma, não são expectáveis alterações expressivas nos habitats avifaunísticos de 
maior sensibilidade, nomeadamente os lodaçais e sapais presentes na envolvente à 
EN125, e para montante da mesma. As alterações serão maioritariamente locais, e 
restritas à zona do estuário de maior grau de artificialização. 
 
O impacte é considerado de negativo, indireto, de magnitude reduzida. É ainda 
permanente (iniciando-se na construção e prolongando-se para a fase de exploração), 
irreversível e confinado. O mesmo assume-se como de não significativo. 
 
Relativamente à perturbação indireta inerente a perda local de biomassa bentónica e 
pelágica, e portanto, de zonas de alimentação para a comunidade avifaunística, esta 
assume maior relevância na fase de construção. As operações de dragagem por sucção 
terão como consequência a redução de efetivos na comunidade bentónica, cuja 
recuperação será progressiva e não imediata. No que se refere aos organismos pelágicos 
de maior mobilidade (no caso dos peixes) existirá um afastamento temporário dos 
mesmos. A perturbação limita-se, todavia, à envolvente próxima das dragas. Assim, e 
como a dragagem será no máximo realizada por duas dragas, a perturbação é confinada, 
deixando áreas importante de habitats estuarinos disponíveis. 
 
As aves que se alimentam de peixes não apresentaram uma redução de fonte de 
alimentação expressiva, pelo menos, comparativamente a aves que se alimentam da 
fauna macrobentónica dos fundos, cuja perda de biomassa se fará sentir por um período 
prolongado. Importa no entanto recordar que as zonas intermédias e montante do 
estuário, de maior sensibilidade e valor ecológico para este grupo, manterão a sua 
integridade. Deste modo, mesmo com a concretização do projeto, manter-se-ão vastas 
áreas de abrigo, alimentação e nidificação para as aves limícolas e marinhas atualmente 
existentes. Saliente-se ainda que, a curto e médio prazo se espera a recuperação da 
comunidade macrobentónica após a dragagem, com reposição de habitats de 
alimentação para a avifauna. 
 
Na fase de exploração, a perturbação da comunidade macrobentónica é menos 
expressiva, uma vez que as dragagens de manutenção implicam volumes mais reduzidos 
e são espaçados no tempo, à semelhança do que se verifica atualmente na manutenção 
das cotas de serviço do canal hoje existente. 
 
São assim previsíveis reduções periódicas na disponibilidade de alimento na zona do 
setor terminal do estuário do Arade, com maior relevo nas zonas da margem esquerda do 
Arade, onde se verificam as zonas de menor profundidade. 
 
A perturbação na dispersão e repartição da macrofauna bentónica e pelágica, encontra-
se ainda associada ao aumento de tráfego de navios de cruzeiro, que se estima ser cerca 
de 3 vezes superior ao atual. A circulação de navios implica uma perturbação temporária 
de fundos e afastamento da macrofauna bentónica que pode ditar uma redução, 
igualmente temporária, de biomassa e de fontes de alimento para as aves. Recorde-se, 
todavia, que a comunidade em presença na área portuária já se encontra adaptada à 
artificialização atual do estuário. Não se esperam assim alterações de significado com o 
aumento de tráfego de navios, pelo menos tanto quanto se tratasse da implantação de 
uma infraestrutura portuária num meio natural. 
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Importa por fim relembrar que a concretização do projeto não implica alterações de fundo 
nas condições físicas dos habitats aquáticos atualmente ocorrentes na área portuária, 
mantendo-se a predominância dos fundos arenosos e arenosos-lodosos, as margens 
rochosas (enrocamentos) da margem direita do Arade, e as margens não rochosas da 
margem direita do Arade. 
 
Em suma, o impacte do projeto nas zonas de alimentação da avifauna, pese embora 
negativos e indiretos, são de magnitude reduzida, uma vez que se preservam os 
habitats mais relevantes dos setores intermédios e superiores do estuário, e porque não 
haverá alterações de fundo na zona de intervenção, mantendo-se as condições de 
fixação e substrato, e pela afetação de uma comunidade macrobentónica adaptada a 
meios perturbados (pela atual atividade portuária que inclui dragagens de manutenção) e 
que se espera recuperar a curto e médio prazo.  
 
Os impactes na fase de construção são temporários e da fase de exploração 
permanentes (embora espaçados no tempo), são reversíveis e confinados à zona de 
intervenção. Os mesmos são não significativos, uma vez que se espera a manutenção 
da comunidade de aves atualmente existente, nomeadamente as mais sensíveis nos 
setores intermédios e superiores não afetados, e as cosmopolitas igualmente no setor 
terminal, adaptadas às atividades portuárias, como se verifica atualmente. 
 
 
 

4. Apresentar como propostas concretas e consequentes de medidas de minimização e/ou 
compensação de impactes, de acordo com a caracterização feita e com os impactes identificados 
nas diferentes espécies e habitats. 

Da análise de impactes nos sistemas ecológicos efetuados no EIA e complementados no 
presente aditamento, verifica-se que os mesmos assumem particular significado na 
comunidade macrobentónica. A comunidade pelágica, particularmente piscícola, sofrerá, 
igualmente, alguma perturbação. Todavia, face à capacidade de mobilidade da mesma, e 
à vasta disponibilidade de habitats no estuário, fora da zona de intervenção, essa 
perturbação não assumirá, globalmente, significado. 
 
No que se refere aos peixes pode no entanto assumir alguma importância em 
determinados períodos, nomeadamente no período de reprodução com a subida para as 
zonas de postura nos setores intermédios e superiores do estuário. Este impacte é tanto 
mais importante quanto se refere a espécies cuja integridade populacional se encontra 
em risco, como é o caso da savelha. 
 
Outro migrador diádromo pode ser particularmente sensível em determinados períodos, 
como é o caso da entrada de “enguia de vidro” no estuário e subida para os setores 
montante da bacia do Arade, onde se desenvolve até ao estado adulto. 
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Face ao exposto recomendam-se as seguintes medidas de minimização: 
 

• Optar por dragas de sucção e limitar o seu número a um máximo de duas dragas, 
de modo a que a intervenção seja progressiva, e limitando a perturbação a uma 
envolvente mais próxima das dragas; 

• Evitar dragar no período de subida para locais de desova e reprodução da maioria 
dos peixes constantes da comunidade do estuário, com particular ênfase na 
savelha, nomeadamente de março a junho; 

• Evitar dragar a zona entre os molhes no período de entrada de enguia de vidro no 
estuário (janeiro a março), e interditar as dragagens nesse período durante a 
noite; 

• Evitar as operações de dragagem durante o período de reprodução/nidificação da 
avifauna (março a junho), e, particularmente, ações de deposição de dragados na 
praia do Molhe e Pintadinho; 

• Na deposição de dragados no local offshore efetuar a deposição de dragados 
verticalmente (descarga de porão), de modo a reduzir o tamanho da pluma de 
sedimentos, e dispersão dos mesmos para distâncias superiores. 

 
Na fase de exploração, os impactes potencialmente mais importantes, embora incertos, 
predem-se com potencial disseminação de espécies exóticas invasoras, com efeitos 
imprevisíveis no equilíbrio do ecossistema do estuário Arade. Neste sentido, deverá ser 
garantido o cumprimento das diretrizes específicas, respeitantes às operações de 
lastragem e deslastragem definidas na Convenção Internacional para o Controlo e 
Gestão de Águas de Lastro e Sedimentos dos Navios, nomeadamente: 
 

• As operações de lastro/ deslastro direto de e para o rio deverão ser reduzidas ao 
estritamente necessário para assegurar a segurança do navio e desde que 
evidenciado o cumprimento das regras D1(2) ou D2(3) do Convenção para a Gestão 
de Águas de Lastro. Assim, se for pretensão do navio efetuar operações de lastro 
em porto deve atempadamente enviar à AP, pelos meios estabelecidos: 

o BALLAST WATER REPORTING FORM (IMO Resolution A.868(20) 
devidamente preenchido; 

o Certificado de aprovação do sistema \de tratamento (cópia), se D-2 
Certificado de aprovação da IMO; 

o Evidência do funcionamento do sistema de tratamento de águas lastro e 
do cumprimento dos valores limites de emissão se D-2. 

o Livro de Registo de Águas de Lastro atualizado (cópia) 

  

                                                
 
(2) Troca oceânica de lastro (até adaptação a D2, efetuada de acordo com certificado IOPP e até 08/09/2024. A  
200 milhas marítimas de distância da terra mais próxima, sempre que possível e, em qualquer caso, pelo menos a 
50 milhas marítimas de terra mais próxima e em águas com pelo menos 200 metro. A troca terá eficácia de, pelo 
menos, 95% da troca volumétrica de águas de lastro. 
 
(3) Instalação de sistema que remova ou esteriliza organismos antes da descarga de águas de lastro no porto. 
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Os navios que pretendem escalar no Porto de Portimão deverão apresentar a seguinte 
documentação: 
 

• Plano de Gestão de Águas de Lastro. Documento específico do navio que deve 
incluir questões relevantes do BWMC, incluindo conformidade com D1 e D2 ou 
regime de exceção / isenção. 

• Livro de registos das águas de lastro. Documento que inclui questões relevantes 
sobre BWMC e é o documento para registar descargas acidentais ou excecionais 
e as circunstâncias que os justificam. 

• Certificado de aprovação do sistema de tratamento, quando aplicável (norma D2). 

• Certificado Internacional de Gestão de Águas de Lastro. Que descreve o tipo de 
cumprimento D1/D2. 

 
 
 

5. Apresentar propostas de Planos de Monitorização, de acordo com a caracterização feita e com 
os impactes identificados nas diferentes espécies e habitats. 

Apresentar uma proposta de Plano de Monitorização, deteção precoce e de ação anti-invasoras, a 
manter durante a vida útil do Porto de Portimão. 

Os planos de monitorização apresentados no EIA foram direcionados aos impactes 
significativos identificados. No que se refere aos sistemas ecológicos, a monitorização foi 
direcionada à comunidade macrobentónica, que apresentará um maior grau de afetação. 
 
Atendendo ao anteriormente exposto, assume-se que o impacte poderá apresentar uma 
afetação significativa nalgumas populações piscícolas, que apresenta maior sensibilidade 
em determinados períodos. Os impactes foram considerados minimizáveis, porém, 
importa verificar a eficácia destas medidas. 
 
Apresenta-se, no Anexo F, o programa de monitorização da comunidade piscícola que 
complementam os planos de monitorização definidos no EIA para os fatores: Evolução 
Batimétrica e Sedimentar; Qualidade da Água e Comunidades Bentónicas e Qualidade 
dos Sedimentos e que no âmbito do presente aditamento, se optou por passarem a ser 
apresentados num documento único e autónomo designado de Plano Geral de 
Monitorização. 
 
No que se refere à possível introdução e disseminação de exóticas invasoras o Porto de 
Portimão já aplica as orientações da Convenção Internacional para o Controlo e Gestão 
de Águas de Lastro e Sedimentos dos Navios. Serão mantidas as referidas orientações e 
ações anti-invasoras durante a exploração. 
 
Assim na versão do PGM que agora se apresenta foram por isso acrescentados os 
seguintes parâmetros de avaliação no quadro do Plano de Monitorização da Qualidade 
da Água e Comunidade Bentónica: 
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Comunidade de macroinvertebrados bentónicos 
 

• Número de taxa exóticos presentes nos locais amostrados. 

 
Fitoplâncton 

 
• Concentração de clorofila a; 

• Biovolume Total; 

• Biovolume de exóticas. 

 
 
 
 
A.3 Recursos Marinhos 

1. Indicação clara das novas áreas a ocupar/intervencionar fora da jurisdição da Administração 
dos Portos de Sines e do Algarve, S.A., acompanhada de mapa legendado, e descrição do tipo de 
ocupação/intervenção prevista. 

Deve ser claramente indicada a existência de ocupação/intenção em Espaço Marítimo Nacional, 
nos termos da Lei n.º 17/2014, de 10 de abril, e do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, para 
além da preconizada deposição de dragados ao largo. 

As áreas a ocupar/intervencionar fora da jurisdição da Administração dos Portos de Sines 
e do Algarve, S.A. (APS, S.A.), limitam-se, conforme é visível na FIG.I.1, FIG.III.1 e 
FIG.III.2 do EIA, a: 
 

• uma pequena franja marginal, na margem esquerda do rio Arade, compreendida 
entre a DocaPesca e a foz da ribeira de Ferragudo e que faz parte da área de 
jurisdição da Docapesca; 

• à zona da barra a sul dos molhes da foz do rio Arade, já dentro do Espaço 
Marítimo Nacional; e 

• no depósito de dragados ao largo, igualmente, em Espaço Marítimo Nacional. 

 
 
Estas áreas encontram-se identificadas com uma cor distinta na FIG. A3.1. 1 (área a 
ocupar/intervencionar fora da área de jurisdição da APS vs área a ocupar/intervencionar 
dentro da área de jurisdição da APS). 
 
Na área que integra a jurisdição da DocaPesca e zona da barra a sul da foz, encontram-
se previstas ações de dragagem (remoção de sedimentos e constituição de taludes de 
dragagem). Na área de depósito de dragados encontra-se prevista, como o nome indica, 
a deposição de material dragado proveniente do estuário. Das ações acima referidas 
resultam alterações batimétricas de fundo (aprofundamento na área de dragagem [até a 
cota de rasto de -10 mZH] e sobrelevação dos fundos da zona de depósito [em cerca de 
4 m]). 
  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

 Elementos Adicionais 

Maio 2020 Rev.00 

62

 
 
Nos locais de intervenção que integram o Espaço Marítimo Nacional, e de acordo com o 
descrito no PSOEM, identificam-se os seguintes usos/restrições: 
 

Usos e restrições Área a ocupar/intervencionar 

Espaço marítimo – áreas de exercícios nacionais 
(Defesa Nacional) 

Zona da Barra (dragagem) e Local de Depósito ao 
Largo 

Rede Natura 2000 – Sítio de Interesse Comunitário 
da Costa Sudoeste (ICNF) 

Zona da Barra (dragagem) e Local de Depósito ao 
Largo 

Área potencial para recreio, desportos e turismo 
(DGRM) 

Zona da Barra (dragagem) e Local de Depósito ao 
Largo 

Áreas existentes de imersão de dragados (DGRM) Local de Depósito ao Largo 

Canais de Navegação – Cones de aproximação 
(Administrações Portuárias) Zona da Barra (dragagem) 

 
 
As áreas de exercícios nacionais constituem uma servidão militar classificada para 
efeitos de defesa nacional que podem condicionar em determinados períodos os usos e 
atividades marítimas, de modo a garantir a defesa do estado. No entanto, tal não é 
impeditivo da atribuição de título de utilização privativa, sendo os mesmos compatíveis. 
 
O sítio Costa Sudoeste (PTCON0012) desenvolvia-se, inicialmente, por toda a Costa 
Vicentina, entre a ribeira da Junqueira, em São Torpes, e a praia de Burgau, incluindo 
grande parte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Os limites do 
sítio foram recentemente alargados, pela Resolução do Conselho de Ministros  
n.º 18/2019, de 23 de janeiro, em resposta à proposta decorrente do projeto LIFE+ 
MarPro, com vista à conservação do Boto (Phocoena phocoena) e Roaz (Tursiops 
truncatus).  
 
O alargamento teve igualmente em consideração a conservação de uma componente de 
habitats marinhos muito diversificada com um predomínio de recifes (habitat 1170). Os 
bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda (habitat 
1110) surgem, igualmente, com uma ocorrência mais costeira em zonas abrigadas. As 
grutas submersas ou semisubmersas (habitat 8330) adquirem, também, uma expressão 
significativa, principalmente na região do promontório de Sagres. A alteração dos limites 
do sítio assume ainda importância para a conservação da savelha (Alosa fallax) em meio 
marinho. 
 
A alteração dos limites do sítio, para um total de 261 232 ha (dos quais 163 870 ha em 
área marinha e 97 362 ha em área terrestre), passa a incluir, para além de boa parte da 
zona marinha que envolve o promontório de Sagres, toda a costa algarvia até à praia do 
Carvoeiro e, consequentemente, o litoral de Portimão. 
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O alargamento dos limites do sítio não foi contudo acompanhado de uma 
revisão/atualização das orientações de gestão com referência aos valores naturais 
publicadas no Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000). Destacam-se, todavia, 
algumas das orientações constantes aplicáveis a alguns dos valores naturais presentes 
na zona de alargamento (dentro da área de estudo do projeto), e atendendo à natureza 
de projeto: 
 

• Regular dragagens e extração de inertes 

• Tomar medidas que impeçam as deposições de dragados ou outros aterros 

 
Saliente-se que o atual Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) não contempla 
orientações de gestão direcionadas ao boto e roaz. 
 
As orientações de gestão recomendam a regulação de dragagens, porém, não determina 
a sua interdição. Atendendo a que a dragagem preconizada nesta área coincide com a 
barra do Arade, parte integrante do canal atual de navegação do Porto de Portimão, alvo 
de dragagens de manutenção periódicas, não se verificam incompatibilidades com o 
mesmo. 
 
No que se refere a deposições de dragados o PSRN 2000, preconiza a interdição de 
deposição de dragados nos habitats 1150; 2190; e zona de distribuição de Alosa fallax; 
Iberochondrostoma almacai. Ora o local de deposição ao largo não apresenta nenhum 
dos valores ecológicos referidos. Assim, não se verificam incompatibilidades. Aliás, o 
mesmo PSOEM estabelece para essa área o uso para imersão de dragados. 
 
As áreas potenciais para recreio, desportos e turismo constituem espaço marítimo 
procurado na promoção de atividades turísticas ligadas ao meio marinho, fazendo 
aumentar a pressão turística nas zonas onde as condições oceanográficas são mais 
favoráveis ao desenvolvimento diversas modalidades desportivas e/ou que propiciam 
atividades de recreio e lazer. Ocorre predominantemente junto à costa, numa faixa que 
se pode estender até cerca das 6 milhas náuticas, correspondendo à distância máxima a 
que podem navegar as embarcações de recreio tipo 4 (ER tipo 4), para navegação 
costeira restrita. Estes usos são potencialmente compatíveis com as atividades do 
projeto, por via do desfasamento temporal. 
 
O uso para imersão de dragados é obviamente compatível com a atividade que se 
pretende. O uso como canal de navegação – cone de aproximação é igualmente 
compatível, uma vez que o projeto prevê a melhoria das condições de acesso à área 
portuária. 
 
No âmbito do presente pedido de elementos adicionais foi ainda equacionada a 
possibilidade de deposição de cerca de 1 Mm3 dos dragados arenosos na deriva litoral, 
junto de um conjunto de praias com problemas evidentes de erosão costeira, com intuito 
da sua recarga artificial. A análise e avaliação da referida alternativa de deposição é 
efetuada no Anexo G. À semelhança dos locais de deposição apresentados no EIA, os 
locais alternativos não apresentam incompatibilidades com os instrumentos de 
ordenamento territorial. 
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2. Identificação e avaliação dos impactes do projeto na atividade pesqueira. Importa 
nomeadamente: 

i. Avaliar qual o impacte das obras, nomeadamente a dragagem do canal, no acesso ao porto de 
pesca por parte das comunidades piscatórias que, operando em águas marinhas, necessitam de 
transitar diariamente na zona em causa, e apresentação das adequadas medidas de minimização, 
caso necessário; 

Embora a área a ocupar/intervencionar ocupe quase por inteiro o trecho terminal do 
estuário do Arade, as operações de dragagens serão efetuadas de forma faseada. 
Estima-se que operem em simultâneo somente duas dragas, o que possibilita a 
compatibilização das operações de dragagem, com o normal funcionamento do Porto de 
Portimão e a livre circulação das embarcações piscatórias. 
 
As dragas a utilizar serão de sucção, nomeadamente dragas de sucção estacionárias 
(cutter suction dredgers) ou dragas de sucção em marcha (trailing suction hopper 
dredgers). Estas últimas poderão ser acompanhadas por batelões (no caso das dragas 
de sucção estacionárias), para posterior transporte para o local de deposição ao largo. 
No que se refere à deposição nas praias do Molhe e Pintadinho, a deposição será 
efetuada por tubagem de repulsão. As tubagens poderão representar uma condicionante 
à circulação de outras embarcações, porém, de forma a minimizar esse impacte, o 
material a depositar nas praias será proveniente da zona do anteporto (margem 
esquerda) de modo a que a extensão da tubagem seja reduzida e não interfira com a 
zona da barra, permitindo a normal circulação de embarcações. 
 
Em suma, a presença das dragas não inviabiliza a livre circulação das embarcações de 
pesca que operam em águas marinhas, pelo que o impacte será de não significativo a 
nulo. 
 
As operações de dragagem deverão ser contudo devidamente articuladas com a 
atividade portuária, em particular, na dragagem da barra e entre molhes, onde o canal de 
navegação é mais estreito. 
 
 

ii. Clarificar se o alargamento do canal irá ou não afetar os armazéns de aprestos de pesca, 
localizados no terrapleno junto ao edifício do ISN (Instituto de Socorros a Náufragos), e se está ou 
não prevista a relocalização dos mesmos, caso necessário; 

Os armazéns de aprestos de pesca localizados no terrapleno junto ao edifício do ISN não 
são afetados pelas obras de retenção junto a esse mesmo edifício. 
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Esta situação é visível na FIG.III.2 do EIA com a implantação do projeto sobre fotografia 
aérea, e cujo extrato ampliado para essa zona, abaixo se reproduz. 
 

 
 
(Legenda: 5-Porto de Apoio Naval da marinha Portuguesa; 6-Instituto de Socorros a Náufragos; 7-Praia da Angrinha; 8-Marina de Portimão) 

FIG. A3.2. 1 – Localização dos barracos de aprestos de pesca junto ao ISN 

 
  

Barracas de  
aprestos de pescas 



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

 Elementos Adicionais 
Maio 2020 Rev.00 

68

 
 

iii. Indicar se foi ou não auscultada previamente a comunidade piscatória sobre o projeto e, em 
caso afirmativo, quais os resultados decorrentes dessa auscultação. 

Foi contactada a DocaPesca, conforme correspondência apresentada no EIA (Anexo 1 
do EIA) por ser a entidade de serviço público da primeira venda de pescado em lota e 
atividades conexas, ser também a entidade administradora dos portos de pesca e 
marinas de recreio e ter ainda funções de autoridade portuária, nas áreas sob sua 
jurisdição. Como se sabe no Estuário do rio Arade ocorrem instalações desta entidade, 
correspondentes ao porto de pesca e marina de recreio a que se associam áreas de 
jurisdição.  
 
Esta entidade encontra-se articulada com a APS em matéria de regulamentos e atividade 
e conforme a sua resposta, não manifestou qualquer preocupação especial com a 
efetivação do projeto, tendo apenas enquadrado o ponto de situação do projeto previsto 
para a marina de Ferragudo, na sua área de jurisdição.  
 
De referir contudo e de acordo com o artigo 34.º do Edital n.º 209/2016, de 4 de março, 
da Capitania do Porto de Portimão, que é interdita a pesca profissional na zona 
compreendida entre a ponte rodoviária nova e a foz, pelo facto de se tratar de uma 
área de intenso tráfego marítimo e de várias atividades portuárias.  
 
É ainda proibida a pesca lúdica (n.º 1 do artigo 35.º) a partir de embarcações, no 
interior dos canais balizados, canais de acesso, canais de aproximação, canais estreitos, 
incluindo a bacia de manobra que se desenvolve em frente ao cais comercial e de 
Turismo e cais da Marinha, situados no porto de Portimão.  
 
E o mesmo acontece com a pesca submarina em que por razões de segurança, não é 
nomeadamente permitida entre molhes de acesso aos portos e em todo o estuário do 
Rio Arade, conforme o n.º 2 do art.º35.  
 
Em suma, não existe afetação direta do projeto sobre a pesca por a mesma ser uma 
atividade interdita no estuário. 
 
 
 

3. Caracterização da atividade aquícola no estuário e identificação e avaliação dos eventuais 
impactes na mesma. 

Importa, nomeadamente, clarificar se a realização das dragagens tem ou não impacte na 
sobrevivência de exemplares estabulados, nomeadamente de bivalves, e apresentar as 
adequadas medidas de minimização, caso necessário. 

Como referido anteriormente, a área a ocupar/intervencionar localiza-se na no trecho final 
do estuário do rio Arade, na costa sul de Portugal Continental, e desenvolve-se, na sua 
maioria, na área de jurisdição da APS. Nesta área, e de acordo com os artigos 34.º e 35º 
do Edital n.º 209/2016, de 4 de março, da Capitania do Porto de Portimão, é interdita a 
pesca profissional e lúdica, pelo que se trata de um atividade que não será afetada 
diretamente pelo projeto. 
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Existe, todavia, a possibilidade de interferência indireta com atividades aquícolas 
desenvolvidas a montante da ponte rodoviária nova, em resultado das alterações 
hidrodinâmicas inerentes à alteração batimétrica do trecho terminal do estuário do Arade. 
 
Com efeito, desenvolvem-se a montante da ponte ferroviária do Arade algumas 
atividades aquícolas como a apanha de bivalves e salinicultura. 
 
Encontra-se também definida para esta área uma zona de produção de moluscos 
bivalves, nomeadamente a zona POR3 Portimão Rio de Arade, Parchal (FIG. A3.3. 1). A 
zona refere-se à produção de Ostra-Japonesa/Gigante (Crassostrea gigas). 
 

 
(Fonte: IPMA) 

FIG. A3.3. 1 – Zona de Produção de Moluscos Bivalves POR3  

 
 
Assinalam-se ainda algumas antigas salinas ainda em funcionamento, nomeadamente, 
na margem esquerda, a montante da ponte ferroviária e a jusante da EN125, e na 
margem direita, entre a ponte ferroviária e a EN125. 
 
A magnitude dos impactes sobre estas atividades aquícolas dependerá assim apenas do 
grau de alteração da dinâmica estuarina com a concretização do projeto. Os efeitos na 
hidrodinâmica do estuário do Arade foram analisados num estudo detalhado, o qual foi 
apresentado no Anexo 3 do EIA. Do referido estudo, há que salientar os seguintes 
aspetos mais relevantes, e que ajudam a entender a área real de influência do projeto: 
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• As alterações de maré são desprezíveis, quer na preia-mar quer na baixa-mar (ver 

Figuras 9 [Barra] a 19 [ponte ferroviária] do estudo de hidrodinâmica); ou seja, a 
concretização do projeto não implica alterações dos níveis de água no estuário do 
Arade. 

• A intensidade máxima da corrente média sofrer redução na zona intervencionada; 
a redução é reduzida na barra e é da ordem de 50% na bacia de manobra de 
montante; anula-se para montante da ponte ferroviária (ver Figuras 20 [Barra] a 29 
[Ponte Ferroviária] do estudo de hidrodinâmica); ou seja, as velocidades de 
corrente apenas sofrem modificações na área de intervenção, não sofrendo 
variações a montante da mesma. 

• Na zona intervencionada ocorre aumento da salinidade média por efeito da 
manutenção de salinidades mais elevadas em baixa-mar, sendo a situação mais 
evidente na zona do canal em frente à marina de Portimão e ainda na zona da 
bacia de rotação; para montante, até à confluência da ribeira de Odelouca, ocorre 
aumento da salinidade em preia-mar, cujo máximo é 2 ppm na secção da ponte 
da EN125 (ver figuras 36 [Barra] a 43 [Silves] do estudo de hidrodinâmica). 

Para as condições simuladas a penetração espacial não excede três centenas de 
metros, decrescendo progressivamente para montante (Figuras 44 a 53 do estudo 
de hidrodinâmica). As alterações registadas na intrusão salina podem ser 
consideradas desprezáveis face à variabilidade própria do campo em função da 
variabilidade dos caudais fluviais e da idade da maré. 

• A intervenção tende a diminuir as excursões de maré na zona intervencionada; a 
dispersão de partículas mantém-se confinada à zona intervencionada para a 
maioria dos pontos de lançamento (ver figuras 54 a 70 do estudo de 
hidrodinâmica). 

São exceção o ponto localizado no limite de montante (limite norte da bacia de 
rotação), a partir do qual a dispersão atinge a confluência da Ribeira de Boina no 
Arade (ver figura 69 [sem projeto] e 70 [com projeto] do estudo de hidrodinâmica); 
e os dois pontos situados mais a jusante no anteporto, a partir dos quais a 
dispersão atinge águas exteriores (ver figuras 55, 56, 57 e 58, do estudo de 
hidrodinâmica). 

 
Em suma, as alterações na hidrodinâmica do estuário do Arade, que resultam das 
dragagens de estabelecimento das cotas de projeto (modificação da topo-hidrografia do 
Arade) encontram-se, no essencial, confinadas à área de intervenção e sua envolvente 
imediata. A área de influência indireta pode, todavia, estender-se até a confluência da 
Ribeira da Boina com o Arade (logo a montante da ponte ferroviária), e à zona costeira 
adjacente à Barra, face aos padrões de dispersão de partículas (atuais e de projeto) 
considerados com uma eventual descarga nos limites norte e sul da intervenção. 
 
Os impactes, a existirem, limitar-se-ão ao limite jusante das atividades aquícolas. Os 
mesmos classificam-se assim de negativos, indiretos e de magnitude reduzida, tendo 
em conta a ausência de alterações de relevo na hidrodinâmica dos setores intermédios e 
superiores do estuário, e de que a probabilidade contaminação de organismos por 
poluentes provenientes da zona portuária ser muito baixa. É ainda permanente, 
irreversível (alterações da dinâmica) e reversível (dispersão de contaminantes com 
origem no porto), e maioritariamente confinados. Os impactes, a existirem, são não 
significativos. 
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A.4 Socioeconomia 

1. Caraterizar melhor o ambiente socioeconómico associado ao mar e que está instalado na foz do 
rio Arade, por exemplo as comunidades piscatórias, número de embarcações número de 
empresas marítimo turísticas a operar, atividades lúdicas/desportivas entre outras. 

Apresenta-se de seguida uma caracterização do ambiente socioeconómico associado ao 
mar no porto de Portimão. 
 
No que se refere ao número de pescadores, em 2018 (último ano com dados disponíveis) 
encontravam-se matriculados no porto de Portimão 565 pescadores, o que corresponde a 
cerca de 21% do número de pescadores matriculados nos diferentes portos da região do 
Algarve. 
 
O número de pescadores matriculados para pesca em águas marítimas tem aumentado 
desde 2015 no Porto de Portimão, enquanto que no Continente e na região do Algarve o 
número de pescadores tem registado algumas oscilações neste mesmo período. 
 

 
Gráfico 4 – N.º de pescadores matriculados no Continente, região do Algarve 

e porto de Portimão [Fonte: INE, 2020] 

 
 
Em 2018, o número de embarcações de pesca licenciadas, com motor e sem motor no 
porto de Portimão, representavam cerca de 20% e 100%, respetivamente, da quantidade 
de embarcações licenciadas nos portos da região do Algarve.  
 
Entre 2010 e 2018 tem-se verificado uma redução do número de embarcações com 
motor nos diferentes portos a nível nacional, contudo, no porto de Portimão esta redução 
não se apresenta significativa. De igual modo o número de embarcações sem motor 
apresenta uma redução significativa ao nível dos portos nacionais, contudo nos portos do 
Algarve e no porto de Portimão em particular, as variações não se apresentam 
significativas. 
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Gráfico 5 – Embarcações de pesca licenciadas, com motor 

 

 
Gráfico 6 – Embarcações de pesca licenciadas, sem motor 

 
 
A captura nominal de pescado no porto de descarga de Portimão representa cerca de 
25% do total de pescado nos portos da região do Algarve. A análise da figura seguinte 
permite ainda verificar que ao longo dos anos se tem registado, quer no porto de 
Portimão, quer nos portos a nível nacional, períodos de quebra bastante consideráveis, 
tendo o porto de Portimão, por exemplo, entre 2017 e 2018, registado uma quebra de 
cerca de 66%. 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Gráfico 7 – Capturas nominais de pescado (103 toneladas) 

 
 
No que se refere ao valor médio de pesca descarregada, o preço médio do pescado nos 
portos da região do Algarve tem registado desde 2015 um crescimento bastante 
significativo, embora o mesmo não se tenha verificado no porto de Portimão, no qual, em 
idêntico período, apenas registou um aumento do preço de pescado entre 2017 e 2018. 
O preço médio de pescado, quer no porto de Portimão, quer nos portos da região do 
Algarve, é, no geral, bastante superior à média nacional, devendo-se esta diferença ao 
valor das espécies pescadas. 
 

 
Gráfico 8 – Valor Médio da Pesca Descarregada (€/kg)  
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Em termos de empresas marítimo-turísticas a operar no concelho de Portimão, de acordo 
com o registo nacional de turismo, encontram-se registados 64 agentes de operação 
turística, em atividades marítimo turísticas, 36 agentes de operação em atividades de 
turismo ao ar livre/turismo de natureza e aventura, e 44 agentes de operação em 
atividades Turismo Cultural / Touring Paisagístico e Cultural.] 
 
 

2. Apresentar informação referente aos compromissos/investimentos económicos previstos para 
as margens do rio Arade, uma vez que apenas são apresentadas as referências no Capítulo V 
Identificação e Avaliação de Impactes. 

O investimento é refente ao projeto da Marina de Ferragudo e respetivos alojamentos 
turísticos e habitacionais. 
 
A concessão incide sobre uma área de cerca de 18,2 ha, localizada na margem esquerda 
do rio Arade, entre a Doca de Pesca e a foz da ribeira de Ferragudo, sensivelmente a  
1,2 milhas (ou seja, a cerca de 2,2 km) da entrada da barra do estuário do rio Arade 
(conforme FIG.V.1 do EIA reproduzida de novo na resposta à Questão 1 dos Sistemas 
Ecológicos).  
 
Cerca de 5,4 ha da área da concessão correspondem à bacia molhada da Marina e os 
restantes 12,8 ha, à zona terrestre onde se situam o edifício administrativo e os serviços 
de apoio, o estabelecimento hoteleiro, os blocos de apartamentos e as moradias 
turísticas, a área de comércio e restauração e as zonas de lazer, assim como, os acessos 
que permitem a circulação no interior do empreendimento e os parques de 
estacionamento para os veículos (ligeiros e pesados). 
 
A área molhada da marina, com 54 205 m2 terá uma capacidade para 319 embarcações. 
 
Este projeto foi avaliado em fase de Estudo Prévio tendo sido emitida, a 8 de julho de 
2008, Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada. 
 
Entretanto, foi submetido o respetivo Relatório de Conformidade do Projeto de Execução 
(RECAPE) o qual foi objeto de parecer de conformidade comunicado ao proponente a 30 
de junho de 2010. 
 
Com a publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a 
caducidade das DIA emitidas em fase de estudo prévio passou a reger-se pelo disposto 
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 23.º do referido diploma, tendo a DIA do projeto permanecido 
válida até 30 de junho de 2014. 
 
A 16 de junho de 2014 o proponente solicitou a prorrogação da validade da DIA, tendo a 
mesma sido concedida até 30 de junho de 2018. 
 
Uma vez que a construção da Marina de Ferragudo não teve início até à data de 
caducidade da DIA, e não tendo sido solicitada uma nova prorrogação da DIA, caso o 
proponente pretenda dar continuidade ao projeto, deverá sujeitar o mesmo a um novo 
processo de AIA, pelo que o investimento na Marina de Ferragudo tem data incerta. 
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A situação de caducidade do projeto e da DIA foi confirmada pela Autoridade de AIA 
(neste caso, a CCDR Algarve), conforme já exposto na resposta à questão 1 dos 
Sistemas Ecológicos. 
 
 

3. Na descrição do ambiente socioeconómico, deve ser incluído no enquadramento, pela 
importância socioeconómica, a Praia da Rocha, que representa o principal e mais antigo polo de 
atração/dinamização turística do concelho e que pela proximidade ao projeto de dragagens poderá 
ter impactes positivos e eventualmente negativos, que devem ser abordados/equacionados. 

Conforme referido no EIA os espaços balneares mais próximos, nomeadamente a Praia 
da Rocha, poderão beneficiar do aumento expressivo do número de passageiros e 
tripulantes. 
 
Os espaços concessionados (bares e restaurantes, alojamento, aluguer de toldos e 
vigilância [praias concessionadas]), serão os principais beneficiários, com o referido 
boom de passeiros. Outras atividades poderão ter igualmente destaque, como o passeio 
de barcos, aluguer de motas de água, entre outras. 
 
 
 
 
A.5 Saúde Humana 

1. Identificar o elemento da equipa responsável pelo fator Saúde Humana. 

O técnico responsável pelo fator Saúde Humana é a Dr.ª Susana Baptista, que também 
desenvolveu os aspetos do Clima e Alterações Climáticas, Solos e Uso do Solo. 
 
Bióloga de formação (Licenciatura em Recursos Faunísticos e Ambiente, 1995), cedo 
desenvolveu investigação na área da Saúde Pública, tendo feito o estágio de licenciatura 
em ectoparasitas de animais silváticos e o seu papel na transmissão da mixomatose em 
coelhos-bravos. 
 
Durante três anos trabalhou na Estação Agronómica de Oeiras, onde colaborou em 
projetos de utilização de compostos aromáticos no combate a bactérias e fungos 
patogénicos. 
 
Realizou o Mestrado de Parasitologia Médica, de 1996 a 1999, no Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical (Universidade Nova de Lisboa), tendo a sua dissertação debruçado 
sobre a espécie Aedes albopictus e o seu papel na transmissão do dengue em Macau, 
onde fez trabalho de campo entre 1997 e 1998. 
 
No Doutoramento, terminado em 2006 (e já como funcionária da AGRI-PRO), investigou 
a Borreliose de Lyme em Portugal, com amostragem dos vetores (ixodídeos) de norte a 
sul de Portugal, análise laboratorial ao nível do agente (Borrelia spp.), quer no vetor, quer 
em casos clínicos humanos, e produção de um mapa de risco de ocorrência desta 
zoonose. Fez parte da equipa que identificou o primeiro isolado de B. lusitanea em 
Portugal. 
 
Na AGRI-PRO tem sido a especialista na área da saúde pública para variados projetos, 
quer a nível nacional, quer em concursos internacionais (Banco Mundial e outros). 
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2. Caracterização da situação de referência (Capítulo IV, ponto 13.5): 

i. Verificando-se que a situação de referência apresentada apresenta o perfil de saúde da 
população na área do projeto (com a inclusão de alguns indicadores de Morbilidade, Mortalidade e 
alguns Determinantes de Saúde), disponíveis no Perfil Local de Saúde de 2017 do ACeS 
Barlavento, devendo, contudo, ser melhorada a sua interpretação. 

No Anexo D apresenta-se o Ponto Saúde Humana, que passa a constituir um novo 
capítulo do EIA. 
 
Foi melhorada a situação de referência já apresentada no descritor da Socioeconomia 
(Ponto 13, do Cap. IV), adaptando-a ao descritor em avaliação e melhorando a 
interpretação dos dados existentes. 
 
 

ii. Tendo em que conta que a atividade do projeto em análise contempla um aumento da 
frequência e do volume do transporte de pessoas e bens, facto diretamente associado à 
introdução e ocorrência de espécies de mosquitos invasoras, esta caracterização deve incluir 
informação respeitante aos vetores de doença na área do projeto. 

Efetivamente, as doenças transmitidas por vetores têm vindo a dispersar por todo o mundo, como 
consequência do fenómeno da globalização. De acordo com informação da Rede de Vigilância de 
Vetores (REVIVE), a espécie de mosquito vetor Aedes aegypti é identificada na ilha da Madeira 
desde 2004 e no âmbito da rede nacional desde 2010. A presença deste vetor na região da 
Madeira representa um risco a transmissão de agentes com importância em Saúde Pública, como 
aconteceu em 2012, ano em que foi registado o primeiro surto de dengue. A ocorrência desta 
espécie está muito associada ao transporte e aos portos. 

A presença de mosquito vetor Aedes albopictus (espécie exótica e invasora) na região norte e sul 
de Portugal, identificada na região do Algarve em julho de 2018, aponta para uma situação de 
estabelecimento e dispersão geográfica, representando uma situação de risco acrescido para a 
Saúde Pública da região atualmente, exigindo um esforço de monitorização constante, incluindo a 
vigilância da atividade viral nestes vetores para deteção atempada da ocorrência de casos 
humanos de doenças, como zika, dengue ou chikungunya, acompanhado de medidas de controlo 
eficazes com vista a erradicação da população detetada e que impeçam a dispersão deste 
mosquito para outras regiões. 

No Anexo D apresenta-se o Ponto Saúde Humana, que passa a constituir um novo 
capítulo do EIA.  
 
No ponto 1.5 deste anexo, apresenta-se um enquadramento sobre a problemática dos 
vetores de doença na área do projeto. 
 
 
 

3. Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais (Capítulo V, ponto 15: 

i. Não obstante os impactes identificados, a metodologia de avaliação/classificação dos impactes 
utilizada deve considerar igualmente os fatores ambientais esperados que, direta ou 
indiretamente, influenciem positivamente os diversos determinantes da Saúde e tenham 
repercussões na Saúde Humana (designadamente os benefícios económicos e a geração de 
emprego identificados no âmbito da componente da socioeconomia). 

No Anexo D apresenta-se o Ponto Saúde Humana, que passa a constituir um novo 
capítulo do EIA.  
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Ao longo do Ponto 2, e na tabela final de quantificação dos impactes, são identificados os 
impactes associados à Saúde Humana, considerando os diversos determinantes da 
saúde. 
 
 

ii. Assumindo que existem atividades suscetíveis de gerar impactes ao nível do ambiente sonoro, 
qualidade do ar e qualidade da água, com possíveis repercussões na Saúde Humana, ainda que 
abaixo dos limiares legais e avaliados como pouco significativos, não devem ser desprezados e 
considerados Inexistentes/Nulos, mas antes como Não Significativos. 

No Anexo D apresenta-se o Ponto Saúde Humana, que passa a constituir um novo 
capítulo do EIA. 
 
Foram revistos os impactes ao nível dos aspetos que influenciam a qualidade de vida das 
populações locais (ambiente sonoro, qualidade do ar e qualidade da água), tendo sido 
reclassificados como de negativos, incertos, indiretos, temporários, reversíveis, 
localizados, de magnitude reduzida e não significativos. 
 
 

iii. Deve ser contemplado o impacte associado a introdução e ocorrência de espécies de 
mosquitos invasoras, uma vez que se afigura relevante para este tipo de projeto, tal como descrito 
anteriormente. 

No Anexo D apresenta-se o Ponto Saúde Humana, que passa a constituir um novo 
capítulo do EIA.  
 
No ponto 2, é avaliado o impacte do maior tráfego de navios e sobretudo das suas 
origens, ao nível da potencial dispersão dos mosquitos vetores para dentro e fora do 
país, bem como a transmissão dos agentes patogénicos nas espécies autóctones. 
 
 
 

4. Medidas de Minimização (...) e Programas de Monitorização (Capítulo VI, ponto 3: 

Considerando o impacte associado à potenciação da entrada de espécies invasoras e que grande 
parte das medidas que evitam o risco de ocorrência e dispersão das mesmas se encontram 
direcionadas para o transporte aéreo e marítimo, considera-se que deve ser apresentada uma 
proposta de reforço de medidas de controlo vetorial (ex. prevenção e eliminação de potenciais 
criadouros) e da vigilância entomológica (em articulação com a Rede de Vigilância de Vetores - 
RNIVE, ao abrigo do Plano Estratégico de Prevenção e Controlo de Doenças Transmitidas por 
Vetores - Lei n.º 4/2016, de 29 de fevereiro, e do Regulamento Sanitário Internacional – Aviso n.º 
12/2008, de 23 de janeiro de 2008). 

No Anexo D apresenta-se o Ponto Saúde Humana, que passa a constituir um novo 
capítulo do EIA.  
 
No Ponto 3, no que respeita às medidas para a Saúde Humana, são consideradas as 
medidas de carácter geral já identificadas no Ponto 2.1 do Cap. VI do EIA. 
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Relativamente às medidas específicas, agregam-se as medidas já identificadas para 
outros descritores e que possam ter impactes ao nível da Saúde Humana. São ainda 
consideradas medidas para o controlo dos mosquitos transmissores de doenças 
humanas, que potencialmente poderão aumentar na área do projeto, com implicações, 
não só locais, mas regionais e nacionais, articulando-as com o Programa REVIVE, 
conforme já exposto na resposta à Questão 5 dos Sistemas Ecológicos.  
 
A monitorização destes aspetos está incluída no fator Qualidade da Água e Comunidades 
Bentónicas (ver PGM no Anexo F e resposta dada na Questão 5 dos Sistemas 
Ecológicos, onde tal foi também solicitado). 
 
 

5. Avaliação global de impactes do projeto (Capítulo VII, ponto 2): 

No seguimento do acima mencionado (capítulo V, ponto 15), a avaliação/classificação do fator 
Saúde Humana, na fase de construção e exploração, deve ser objeto de reclassificação tendo em 
conta os impactes negativos considerados/a considerar no capítulo V, bem como outros impactes 
positivos a ter em conta na avaliação. 

No Anexo D apresenta-se o Ponto Saúde Humana, que passa a constituir um novo 
capítulo do EIA. 
 
Conforme apresentado no Ponto 4.2, o Quadro da avaliação global de impactes foi 
reformulado, tendo em consideração a revisão dos impactes na Saúde Humana. 
 
 
 
 
A.6 Paisagem 

1. Carta de Unidades e Subunidades à escala 1: 25.000 de forma translúcida sobre a Carta Militar. 

Na FIG. A6.1. 1 é apresentada a carta de unidades e subunidades à escala 1: 25 000 de 
forma translúcida sobre a Carta Militar. 
 
 

2. Carta de Impactes Cumulativos da Paisagem onde constem os projetos, de igual ou diferente 
tipologia, que contribuam para a artificialização da Paisagem e que se situem dentro da Área de 
Estudo. A representação dos mesmos traduz-se apenas na sua representação gráfica, 
sobrepostos a Carta Militar e a Escala 1: 25.000. 

Na FIG. A6.2. 1 é apresentada a carta de impactes cumulativos da paisagem. 
 
Na sua elaboração procurou-se estabelecer um limite temporal que inclua todas as 
potenciais fontes de impacte (no presente e futuro previsível) e uma área de estudo 
suficientemente ampla que permita avaliar os potenciais impactes cumulativos, 
considerando a natureza do projeto, os seus efeitos e as fronteiras ecológicas existentes 
(fisiográficas, vegetação, uso do solo, habitats, etc.). 
 
Tal resultou numa área correspondente a um buffer de cerca de 3 km em torno de todas 
as infraestruturas que compõem o projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal 
de Navegação do Porto de Portimão.  
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Atendendo aos limites temporais e espaciais anteriormente definidos, identificam-se 
como projetos que afetam ou poderão vir a afetar os recursos considerados, as 
infraestruturas portuárias existentes. Conforme referido no ponto 1 do Capítulo V do EIA, 
o principal projeto antes considerado foi o projeto previsto da Marina de Ferragudo, mas 
não concretizado (localizado na margem esquerda do estuário do rio Arade, entre a 
Docapesca e a foz da ribeira de Ferragudo), o qual foi sujeito a processo de AIA, em fase 
de estudo prévio (ver FIG. V. 1 do EIA) e que tendo a DIA caducada e o processo 
encerrado, conforme confirmação recente da CCDR Algarve (ver Anexo B) e sem 
qualquer previsão de eventual novo projeto, foi o mesmo retirado dessa analise e 
respetiva cartografia de impactes cumulativos. 
 
Qualquer projeto que se venha a querer desenvolver terá assim de ser sujeito a novo 
processo de AIA, sendo que a Docapesca não manifesta contudo qualquer intenção para 
o mesmo. 
 
O projeto anteriormente previsto tinha uma área de 18,2 ha, localizar-se-ia, como já 
referido na margem esquerda do rio Arade, entre a DocaPesca e a foz da ribeira de 
Ferragudo (ver cartografia do mesmo na resposta à Questão 1 dos Sistemas Ecológicos), 
interferindo, parcialmente, com o alargamento da bacia de manobra existente. Cerca de 
5,4 ha da área de concessão corresponderiam à bacia molhada da Marina e os restantes 
12,8 ha, à zona terrestre onde se situariam o edifício administrativo e os serviços de 
apoio e estabelecimento hoteleiro. Este projeto considerava ainda outra infraestrutura 
portuária associada, nomeadamente o porto de pesca de Ferragudo e ações de 
dragagem de acesso à Marina de Ferragudo e ao referido porto, bem como o 
Prolongamento do Cais Comercial de Portimão, igualmente contrapartida da concessão 
da Marina de Ferragudo. 
 
 
 
A.7 Património Cultural 

1. No âmbito do enquadramento do projeto, incluir as problemáticas ligadas ao Património Cultural 
que constam do PROT-Algarve. 

De acordo com o relatório do Património Cultural do PROT Algarve (fevereiro 2004), do 
ponto de vista arqueológico, o Algarve é uma das regiões mais ricas do País, 
conhecendo-se à data mais de 1700 sítios arqueológicos na região, ainda que muitos 
deles já tenham sido destruídos ou não apresentem potencial assinalável para a 
investigação e/ou valorização.  
 
Uma boa parte destes sítios situam-se no litoral e em áreas urbanas, onde no seu 
subsolo, praticamente todas as cidades algarvias têm ruínas dos últimos dois ou três 
milénios com grande potencial de valorização.  
 
As intervenções arqueológicas realizadas em várias cidades do Algarve, como Silves e 
Tavira, para além de permitirem avanços significativos no conhecimento da evolução 
dessas cidades, resultaram frequentemente na valorização e musealização de alguns 
núcleos de ruínas, aumentando os pontos de interesse para visitantes, cujos locais são 
em regra geridos pelas autarquias. 
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No barrocal e na serra as investigações têm também posto em evidência um património 
arqueológico igualmente abundante, pertencendo sobretudo à época islâmica; estas 
regiões permanecem contudo como as regiões menos investigadas, mas globalmente as 
mais bem preservadas.  
 
A par dos vestígios de superfície, a região do Algarve destaca-se ainda por uma enorme 
densidade de vestígios subaquáticos de enorme interesse científico e potencial turístico-
cultural, tendo a implementação de roteiros turísticos subaquáticos na sequência da 
investigação de barcos ou navios afundados começado com o “L’Océan”, uma 
embarcação francesa do século XVIII afundada a cerca de 10 metros de profundidade ao 
largo da praia da Salema. 
 
Neste capítulo, refere-se também que a constituição do Centro Nacional de Arqueologia 
Náutica e Subaquática (CNANS), contribuiu para um melhor conhecimento da realidade 
algarvia, para além de monitorizar e acompanhar o evoluir de várias embarcações 
naufragadas ao longo dos tempos. Por outro lado, a definição de um quadro jurídico para 
a arqueologia náutica e subaquática pelo Decreto-Lei n.º 164/97 de 27 de junho, veio 
também dotar esta área, sempre apetecível para os “Caçadores de Tesouros”, de uma 
legislação avançada que visa a sua salvaguarda. 
 
No interface mar-terra, refere também o relatório que toda a costa algarvia tem um vasto 
conjunto de estruturas arqueológicas ou industriais ligadas às atividades marítimas como 
a pesca e o sal, cujo estudo e valorização é considerado essencial, e que pode contribuir 
com a sua musealização para a diversificação de atividades complementando as 
atividades “sol e praia”, e referindo-se neste caso, o sucesso do museu da cortiça de 
Silves. 
 
Neste âmbito de complementaridade de atividades, o relatório destaca também a 
importância da atividade desenvolvida pelas autarquias e a importância de parcerias com 
o organismo responsável do Estado, a atual DGPC, permitindo assim um maior avanço 
no conhecimento e musealização do património e em prol também do desenvolvimento 
económico da região e da criação de atividades culturais complementares ao turismo de 
praia. 
 
Relativamente ao património construído, a região apresenta também a sua 
heterogeneidade. De uma maneira geral o litoral, com muitas das estruturas destruídas, 
sobretudo na sua zona central (numa faixa entre os concelhos de Lagos e Faro) mas, 
onde ainda é possível encontrar soluções de reutilização das já poucas estruturas 
patrimoniais que permitem assim a continuidade deste património. 
 
No interior identifica-se a necessidade de fazer um reconhecimento criterioso para avaliar 
as estruturas e conjuntos existentes, definindo na sua sequência estratégias para a sua 
viabilização (ações de salvaguarda em simultâneo com reabilitações adequadas). 
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Em termos da avaliação que este relatório faz ao estado do património e tendências de 
desenvolvimento, refere-se e de uma forma sintética (pag.10 a 14): 
 

• que apesar do forte incremento da investigação arqueológica nos últimos anos, 
grosso modo, esses trabalhos têm incidido sobretudo na inventariação e na 
salvaguarda dos vestígios, sendo pouco frequentes os estudos tendentes à 
valorização do Património Arqueológico. Como resultado, os espólios 
arqueológicos da região têm-se avolumado, a maior parte das vezes sem serem 
objeto de um estudo científico e criterioso.  

 
Assim, considera o relatório que continuam a faltar para o Algarve visões de 
conjunto apoiadas no estudo aprofundado das coleções e em projetos articulados 
a nível regional, decorrendo o atual cenário em grande parte do carácter de 
emergência de boa parte das intervenções arqueológicas não havendo uma ação 
concertada. 
 
Refere-se, por outro lado, que os espaços museológicos têm também sido criados 
sem qualquer critério ou integrados num plano regional, surgindo antes pela 
espontânea vontade das entidades, em particular as câmaras, indicando-se que 
só 4 museus é que integram a rede portuguesa de museus. Para além destes, 
poucos são também os que têm condições de conservação dos seus acervos, 
relevando-se a carência de serviços técnicos (falta de formação e escassez ou 
mesmo ausência de pessoal técnico qualificado). 

 
 

• no tocante à conservação do Património Construído, apesar de todo o esforço que 
tem sido feito, este é considerado insuficiente, sendo pontual e dependente de 
diferentes interesses. 
 
Destaca-se em relação à salvaguarda de conjuntos e sítios a ação do ex- IPPAR, 
com intervenções em vários sítios arqueológicos como Alcalar, Milreu, Cerro da 
Vila.  
 
As Câmaras, por sua vez, têm feito também um esforço de conservação dos seus 
núcleos históricos principais, estando hoje, Silves, Tavira, Lagos, Loulé e Faro, 
dotadas de propostas de planos ou regulamentos municipais, na sua maioria, 
adequados. Considera, contudo, o relatório que apesar de todo o esforço 
despendido, esta ação relativa à salvaguarda dos conjuntos não se pode cingir 
aos núcleos históricos das cidades-sede, devendo ser levada a todos os núcleos 
com valor, no território de cada concelho. 

 
 

• em termos globais, conclui que o Património Arqueológico e Construído, salvo 
raras exceções, não tem tido um investimento e valorização capazes, de forma a 
integrar-se plenamente nos circuitos turísticos da região, apesar de se reconhecer 
um esforço para alterar a situação nos últimos anos.  
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Constatando-se que é necessário apostar na diversificação turística, refere o 
relatório que é premente reforçar o Património Cultural como complemento ao 
turismo centrado no binómio sol/praia, até porque há uma procura crescente no 
âmbito do turismo cultural.  
 
Refere que para isso torna-se necessário uma maior coordenação entre estes 
dois sectores para se explorar turisticamente a componente cultural, dando o 
exemplo bem sucedido, de alguns municípios como Silves, Lagos e Tavira que 
têm vindo a promover nas respetivas áreas urbanas uma série de projetos de 
arqueologia urbana e de outra índole patrimonial que tem feito aumentar 
significativamente nos últimos anos o número de turistas que ali ocorrem. 

 
 
 

2. Descrever corretamente, nos capítulos da situação de referência, as condicionantes legais e 
servidões administrativas de todos os imóveis. 

Devem ainda ser representadas os contornos do imóvel e as respetivas zonas de proteção nas 
diversas figuras, assim como na área de estudo e no Anexo 7. Deve também ser corrigida a 
adjetivação “marginal” da abrangência da servidão administrativa do imóvel de interesse público 
do Castelo de São João de Arade, quando os trabalhos de dragagens e obras de 
proteção/retenção são realizados dentro dos seus limites. 

Na FIG.IV.66 – Síntese de Condicionantes do descritor Ordenamento, Servidões e 
Restrições apresentou-se a localização de todos os imoveis classificados e em vias de 
classificação e respetivas áreas de proteção, presentes na área de estudo considerada e 
que se encontra de acordo com a mesma informação apresentada no Relatório do 
Património que consta do Anexo 7, nomeadamente na FIG.10 – Localização do 
Património Classificado e em vias de Classificação na envolvente próxima do projeto 
(Fonte: DGPC: https://geo.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio).  
 
No quadro seguinte e tendo por base essa cartografia que se encontrava já corretamente 
elaborada no EIA e que se apresenta de novo no Anexo E – Questão A7.2 (onde se 
adicionou contudo uma numeração dos imóveis para cruzamento com a informação deste 
Quadro e com a numeração dos sítios usada no Património), procede-se à identificação 
de cada um destes imóveis e das respetivas áreas de servidão, conforme o Quadro 3 do 
Relatório do Património que constava do Anexo 7 do EIA. 
 

Quadro 1 – Património Classificado ou em vias de Classificação na envolvente próxima do 
Projeto 

Nº 
Ref. 
Inv. Designação 

Categoria / 
Tipologia Século Proteção Localização 

1 2853 Capela de São José 
Arq. 

Religiosa / 
Capela 

séc. XVII 
(incerto) 

IM - Decreto n.º 129/77, DR, 1.ª 
série, n.º 226 de 29-9-1977 

Portimão/ 

Portimão 

2 2834 
Edifício do Colégio dos 
Jesuítas 

Arq. 
Religiosa / 

Colégio 
1660 

IM - Decreto n.º 735/74, DG, I Série, 
n.º 297, de 21-12-1974 

Portimão/ 

Portimão 

3 875 Edifício onde nasceu 
Manuel Teixeira Gomes 

Arq. Civil / 
Edifício 

Finais 
séc. XVIII 

IM - Deliberação Camarária n.º 
58/07, de 16-01-2007 

Portimão/ 

Portimão 
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Nº 
Ref. 
Inv. Designação 

Categoria / 
Tipologia Século Proteção Localização 

4 4646 Muralhas de Portimão Arq. Militar / 
Muralha 

último 
quarto 

séc. XV 

IIP - Decreto n.º 45/93, DR, I Série-
B, n.º 280, de 30-11-1993 

Portimão/ 

Portimão 

5 2858 Igreja Matriz de Portimão 
Arq. 

Religiosa / 
Igreja 

Finais do 
séc. XV / 
inícios do 
séc. XVI 

IIP - Decreto n.º 129/77, DR, I Série, 
n.º 226, de 29-09-1977 

Portimão/ 

Portimão 

6 75179 

Dispensário Materno-
Infantil / Centro de 
Assistência Social / Lar da 
Criança de Portimão 

- séc. XX 
EV - Despacho de Abertura, 
Anúncio n.º 38/2018, DR, 2.ª série, 
n.º 52, de 14-03-2018 

Portimão/ 

Portimão 

7 4645 

Convento de São 
Francisco, «Convento 
Franciscano de Nossa 
Senhora da Esperança» 

Arq. 
Religiosa / 
Convento 

séc. XVI IIP - Decreto n.º 45/93, DR, I Série-
B, n.º 280, de 30-11-1993 

Portimão/ 

Portimão 

8 2855 Castelo de São João de 
Arade 

Arq. Militar / 
Castelo 

meados 
séc. XVII 

IIP - Decreto n.º 735/74, DG, I Série, 
n.º 297, de 21-12-1974 

Lagoa/ 

Ferragudo 

9 2857 Forte de Santa Catarina 
Arq. Militar / 

Forte 1633 
IIP - Decreto n.º 129/77, DR, I Série, 
n.º 226, de 29-09-1977 

Portimão/ 

Portimão 

* IIP – Imóvel de Interesse Público; IM – Interesse Municipal; EV – Em Vias de Classificação 

Fonte: DGPC 

 
 
De acordo com a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da 
política e do regime de proteção e valorização do património cultural, no seu artigo 15º: 
 

“1 — Os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou 
sítio, nos termos em que tais categorias se encontram definidas no direito 
internacional, e os móveis, entre outras, às categorias indicadas no título VII.  
 
2 — Os bens móveis e imóveis podem ser classificados como de interesse 
nacional, de interesse público ou de interesse municipal.” 

 
 
Constata-se que na envolvente do projeto se registam 5 Imóveis de Interesse Publico 
(IIP), 3 imóveis de Interesse Municipal (IM) e 1 imóvel Em Vias de Classificação.  
 
Na sua maioria estes imóveis e respetivas zonas de proteção encontram-se nas zonas 
ribeirinhas de ambas as margens do rio Arade. São estes os casos do Forte de Santa 
Catarina - IIP (nº 9), o Convento de São Francisco – IIP (nº 7) e o troço das Muralhas de 
Portimão - IIP (nº 4), quase totalmente destruídas, todos na margem direita do Arade e o 
Castelo de São João do Arade – IIP (nº 8), na margem esquerda.  
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As zonas de proteção, com 50 m de largura, encontram-se previstas no artigo 43.º da 
referida Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, onde se refere que:  
 

1 — Os bens imóveis classificados nos termos do artigo 15.o da presente lei, ou em 
vias de classificação como tal, beneficiarão automaticamente de uma zona geral de 
proteção de 50 m, contados a partir dos seus limites externos, cujo regime é fixado 
por lei.  
 
2 — Os bens imóveis classificados nos termos do artigo 15.o da presente lei, ou em 
vias de classificação como tal, devem dispor ainda de uma zona especial de 
proteção, a fixar por portaria do órgão competente da administração central ou da 
Região Autónoma quando o bem aí se situar.  
 
3 — Nas zonas especiais de proteção podem incluir-se zonas non aedificandi. 

 
 
Ao nível dos imoveis com classificação municipal, a mesma encontra-se definida em 
legislação específica, identificada no quadro atrás apresentado, e também no 
Regulamento do respetivo Plano Diretor Municipal de Portimão. 
 
Os 3 imoveis com classificação municipal localizam-se no concelho de Portimão, e 
correspondem à Capela de São José, ao Edifício do Colégio dos Jesuítas e ao Edifício 
onde nasceu Manuel Teixeira Gomes. 
 
No caso da Capela de São José e do Edifício do Colégio dos Jesuítas, a sua 
classificação surge em legislação nacional, onde numa larga lista de imoveis a nível 
nacional, se classificam também os valores concelhios. No caso do Edifício onde nasceu 
Manuel Teixeira Gomes, trata-se de uma deliberação camarária de 2007, a sua proposta 
como edifício classificado. 
 
Diz o Regulamento do PDM de Portimão, com a ultima alteração aprovada pelo Aviso n.º 
14572/2010, de 22 de julho, no nº 3 do artº 16, relativo ao património Edificado que: 
 
3 — Todos estes imóveis, a que por disposição legal não tenham sido fixadas zonas de 
proteção, ficam salvaguardados por uma zona de proteção de 50 m em seu redor, 
dependendo de parecer favorável do IPPAR o licenciamento de quaisquer obras nessa 
zona de proteção. 
 
Deste modo, aos Imoveis Municipais aplica-se também uma zona de proteção de 50 m 
em seu redor. 
 
Todos estes imoveis e respetivas áreas de proteção estão assim devidamente 
cartografados na cartografia em anexo (Anexo E – Questão A7.2). 
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3. Apresentar os resultados da articulação e dos contributos com as várias entidades (estruturas 
museológicas, serviços arqueológicos municipais e projetos de investigação) que se encontram ou 
trabalham na área do projeto, bem como citar de forma mais sistemática as fontes e a bibliografia 
utilizada no enquadramento histórico-arqueológico. 

1 – Em anexo a este documento (Anexo E – Questão A7.2) envia-se a documentação 
emitida durante os contactos tidos com as diversas entidades, a saber:  

- Direção Geral do Património Cultural; 

- Direção Regional da Cultura do Algarve; 

- Câmara Municipal de Portimão; 

- Museu de Portimão.  

 
Houve ainda articulação com os investigadores com projetos a decorrer na mesma área: 
Dra. Vera de Freitas (Projeto DETDA) e Dr. Cristóvão Fonseca (Projeto "Um complexo 
portuário milenar no Barlavento Algarvio: a arqueologia do estuário do rio Arade").  
 
Foi também possível estabelecer contacto e conversar longamente com o Professor 
Alberto Machado, responsável pela identificação e registo de grande parte dos contextos 
arqueológicos e achados isolados do rio Arade, entre os anos 80 e o ano 2000.  
 
Os resultados desses contactos sistematizam-se a seguir: 
 

• O processo iniciou-se, junto da DGPC e da DRCAlg em maio de 2018, com 
pedido, por parte da APS, de informação relativas ao Património. Em resposta, a 
DRCAlg indica os portais e entidades que deverão ser consultadas. A DGPC 
incluiu na resposta um CD com shapfiles para georreferenciação do património 
arqueológico e classificado e ainda uma listagem com o património arqueológico 
subaquático. A articulação com a DGPC foi mantida ao longo do desenvolvimento 
dos trabalhos, no sentido de garantir o aporte de informação pertinente e a 
adequação à complexidade da área das metodologias propostas. Foram 
realizadas reuniões nos dias a 19-07-2018, 22-02-2019 e 12- 09-2019. 
 

• A articulação com a Câmara Municipal de Portimão e Museu de Portimão iniciou-
se com o envio, por parte da equipa de arqueologia, de e-mail, em outubro de 
2018, com pedido de colaboração nomeadamente para gestão do eventual 
espólio que ocorresse durante os trabalhos arqueológicos a desenvolver. Deste 
contacto, resultou a realização de uma reunião, no dia 07-11-2018, onde 
estiveram presentes, para além da equipa de arqueologia, a Senhora vereadora 
da Cultura, a arqueóloga da Câmara de Portimão Vera de Freitas e o Dr. 
Cristóvão Fonseca que dirige um projeto de investigação no estuário do rio Arade. 
Desta reunião resultou a partilha mútua de informações relativa a Património na 
área do Projeto, assim como o interesse, por parte da Câmara em se encontrar 
uma solução para a receção de eventuais materiais, embora o Museu não 
apresentasse essa capacidade. O contacto com o Museu de Portimão manteve-se 
nomeadamente com a presença em nova reunião com a DGPC em 22-2-2019. No 
entanto, uma vez que, dos trabalhos de campo realizados, não resultou a recolha 
de espólio arqueológico, não houve desenvolvimentos relativos à questão de 
conservação de eventuais materiais. 
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• A articulação com o Dr. Cristóvão Fonseca prosseguiu após esta primeira reunião, 

tendo este investigador estado presente ainda na reunião de dia 22-2-2019 com a 
DGPC e Museu de Portimão. Conversas telefónicas informais tiveram também 
lugar, em momentos em que tal se justificou. 

 
 
2 – Relativamente à referência a bibliografia, segue o ponto relativo ao enquadramento 
histórico-arqueológico já com essas referências incorporadas. A seguir apresenta-se o 
capítulo com as devidas referências. 
 
 
Enquadramento histórico-arqueológico 
 
A localização geográfica do atual concelho de Portimão, na confluência do mar com o Rio 
Arade, navegável numa considerável extensão para o interior até ao atual concelho de 
Silves, cedo tornou esta região atrativa para a fixação de povoações humanas estando o 
povoamento atestado desde o Paleolítico na Gruta de Ibn-Amar e com grande expressão 
na Pré-História recente como testemunha o importante povoado e necrópole de Alcalar e 
a necrópole Proto-história também de Ibn-Amar (Marques, 1992; Gomes, Cardoso e 
Alves, 1995). 
 
Durante a dominação romana, toda a região de Portimão conheceu uma importante 
ocupação que levou à sua identificação com a povoação de Portus Hannibalis (Diogo, 
Cardoso e Reiner, 2000). Os vestígios romanos, de onde se destaca todo o espólio 
anfórico já exumado, abundantes um pouco por todo o concelho, mas fundamentalmente 
nas proximidades da Ribeira de Alvor e do Rio Arade atestam o princípio de uma fase de 
intenso povoamento, estimulado pela abundância de recursos agrícolas e marinhos. 
Estes materializam-se na cidade por vestígios de produções industriais de salga e 
habitacionais, muitos deles identificados durante trabalhos de revolvimento de solos 
gerados pela grande expansão urbana da cidade nas últimas décadas.  
 
Em meio subaquático, a riqueza do património cultural do rio Arade tem crescido em 
notoriedade desde as dragagens da sua embocadura em 1970. Deste então, o número 
de navios antigos, bem como uma imensa mescla de artefactos dispersos, datados desde 
a época romana aos nossos dias, tem aumentado continuamente desde então, 
principalmente graças a dragagens, e de consecutivos trabalhos de avaliação e 
salvaguarda do património existente. Os estudos sobre o Arade B, sugerem a hipótese 
desta área preservar um naufrágio ocorrido entre os séculos I a.C. e II com uma carga 
bética, testemunhada pela existência de materiais anfóricos do período romano bem 
como de vestígios dispersos de estruturas navais de época moderna (Machado, 2001; 
Rambelli, et al., 2003). Os diversos trabalhos que ainda hoje decorrem, sugerem que o 
GEO 7 corresponda à continuidade do Arade B e possivelmente ao Arade 2, nunca mais 
relocalizado, mas com implantação genericamente correspondente ao Arade B/GEO 7 
(Fonseca, 2017). 
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Numa primeira fase, as dragagens efetuadas para as obras do porto, e, numa segunda 
fase, o projeto de investigação (PROARADE), trouxeram a lume provas materiais de 
contextos de despejo e naufrágio, que atestam uma intensa navegação e comércio, 
iniciada possivelmente ainda durante a Idade do Ferro e continuada até que as condições 
de navegabilidade do rio o permitiram. Entre estes vestígios destacam-se fragmentos de 
ânforas de formas e origens distintas (nomeadamente de fabrico peninsular da Bética e 
da Lusitânia bem como africana, para além de terra sigillata itálica) e com larga 
abrangência cronológica, atestam o armazenamento e transporte de preparados 
piscícolas (Diogo, Cardoso e Reiner, 2000). Do século II foram ainda exumadas moedas 
Áureos de Faustina com inscrições: "Faustina AUG" e "Concordia" (Gomes, Cardoso e 
Alves, 1995). De referir ainda o arqueossítio Arade 1, correspondente uma embarcação 
construída com base no princípio “esqueleto-primeiro”, de possível origem regional e 
datada entre a segunda metade do século XV e a primeira metade do século XVII 
(Loureiro & Alves, 2007, p. 377). 
 
De inícios do século XVII, o Ponta do Altar B é um naufrágio mal conhecido localizado na 
embocadura do Arade, de onde se destaca a identificação de dez bocas-de-fogo em 
bronze com as armas reais de Espanha e o escudo português (Alves, 1992; Bettencourt 
et al., 2007). A Ponta do Altar A, trata-se de um conjunto de cinco canhões de ferro e 
balas do mesmo material, que foi datado entre os séculos XVII-XVIII. (Gomes, et al., 
1995, p. 85; Castro, 2005, p. 56). 
 
Mais tardios, os navios GEO 5 e Arade 23 (séculos XVIII-XIX), carecem de mais estudos 
além dos executados durante trabalhos de minimização de impactes (Fonseca, 2006; 
Alves et al., 2008).  
 
No termo rural da cidade, villae como a Abicada com o seu importante conjunto de 
mosaicos, atestam a presença de uma alta sociedade, proprietária fundiária que 
associava na mesma propriedade produção agrícola e industrial ligada a uma exploração 
simultânea dos produtos da terra e do mar numa matriz que acompanharia a economia 
regional até uma fase mais atual, onde a indústria do turismo veio, em muito, substituir as 
tradicionais atividades agrícolas, piscatórias e industriais (Alarcão, 1988). 
 
Ao longo da Idade Média, a região do atual concelho de Portimão cresceu de forma lenta 
integrada no território da Cidade de Silves, importante urbe no período islâmico. Mas com 
a sua localização geográfica privilegiada, fator de atratividade para a as atividades 
ligadas ao mar (pesca, comércio e construção naval), foi fixando uma população cada 
vez mais numerosa, fundamentalmente após a Reconquista de Silves em 1249 (Loureiro, 
1909). 
 
Paralelamente, o progressivo assoreamento do Rio Arade, dificultando as comunicações 
entre o litoral e o interior levou à fixação, junto ao litoral, da população de pescadores e 
demais trabalhadores do mar. 
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À medida que a povoação foi crescendo, tornou-se premente dotá-la da devida existência 
legal. Neste contexto, um grupo de quarenta moradores chamados Portimãos ou 
Portimões, solicitou a D. Afonso V que fundasse uma povoação nas margens do rio 
Arade, petição a que o monarca acedeu por Carta Régia de 4 de agosto de 1463, na 
condição de que construíssem as suas casas num prazo de dois anos, no lugar chamado 
de São Lourenço da Barrosa à sombra do templo homónimo (Sampaio, 2009).   
 
Não é possível saber ao certo quando é que a povoação passou a vila, mas terá sido 
certamente entre 1467 e 1475, data em que assim é referida nas Cortes de Évora. Esta 
informação é igualmente valiosa para a datação da construção das suas muralhas, uma 
vez que, então, a designação “vila” apenas podia ser atribuída a uma povoação cercada 
de muros. É justamente a construção, ou melhor o atraso na construção, da cerca urbana 
que motiva o protesto dos procuradores de Silves às referidas Cortes, uma vez que, 
embora fossem, há já algum tempo, forçados a contribuir para esta obra, tão necessária à 
defesa da costa e da própria cidade, a mesma se encontrava bastante atrasada (Ventura 
e Marques, 1993).   
 
É já na condição de vila, parcialmente muralhada que a povoação de Portimão é doada, 
em 1476, por D. Afonso V, ao seu vedor da Fazenda, D. Gonçalo Vaz de Castelo Branco, 
com toda a jurisdição, rendas e direitos, sendo este o responsável pela conclusão da 
referida cerca que ostentavam, as armas da sua família (Ventura e Marques, 1993). 
 
A fortificação do povoado era fundamental, na medida em que se tratava de uma zona de 
fácil acesso a partir da foz do rio Arade. Para além da sua enorme importância 
estratégica, a muralha desempenha um papel crucial no desenvolvimento do aglomerado 
pois a sua presença condicionou o desenvolvimento urbanístico, quer no seu interior, 
numa primeira fase, quer no seu exterior, numa fase em que o desenvolvimento urbano 
extravasou a cerca, levando mesmo, em alguns troços, à sua condenação e demolição 
com aproveitamento da pedra para outras construções consideradas então de maior 
premência. As muralhas da vila de Portimão delimitavam um polígono irregular, com 
traçado em dentes de serra, com cerca de 6,5 hectares, reforçado com baluartes e 
torreões (Carrapiço, et al, 1974). Dentro delas, a vila terá crescido a partir do rio, das 
salinas e dos moinhos, para o interior. Por outras palavras, da Porta da Ribeira, na 
direção da Porta da Serra e da Porta de São João.  
 
O posterior crescimento do povoado, levou à sua expansão extramuros, tornando hoje 
difícil a identificação do pano de muralha, mas sendo, contudo, possível seguir o seu 
percurso através dos troços e topónimos sobreviventes (Ventura e Marques, 1993).   
 
No início do século XVI, Portimão era já a 4ª povoação do Algarve, contando com  
634 vizinhos. Em meados desse século o número de habitantes tinha ascendido a cerca 
de 800 e chegou aos 900, no dealbar do século XVII (Ventura e Marques, 1993).    
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Mercê da sua posição geográfica, Portimão alcançou rapidamente uma interessante 
dinâmica económica, em torno do comércio, da pesca, da navegação, da agricultura, na 
produção de sal em salinas instaladas nos Sapais, necessárias à conservação do peixe 
para exportação e também na construção naval. Esta grande dinâmica ocorreu, 
fundamentalmente, no período da Expansão e dos Descobrimentos, em que a sua 
posição de ligação entre Atlântico, o Mediterrâneo e o Norte de África, a colocaram, para 
o bem e para o mal, no centro de uma dinâmica nacional de ambição mundial. Assim, 
sendo ponto de navegação e trocas comerciais, Portimão atraía muitos estrangeiros, 
nomeadamente comerciantes e marinheiros do Mediterrâneo, Norte de África, Europa do 
Norte, França e Inglaterra, facto que levou ao desenvolvimento de um ambiente típico de 
zona portuária, que por vezes molestava e desencadeava queixas dos habitantes. 
Registe-se a título de curiosidade, que para evitar desacatos, D. Manuel, acabaria por 
proibir os estrangeiros de desembarcar com armas, e autorizou o 1º Conde de Portimão, 
D. Martinho de Castelo Branco, a abrir e explorar uma “casa de alcouce”, para sossego e 
recato das mulheres honradas (Ventura e Marques, 1993).  
 
Porém, a causa da sua prosperidade era também fator de dissabores, já que ao longo de 
todo o século XVI, a vila seria sistematicamente alvo do ataque de piratas turcos, mouros, 
franceses e ingleses. No final do século XVI, Portimão era em todo o caso uma localidade 
próspera, sendo uma vila muralhada com igreja paroquial e convento, (de S. Francisco), 
com portas para a serra e para a ribeira, cais da Alfândega e casa da portagem (Ventura 
e Marques, 1993).  
 
Portimão, estava inserida numa zona frutícola, com base no litoral/barrocal, contando 
com área cerealífera na serra. Contudo, detinha um termo pequeno, na medida em que 
muitas terras eram impróprias para a agricultura, visto serem constituídas por sapais e 
terrenos salgados. Nos arredores havia hortas onde se praticava uma agricultura de 
subsistência, com produções variadas, mas em pouca quantidade, em que com o 
arvoredo se misturavam trigo, centeio, favas, ervilhas e outras leguminosas.  
 
Se por um lado a produção agrícola própria de Portimão era pouco significativa, por outro 
lado, o seu porto escoava as produções de uma zona mais vasta, compreendida entre os 
concelhos de Lagos e Albufeira e do interior de Silves e Monchique. Progressivamente, a 
vila evoluiria para centro portuário, especializado na exportação de frutos secos. Durante 
a maior parte do ano, muitos barcos procuravam o seu porto, quer para fazer comércio, 
quer para se abrigarem de tempestades. No Outono, era procurado mais intensamente, 
quer por embarcações nacionais quer por estrangeiras, (holandesas e inglesas), para 
carregar figos, passas, amêndoas e sumagre (Carrapiço, et al., 1974). Exportava-se 
igualmente madeira de castanho, proveniente de Monchique e destinada ao mercado 
português e de Castela. É de destacar que no 1º quartel do séc. XVII, a alfândega de 
Portimão é a terceira do Algarve em volume de rendimentos, atrás de Faro e Tavira 
(Magalhães, 1993).  
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Nos séculos XVII e XVIII, o encadeamento de diversos elementos provocaram um certo 
bloqueio ao desenvolvimento da vila, bem como de todo o Algarve, que também tinha 
beneficiado, de uma forma geral, de notório crescimento nos séculos anteriores em 
resultado do movimento de expansão ultramarina. Ao longo do século XVII, o Algarve 
sofreu diversas crises agrícolas, iniciadas quase sempre com um período de seca. O 
fenómeno desencadeava um mau ano agrícola que gerava carestia alimentar, epidemias 
e uma elevação das taxas de mortalidade. Entre 1646 e 1765, ocorreram, pelo menos, 19 
períodos de quebra acentuada na produção de cereais (Ventura e Marques, 1993).   
 
A atividade piscatória era também abundante contribuindo para o enriquecimento dos 
senhores que detinham os seus direitos de acordo com os documentos legais que 
orientavam a atividade. No entanto, no século XVIII, a situação altera-se, tendo o sector 
entrado em marasmo. Os pescadores e barcos de Portimão eram poucos e dedicavam -
se fundamentalmente à pesca próxima da costa, destinada ao consumo da vila em 
fresco, salgada ou seca em pequenas quantidades, ao contrário do que se passava em 
Alvor e Lagos, cujos pescadores se aventuravam para longe e cuja produção, depois de 
salgada, se destinava em grande medida à exportação (Ventura e Marques, 1993). 
 
Mais regular foi a produção de sal, com base nas duas salinas que tinham sido, até finais 
do século XVII, pertença dos donatários da vila, passando depois para a Coroa. A sua 
produção não só era abundante, como também de muito boa qualidade, mas ficou 
arruinada com o terramoto de 1755 (Carrapiço et al., 1974). 
 
Ao longo dos séculos XVII e XVIII, toda a costa algarvia continuou a sofrer, o constante 
flagelo do corso e pirataria, por parte de turcos, berberes, argelinos, holandeses, 
franceses e ingleses, que disputavam o domínio dos mares com as potências ibéricas, a 
que se juntou a continuação cíclica de maus anos agrícolas, epidemias, a que se juntou 
uma anormal e recorrente atividade sísmica, com especial destaque para o sismo de 
1755, que arrasou a vila, levou à sua estagnação económica e a um acentuado e 
progressivo retrocesso demográfico, reduzindo a população da vila e do seu termo a 
1896 pessoas em 1795 e a 1758 em 1802 (Ventura e Marques, 1993). 
 
Apesar dos graves estragos resultantes do terramoto, cerca de 20 anos mais tarde, e por 
iniciativa do Marquês de Pombal, deu-se a primeira tentativa de elevação de Portimão a 
cidade. O projeto consistia em dividir o Algarve em dois bispados, sendo um em Faro e 
outro em Portimão. Esta integrava a povoação de Alvor, então desprestigiada por ser 
domínio da família Távora, supliciada na sequência do atentado a D. José. Com a morte 
de D. José, e a ascensão ao trono de D. Maria, o projeto foi abandonado tendo 
permanecido o Algarve integrado na diocese de Faro. 
 
A 2ª metade do século XIX viria a reforçar o papel de Portimão como localidade virada 
para as atividades portuárias, de comércio e ligação com o exterior. De facto, a 
Regeneração propiciaria notável melhoria das infraestruturas de transporte e 
comunicações de que beneficiaria todo o Algarve e nesse contexto, reforçaria muito o 
protagonismo da vila (Sampaio, 2009).  
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Em meados do século, diferentes observadores apontavam a vila como sendo agradável, 
próspera e com potencial de desenvolvimento, mas eram unânimes em apontar certas 
carências infraestruturais como obstáculos a um maior crescimento (Loureiro, 1909). 
Assim, em 1841, J. B. Silva Lopes identificava a falta de um cais para embarque e 
desembarque de mercadorias, considerável transtorno para a principal atividade 
portimonense.  
 
Em 1850, o geólogo francês Charles Bonnet, apontaria igualmente a ausência de um 
porto, o assoreamento do rio Arade, que impedia a navegação até Silves, bem como a 
falta de estradas, como fatores de bloqueio económico. Denunciava ainda, a necessidade 
de estabelecimento de uma ligação marítima regular com Lisboa, bem como a 
substituição da navegação á vela pelo vapor. Em 1873, a Câmara Municipal de Portimão 
enviou uma representação às Cortes, apresentando os problemas gerais de comunicação 
do Algarve (Loureiro, 1909).  
 
A situação começaria a mudar progressivamente, ao longo de toda a segunda metade do 
século XIX. Em 1864, havia ainda grande polémica em torno da discussão relativa aos 
traçados das estradas algarvias, mas instâncias da família Bivar levariam a que Portimão 
fosse beneficiada pela estrada do litoral, que passava pelo termo norte da vila, na direção 
de Lagos. Novas estradas municipais ligariam complementarmente a povoação aos 
aglomerados limítrofes, como Alvor, Penina, Monchique e Praia da Rocha. Estas vias 
permitiram o estabelecimento de carreiras regulares de transporte de passageiros e 
mercadorias.  
 
Em maio de 1875, já estava pronto o aterro onde seria construído o cais para atracagem 
de navios. Projetava-se instalar aí um novo edifício da Alfândega, um mercado de peixe e 
uma zona ajardinada. Em 1879, foi assinado o contrato para a construção do mercado de 
peixe, que viria a ser construído em 1907. Em 1905 seria implantada a zona ajardinada, 
com lago e repuxo central, na Praça do Visconde Bívar. Em abril de 1876, seria 
inaugurada a ponte rodoviária, dando continuidade ao projeto da estrada do litoral do 
Algarve e que constituía uma das reivindicações mais insistentes. Pelo seu lado, o 
caminho-de-ferro alcançaria Portimão em 1903, através do ramal da linha do Sul de 
Tunes a Lagos, aprovado em 1889 (Ventura e Marques, 1993).    
 
O século XX assistiria ao acentuar da vocação marítima da vila, apoiada no seu porto, no 
desenvolvimento das pescas e da indústria conserveira, bem como na exportação por 
mar dos produtos agrícolas da região. A crescente atividade económica e principalmente 
o crescimento industrial, foram atraindo populações serranas, primeiro sazonalmente, 
mas depois fixando-as de forma permanente. Enquanto no Algarve tomado como todo, o 
crescimento populacional entre 1920 e 1960 rondou os 16%, nesses quarenta anos a 
população de Portimão duplicou. Entre 1910 e 1914, Portimão empregava já cerca de 
1300 homens na pesca da sardinha, atividade que arrastava simultaneamente o 
desenvolvimento da salinicultura. Em 1904 entraram no Arade 241 barcos de pesca, 
ascendendo o seu número a 844 em 1957. Neste ano, a vila tornou-se no primeiro porto 
de pesca do Algarve e o terceiro a nível nacional.  
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A abundância de peixe resultaria na concentração de fábricas de conservas junto ao rio. 
A indústria de conservas de sardinhas e atum, seria introduzida no Algarve em finais do 
século XIX. A primeira fábrica de conservas de peixe estabelecida em Portimão – São 
José, chegaria em finais do século XIX, em 1891, pertença João António Júdice Fialho. 
Em 1903, chegaria a S. Francisco. Em princípios do século XX, chegariam industriais 
andaluzes (Serra, 2007). 
 
O funcionamento destas unidades dependia evidentemente da regularidade do pescado. 
Eram capazes de empregar muita gente em período de abundância, mas o operariado 
podia passar dificuldades nas épocas de escassez. A concorrência das diversas 
unidades estimulou o aumento do preço do peixe, o que levou à tendência de 
constituição de empresas verticais autossuficientes, com frotas de pesca próprias e ainda 
oficinas para fabrico de latas. Em 1928, existiam 11 fábricas conserveiras e cerca de dois 
terços da população de Portimão vivia deste ramo. Em 1931, exportou-se para a 
Inglaterra, América do Norte, Alemanha e França. Florescem muitas indústrias 
subsidiárias, como a do fabrico das grelhas necessárias á secagem do peixe, a das 
chaves para abrir latas e a estampagem de folha-de-flandres. Produzia-se ainda óleo de 
peixe e adubos naturais (Serra, 2007). 
 
O turismo começou a desenvolver-se em Portimão a partir de inícios do século XX, 
atraído pela Praia da Rocha. Na segunda metade do século, tornar-se-ia a principal 
atividade do concelho e da já cidade de Portimão, na medida em que se trata de uma 
atividade mais compensadora do que a pesca, a agricultura ou as indústrias conserveira 
e do figo, que acabaram por desaparecer. O terciário é o grande sector de atividade, com 
destaque para o turismo e afins (CMP, 1991).  
 
A riqueza arqueológica da bacia do Arade é cada vez mais clara. Os inúmeros naufrágios 
e artefactos exumados bem como deixados in situ nas últimas décadas são atestados 
pelos diversos estudos e relatórios em grande parte executados pela tutela. 
 
 
Referências: 
 
ALARCÃO, Jorge de, 1988, Roman Portugal, Vol. II, London, Werminster. 
Marques, 1992. 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO, 1991. Portimão, Tentativa de Sinopse, Portimão Gabinete 
de Relações Públicas, Câmara Municipal de Portimão. 
 
CARRAPIÇO, Francisco José, PALHINHA, Jaime Aschemann e BRÁZIO, José Manuel, 1974. As 
Muralhas de Portimão, Portimão, Câmara Municipal de Portimão. 
 
DIOGO, A. M. D.; CARDOSO, J. P.; REINER, F. (2000) - Um conjunto de ânforas recuperadas nos 
dragados da foz do rio Arade, Algarve. Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa. 3:2, p. 81-118. 
 
LOUREIRO, A.,1904. Os Portos Marítimos de Portugal e Ilhas Adjacentes. Volume 5 – O porto de 
Setúbal, O porto de Villa Nova de Portimão, O porto de Alvor e de Lagos (1909). Imprensa 
Nacional, Lisboa. 
  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 
Elementos Adicionais 
Rev.00  Maio 2020 

97

 
 
MAGALHÃES, Joaquim Romero, 1993. O Algarve económico: 1600-1773. Editorial Estampa. 
SAMPAIO, José Rosa, 2009. De São Lourenço da Barrosa a Vila Nova de Portimão (Séculos XV-
XVI), Portimão. 
 
SERRA, Jorge, 2007. O Nascimento de um império conserveiro: “A Casa Fialho” (1892-1939). 
Dissertação apresentada no âmbito do Mestrado em História Contemporânea. FLUP. Porto. 
 
VENTURA, Maria da Graça Mateus e MARQUES, Maria da Graça Maia, 1993., Portimão. 
Colecção Cidades e Vilas de Portugal, Lisboa, Editorial Presença. 
 
 
 

4. Indicar os elementos patrimoniais referidos nas unidades de paisagem, tais como a zona urbana 
de Portimão e o aglomerado Ferragudo, bem como os elementos de arqueologia industrial da 
zona e o eventual património etnográfico existente (em articulação com o fator Paisagem). 

No descritor paisagem do EIA e na caraterização que se fez das Unidades de Paisagem 
onde o projeto se insere, consideradas como uma área “relativamente homogénea em 
termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico, cujos limites são determinados por 
alterações em uma ou mais dessas características”, destacou-se pelo carater que 
conferem à paisagem, alguns elementos arquitetónicos presentes, que podendo não se 
identificar como sítios patrimoniais individualmente, constituem conjuntos arquitetónicos 
de interesse na paisagem. 
 
Assim, em complemento aos valores patrimoniais já identificados no fator Património, na 
Unidade de Paisagem “Estuário do rio Arade” destacou-se a área para norte da ponte 
ferroviária, já fora do âmbito do nosso estudo, na qual se conjugam os espaços naturais 
predominantemente os sapais com espaços antropizados dedicados às atividades 
humanas adaptadas aos meios estuarinos: 
 

• salinas, cujos planos de água se confundem com o próprio rio Arade,  

• cais de pesca tradicionais, em madeira, que pontuam as margens do estuário. 

• a antiga fábrica das Sardinhas Portugal, “como elemento importante da 
paisagem, apesar de se encontrar atualmente num importante estado de 
degradação, assinala a outrora importância da indústria conserveira na região”. 

 
A sul da ponte ferroviária, onde se insere o projeto em análise, e como tendo um cariz 
mais urbano e com forte relação com o mar, e onde se identifica em termos de valores 
patrimoniais: 
 

• O aglomerado populacional de Ferragudo, que se desenvolve ao longo das 
encostas da ribeira de Ferragudo abrindo para o estuário (na sua foz) com uma 
panorâmica privilegiada para a cidade de Portimão. Este aglomerado é composto 
por um edificado tradicional algarvio, com as paredes tipicamente caiadas de 
branco, que interage com o cais e elementos piscatórios tradicionais através de 
uma curta faixa tampão (marginal), composta por vários estabelecimentos 
comerciais (restauração), que “souberam” manter o caracter tradicional do 
edificado que ocupam. 
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• A antiga fábrica de conservas de Ferragudo (fábrica Fialho) é, neste contexto, 
por nós acrescentada a esta listagem. Trata-se de um conjunto de edifícios fabris 
degradados e em parte arruinados, na zona ribeirinha de Ferragudo, no local 
designado por Passagem. Possuía um cais que se encontra atualmente sobre o 
aterro existente naquela margem.  

 
 
Na Unidade de Paisagem “Área Urbana de Portimão” que abrange a margem direita 
do rio Arade e a jusante da ponte ferroviária, destaca-se: 
 

• A zona ribeirinha da cidade, junto à ponte velha de Portimão, onde o edificado 
do centro histórico contacta com o estuário do Arade (Avenida Capitão Fernandes 
Leão Pacheco). Existe neste local uma pequena faixa tampão, entra a cidade e o 
estuário, caracterizada por uma zona ribeirinha de amplos espaços pedonais e 
pequenos espaços ajardinados, articulados de forma harmoniosa com a zona de 
cais, que conferem um valor cénico importante a esta zona da cidade. O edificado 
presente apresenta as tradicionais paredes caiadas de branco, ou variedades 
cromáticas de tons claros, com apontamentos em várias tonalidades (amarelos, 
azuis, vermelhos, entre outros) 

 
 
Destacam-se ainda na paisagem, elementos temporários, mas característicos deste 
espaço, como o são as embarcações tradicionais de pesca. Estas embarcações estão, 
no entanto, progressivamente a deixar o lugar a veículos mais modernos, dedicados aos 
passeios fluviais. 
 
Na área de estudo não foi identificado Património Etnográfico, o qual ocorre nas áreas a 
norte da ponte ferroviária.  
 
Todo o património classificado ocorrente nestas unidades havia sido já mencionado e 
cartografado no estudo entregue, apresentando-se o mesmo na figura em anexo  
(Anexo E – Questão A7.04), onde se acrescentou contudo a Fábrica Fialho com o 
respetivo cais (106), Aglomerado de Ferragudo (107) e Zona Urbana de Portimão (108). 
 
Nesta sequência, acrescenta-se também agora à cartografia do Património Cultural (ver 
Anexo E – Questão A7.26) os três elementos identificados no fator paisagem: Fábrica 
Fialho com o respetivo cais (106), Aglomerado de Ferragudo (107) e Zona Urbana de 
Portimão (108). 
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5. Descrever os resultados da recolha da análise toponímica e fisiográfica da cartografia, e a 
interpretação topográfica/batimétrica e geológica (em articulação com o fator Geologia e 
Geomorfologia). 

Deve também ser ponderada a necessidade de realizar ou não sondagens geoarqueológicas em 
locais de incidência direta (como no Cais da Marinha, em Arade 8, junto a Ferragudo, entre 
outros). 

1. Toponímia 

A análise efetuada à cartografia disponível (histórica e atual) não revelou toponímia 
relevante para a análise do Património, na área do presente projeto (FIG. A7.5. 1 à  
FIG. A7.5. 11 mais à frente apresentadas). 
 
No quadro seguinte (Quadro 2) sintetiza-se essa análise havendo a assinalar apenas o 
topónimo Angrinha ou Praia da Angrinha que se refere, naturalmente à pequena enseada 
que se forma na margem esquerda do Arade, a norte do esporão rochoso no qual 
assenta o castelo de São João do Arade. A preservação do termo arcaico “Angrinha”, 
neste local pode relacionar-se com a importância que terá tido, ainda em inícios do 
século XVII, por aí ser possível o embarque e desembarque (Massaii, 1617). 
 

Quadro 2 – Análise de Cartografia Histórica e Atual  

CARTA DATA GEOMORFOLOGIA TOPONÍMIA OBSERVAÇÕES 

Alexandre Massaii, 
Descrição e plantas da 
costa, dos castelos e 
fortalezas, desde o Reino 
do Algarve até Cascais, […] 
Portugal, Torre do Tombo, 
Casa de Cadaval, 29 
(PT/TT/ CCV/29), f. 36-39. 
Disponível em 
http://digitarq.arquivos.pt 

1617 

Barra aberta, foz em 
dois braços de rio. 
Extensa área de 

sapal a preencher a 
baía a norte do Forte 

de Santa Catarina 

 

Assinala-se C: cais de embarque da 
barca de passagem para Silves; E: 
marinhas de sal; G: mosteiro de S. 
Francisco junto do qual surgem as 
caravelas e navios; P – surgidouro 
onde os navios esperam maré para 

entrar a barra; Q: praia onde 
facilmente se pode desembarcar; S: 
Moinho de água salgada; T – Poços 
onde os navios fazem a aguada; X: é 
uma angra onde se pode embarcar e 

desembarcar; Z: são duas praias 
onde embarcam e desembarcam 

barcos e caravelas;   

Atlas de Pedro Teixeira  1634 
Barra aberta com 
faixas arenosas a 

nascente e a poente. 
 

Frente ao Alvor representa-se o cerco 
de atuns. 

Junto à Ponta do Saltar encontra-se a 
seguinte nota: “Cala donde se metia 

Galeotas de moros”. 

Assinalados 2 fundeadouros: na 
enseada por trás do forte de Santa 

Catarina e junto a Vila Nova de 
Portimão 

The coast of Portugal from 
river de Sinis do Siluis in A 
complete set of new charts 
on thirty-eight large plates 
containing an accurate 
“Survey of the coast of 
Portugal and Mediterranean 
Sea”. 

1764 
Barra aberta com 
faixas arenosas a 

nascente e a poente 

Pont de 
Siloisi 

(ponta de 
Silves = 
Ponta do 

Altar) 

Assinalados 2 fundeadouros: junto ao 
castelo do Arade e à entrada da barra 
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Baltasar de Azevedo 
Coutinho, Carta 
hydrográfica do porto e 
barra de Villa Nova de 
Portimão 

1800 

Barra aberta com 
uma única restinga 

que se forma a 
nascente: Banco da 

Barra 

Banco da 
Barra 

Assinalados o ponto da barca de 
passagem na margem de Ferragudo 

e calçada sobre os sapais para 
acesso à barca. 

Assinalados 4 surgidouros: na 
Mexilhoeirinha da Carregação, no 

extremo norte da zona ribeirinha de 
Vila Nova de Portimão, frente dos 

esteiros e a norte e a sul do Convento 
de Santo António Assinalado um 
registo junto ao convento de Sto 

António 

Assinaladas marinhas de sal a norte 
e a sul de Vila Nova de Portimão 

Franzini, Carta geral que 
comprehende os planos 
das principaes barras da 
costa de Portugal a qual se 
refere a carta reduzida da 
mesma costa 

1811   

Assinalada uma Bateria na zona 
ribeirinha de Portimão, Junto ao 

Convento do Capuchos 

Assinalada existência de marinhas na 
atual zona de cais do porto de 

Portimão  

Plano Hydrographico da 
barra e porto de Villa Nova 
de Portimão levantado em 
1894 com o traçado dos 
projectos Guerinat e 
Pezerat 

1894 Barra com 2 braços 
de rio  

Tem desenho, sobre a carta com o 
projeto de 1893. Já representa a 

ponte de Portimão 

Ernesto Tavares de 
Almeida Carvalho, Plano 
hidrográfico da barra e 
porto de Vila Nova de 
Portimão 

1916   
In Costa sul de Portugal entre os 
cabos de S. Vicente e St. ª Maria, 

1924 [aqui já representado] 

Costa sul de Portugal entre 
os cabos de S. Vicente e  

St. ª Maria 
1924 

Barra aberta, ainda 
sem obras 
portuárias. 

Dois braços na 
barra. 

Angrinha 

Assinaladas 4 fábricas: Feu e 
Estrumal, na zona ribeirinha de 
Portimão e as fábricas Júdice e 
Fialho na zona ribeirinha de 
Ferragudo. 

Assinalados 2 fundeadouros 
assinalados: fora da barra e junto ao 
convento de São Francisco 

Assinalada também o salva-vidas na 
zona ribeirinha de Ferragudo 

Carta Geológica de 
Portugal - Folha 52A 
Portimão, escala 1:50 000 

1975 

As aluviões 
preenchem uma 

pequena baía entre 
a cidade de Portimão 

e o forte de Santa 
Catarina 

  

Folha 603 da Carta Militar 
de Portugal na escala  
1:25 000 

1955 

Existência já dos 
molhes da barra com 
dimensões menores 

que as atuais. 

  

Folha 603 da Carta Militar 
de Portugal na escala  
1:25 000 

1978 
Ambos os molhes da 

barra já com o 
prolongamento 
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CARTA DATA GEOMORFOLOGIA TOPONÍMIA OBSERVAÇÕES 

Folha 603 da Carta Militar 
de Portugal na escala  
1:25 000 

2005 

Zona portuária já 
muito alterada, 
sobretudo na 

margem direita. 
Existência da marina 
de Portimão, o porto 
de pesca e o grande 

aterro frente ao 
bairro dos 

pescadores e à 
antiga fábrica Fialho 

Praia da 
Angrinha  

 
 
2. Análise Fisiográfica 

A análise fisiográfica foi realizada no ponto 5.2 do Estudo do Património. No início deste 
ponto pode ler-se: 
 
“A área de intervenção situa-se no estuário do Rio Arade, no seu canal principal entre o 
Cais da Doca Pesca e a barra. 

O concelho de Portimão fica situado no barlavento algarvio. Conta com uma superfície de 
183 km2 e uma faixa costeira de cerca de 6 km de extensão. É atravessado pelo rio 
Arade, banhado a sul pelo Oceano Atlântico, confinando com os concelhos de Lagoa, 
Silves, Monchique e Lagos. O seu clima, geomorfologia e vegetação conformam 
características claramente mediterrânicas. Trata-se de uma zona de clima temperado, 
com verões quentes e secos, e invernos suaves de fraca pluviosidade. No Verão as 
temperaturas médias rondam os 22º, descendo a 10º no inverno. No litoral, a 
pluviosidade média de 300 mm é um pouco superior ao interior. 

De acordo com as Cartas Militares de Portugal 1:25 000 e a Carta Geológica de Portugal 
1:50 000 folha 52-A de Portimão, o território do concelho integra as três zonas 
características da Região algarvia - litoral, barrocal e serra, sendo esta última de menor 
dimensão. O litoral ocupa uma pequena faixa junto ao mar, caracterizado por formações 
calcárias e carbonatadas do Miocénico, bem como por pequenos terraços siliciclásticos 
plistocénicos e miocénicos, que se sobrepõem a calcários cretácicos que dão, amiúde, 
origem a relevos constituídos por arribas altas e recortadas, por vezes com praias 
pequenas dimensões nos sopés, à exceção da Praia da Rocha e dos Três Irmãos, 
situadas na confluência com a Ria de Alvor e o Rio Arade.  

O barrocal, constitui a maior área do concelho de Portimão, desenvolvendo-se por um 
território de calcários jurássicos de ondulação pronunciada, com altitudes sempre 
inferiores a 200 m. De uma forma geral, o substrato geológico calcário dá origem a solos 
de boa aptidão agrícola, embora de pequena extensão, encaixadas entre os barrancos 
rochosos. A serra caracteriza-se pelo complexo xisto-grauváquico muito ondulado pela 
tectónica, mas raramente atingindo os 500 m, onde se encaixa uma rede hidrográfica 
torrencial e sazonal com solos finos e pouco férteis, vegetação rasteira abundante e 
precipitação mais elevada. Estas formações tendo sido sujeitas a fenómenos de erosão, 
estão atualmente recobertas por materiais modernos, nomeadamente aluviões e areias 
de praia. Predominantemente argilosos, estas aluviões, são os primeiros responsáveis 
pelo intenso assoreamento que se tem observado no Arade desde a Idade Média.” 
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3. Interpretação batimétrica  

Na interpretação batimétrica teve-se por base o levantamento hidrográfico mais recente 
para a área do projeto, apresentado no estudo de Hidromorfologia, Hidrodinâmica e 
Regime Sedimentar (FIG. A7.5. 12 mais à frente apresentada) o qual se baseia na 
“Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de Execução do Aprofundamento e 
Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão” (WW, 2017). Nesse estudo 
retiram-se as seguintes conclusões: 
 

• A largura na barra, segundo o alinhamento do canal, é de 130 m à cota -9,0 m 
(ZH) e de 165 m à cota -8,0 m (ZH), sendo a profundidade máxima existente, 
numa zona muito localizada, de -10,0 m (ZH); 

• O canal de navegação apresenta cota mínima da ordem de -8,5 m (ZH), sendo a 
largura de rasto, à cota -8,0 m (ZH), muito variável; 

• À cota -7,0 m (ZH) a largura do canal varia entre 260 m e 160 m no anteporto,  
165 m e 145 m no sector mais próximo do anteporto e entre 140 e 250 m no 
restante sector, correspondendo a última dimensão à transição para a bacia de 
rotação; 

• A bacia de rotação apresenta diâmetro de 355 m à cota -7,0 m (ZH); 

• Os taludes do canal e da bacia atuais apresentam inclinação variável em cada 
perfil. As inclinações mais suaves verificam-se no limite norte da bacia de rotação, 
na zona de escoamento do rio, e na zona da saída da ribeira de Ferragudo. 

 
A atual topografia do fundo espelha as sucessivas dragagens efetuadas na zona 
portuária desde os anos 50 do século XX, para obtenção de um canal navegável e de 
uma área de manobra junto ao cais (bacia de rotação).  
 
Não obstante a realização de dragagens de manutenção ao longo do tempo, observa-se 
que os fundos tendem a uma regularização mais evidente na zona do anteporto, em 
grande parte devido ao transporte de material proveniente de montante, de acordo com o 
que é identificado do fator Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar 
(Relatório Síntese do EIA, p. 333). O setor nascente do anteporto corresponde a uma 
zona alargada de acumulação de materiais, em consequência da construção dois molhes 
da Barra na década de 50 (p.331). É de realçar aqui uma pequena “anomalia” da curva 
batimétrica que delimita a anterior bacia dragada, próximo da barra, a qual poderá 
corresponder à depressão resultante da escavação integral do navio Arade 1 em 2004. 
 
Da observação da atual topografia dos fundos e atendendo aos estudos geológicos e de 
hidrodinâmica, conclui-se que as áreas a norte da atual bacia de manobra, assim como a 
área nascente do anteporto e ao longo da margem esquerda, são aquelas que poderão 
conter os depósitos sedimentares menos perturbados, tendo em conta uma perspetiva 
desde o ponto de vista do Património Cultural. 
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4. Interpretação geológica 

No ponto 5.2 do relatório do Património relativo ao enquadramento geológico, foi já 
apresentada a caracterização da zona do projeto com base na folha 52-A da Carta 
Geológica de Portugal e em articulação com os resultados apresentados no fator 
Geologia e Geomorfologia os quais tiveram por base os seguintes documentos: 
 

• Folha 52-A (Portimão) da Carta Geológica de Portugal, à escala 1: 50 000 e 
respetiva notícia explicativa, 1975; 

• Carta Neotectónica de Portugal, à escala 1: 500 000; 

• Campanha de sondagens consideradas no âmbito do Projeto de Execução das 
“Obras e instalações complementares do Sector de Comércio e Turismo”, 
realizadas a pedido da Direção Geral de Portos, com a data de outubro de 
1988; 

• Sondagens de Penetração Dinâmica (PDL) realizadas para o projeto do Porto 
de Pesca de Ferragudo, pelo Instituto Marítimo-Portuário, Direção de Assuntos 
Portuários, em maio de 2000; 

• Relatório “Etermar S.A. Porto de Portimão. Prospeção Geotécnica. Proc.: 
24416”, de 30 de dezembro de 2016, relatório de apoio ao projeto de execução; 

• Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de Execução do Aprofundamento 
e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão, de outubro de 
2017. 

 
Tendo por base os elementos indicados, concluíamos já, no nosso relatório que: 
 

“do ponto de vista litológico, uma relativa homogeneidade da área de projeto, 
caracterizada por depósitos aluvionares em superfície, compostos por siltes 
argilosos muito moles/soltos (lodos e areias lodosas), de espessura variável (1 a 5 
m), e areia fina a média de tons amarelados acastanhados, mais em profundidade 
(espessura entre 4 e 40 m). As formações rochosas encontram-se, por sua vez, em 
maior profundidade e particularmente associada às zonas de margem. A zona do 
atual canal de acesso ao Porto de Portimão, apresenta uma camada superficial de 
lodos mais fina (depósitos recentes), fruto das recorrentes operações de dragagem, 
pelo que predominam substrato de areia fina. Em contrapartida as camadas 
arenosas são menos espessas, sendo o fundo do Arade mais próximo das 
camadas rochosas. É, portanto, previsível uma maior preservação de artefactos nas 
zonas marginais da margem esquerda, onde os depósitos aluvionares apresentam 
maior espessura”. 

 
No ponto 5.4 do mesmo relatório (Evolução da barra e porto de Portimão) desenvolvem-
se as questões de evolução geomorfológica da zona do projeto as quais têm por base a 
análise cartográfica e a bibliografia referenciada, uma vez que o fator Geologia e 
Geomorfologia não apresenta uma abordagem do ponto de vista diacrónico. 
 
  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

 Elementos Adicionais 
Maio 2020 Rev.00 

104

 
 
5. Ponderação de sondagens geoarqueológicas 

Com as sondagens geoarqueológicas pretende-se, a partir dos depósitos sedimentares, 
obter informação de natureza diversa pertinente para o estudo das comunidades do 
passado. Partindo do princípio que, os depósitos sedimentares em presença apresentam 
alguma estabilidade ao longo do tempo, pretende-se obter amostras de material 
geológico e orgânico que permitam datar os diversos estratos e, em simultâneo, revelar 
dados ambientais tanto relativos a fauna e coberto vegetal, como às variações da linha 
costeira.  
 
De acordo com o que anteriormente se expôs, parece podermos assumir que os 
depósitos sedimentares menos perturbados pelas intervenções de melhoramentos 
portuários no estuário do Arade, se encontram ao longo da margem esquerda, a norte da 
atual bacia de manobra e no setor nascente do anteporto.  
 
De facto, de acordo com os estudos geológicos feitos no âmbito do presente projeto, 
refere-se que os fundos, junto ao cais da marinha se encontra numa zona já alterada, 
situada no canal de serviço e infraestrutura portuária (APS, 2019: 332). No recente 
trabalho de acompanhamento de dragagem de manutenção junto ao cais comercial foi 
possível verificar que na margem direita, desde o cais comercial até ao cais da marinha, 
não ocorrem depósitos estáveis com potencial informação. Neste setor de margem 
verificou-se existir uma camada muito móvel de lodos finos e areias que assentavam, por 
vezes, diretamente sobre o substrato rochoso, por vezes intercalados com camada de 
cascalheira/burgau. Entre uma e outra camada acomodavam-se grandes quantidades de 
lixos recentes denunciando a grande mobilidade da camada sedimentar superior. 
 
A realidade da margem esquerda poderá apresentar-se diferente. Não obstante a 
deposição de dragados nas pequenas praias de Ferragudo, nomeadamente na Praia da 
Angrinha e na Praia Grande, terem introduzido perturbação na superfície da sequência 
dos depósitos, admitimos que, sondagens em profundidade possam vir a fornecer 
informação relevante. Sabendo que, para a Praia da Angrinha estão referenciados 
vestígios do período romano (há muito desaparecidos) os quais poderão remontar à 
idade do Ferro e que, por outro lado, esta praia corresponde a uma pequena enseada 
onde era possível fazer embarque e desembarque, pelo menos no início do século XVII, 
parece-nos pertinente a execução de 2 sondagens geoarqueológicas nesta praia (AES2) 
dentro da área a afetar diretamente pelo projeto (SGA1 e SGA2). 
 
No que se refere a eventual sondagem geoarqueológica em Arade 8 este contexto, tal 
como referido no Relatório do Património, não foi identificado. Em alternativa propõe-se a 
execução de 2 sondagens geoarqueológicas (SGA3 e SGA4) no interior da AES1 e na 
proximidade entre a zona Arade B e a área onde terão sido referenciados, em 1970 dois 
cascos de navios em madeira (Arade 3 e Arade 4) (ver cartografia no Anexo E – 
Questão A7.05). 
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FIG. A7.5. 1 – A barra e Vila Nova de Portimão em iconografia de 1607

(ANTT - Planta da vila e barra de Portimão, 39, 1607, 1617). C: cais de embarque da barca de passagem para Silves; E: 
marinhas de sal; G: mosteiro de S. Francisco junto do qual 

esperam maré para entrar a barra; Q: praia onde facilmente se pode desembarca
onde os navios fazem a aguada; X: é uma angra onde se pode embarcar e desembarcar; Z: são duas praias onde 

 

FIG. A7.5. 2 – Atlas de Pedro Teixeira (1634) in Portos de Portugal, Edição digital do Campo 
Arqueológico de Tavira (

 

 

do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 

A barra e Vila Nova de Portimão em iconografia de 1607

Planta da vila e barra de Portimão, 39, 1607, 1617). C: cais de embarque da barca de passagem para Silves; E: 
marinhas de sal; G: mosteiro de S. Francisco junto do qual surgem as caravelas e navios; P: surgidouro onde os navios 

trar a barra; Q: praia onde facilmente se pode desembarcar; S: Moinho de água salgada; T:
onde os navios fazem a aguada; X: é uma angra onde se pode embarcar e desembarcar; Z: são duas praias onde 

embarcam e desembarcam barcos e caravelas 

Atlas de Pedro Teixeira (1634) in Portos de Portugal, Edição digital do Campo 
Arqueológico de Tavira (www.arqueotavira.com) 

 

 

Maio 2020 

105

 
A barra e Vila Nova de Portimão em iconografia de 1607-1617  

Planta da vila e barra de Portimão, 39, 1607, 1617). C: cais de embarque da barca de passagem para Silves; E: 
surgidouro onde os navios 

r; S: Moinho de água salgada; T: Poços 
onde os navios fazem a aguada; X: é uma angra onde se pode embarcar e desembarcar; Z: são duas praias onde 

 
Atlas de Pedro Teixeira (1634) in Portos de Portugal, Edição digital do Campo 
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FIG. A7.5. 3 – The coast of Portugal from river de Sinis do Siluis in A complete set of new 
charts on thirty-eight large plates containing an accurate “Survey of the coast of Portugal 

and Mediterranean sea”, 1764 

 
FIG. A7.5. 4 – Baltasar de Azevedo Coutinho, Carta hydrográfica do porto e barra de Villa 

Nova de Portimão, 1800 
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FIG. A7.5. 5 – Franzini (1811), Carta geral que comprehende os planos das principaes barras 

da costa de Portugal a qual se refere a carta reduzida da mesma costa 
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FIG. A7.5. 6 – Plano Hydrographico da barra e porto de Villa Nova de Portimão levantado em 

1894. 
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FIG. A7.5. 7 – Costa sul de Portugal entre os cabos de S. Vicente e St.ª Maria, Missão 

Hidrográfica da Costa de Portugal, 1924. 
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FIG. A7.5. 8 – Enquadramento geológico da área em estudo. Base: Carta Geológica de Portugal - Folha 52A Portimão, escala 1:50 000, reduzida 
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FIG. A7.5. 9 – Enquadramento do Projeto. Base: CMP603 excerto 1:25 000 
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FIG. A7.5. 10 – Folha 603 da Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000, 1955 

 
FIG. A7.5. 11 – Folha 603 da Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000, 1978 
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FIG. A7.5. 12 – Levantamento topo-hidrográfico da área do projeto (WW, 2017) 
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Portimão. Estudo de Impacte Ambiental. Volume 2 – Relatório de Síntese. 
 
 
 

6. Sustentar a reduzida Área de Incidência Indireta apresentada (em articulação com o fator 
Geologia e Geomorfologia), nomeadamente atendendo a evolução sedimentar que irá ocorrer 
decorrente das normais alterações hidrodinâmicas (em particular na zona dos taludes), tendo 
presente, por exemplo o "nivelamento do fundo dragado" entre 1970 e 1997. 

A definição de uma Área de Incidência Indireta visa a salvaguarda de elementos culturais 
que se encontrem situados fora das áreas das ações diretas previstas em projeto, mas 
que possam, contudo, vir a ser afetadas indiretamente por essas mesmas ações. 
 
Em contextos subaquáticos, a alteração de cotas nos leitos implica alterações na 
hidrodinâmica e no transporte sedimentar podendo esse processo colocar em risco 
valores patrimoniais fora das áreas de incidência direta do Projeto.  
 
Procurando uma eficaz determinação da Área de Incidência Indireta recorre-se aos 
estudos relativos ao transporte sedimentar elaborados localmente e no âmbito de cada 
projeto. 
 
Verifica-se, no entanto que, de um modo geral, esses estudos são orientados para a 
compreensão de efeitos a uma diferente escala não apresentando uma resolução 
adequada à escala do contexto arqueológico. 
 
Face a esta dificuldade, a Área de Incidência Indireta é definida com base num valor 
convencional adaptado depois, caso a caso, às realidades em presença. 
 
De acordo com o estudo do fator Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar, 
verifica-se que, após as ações das dragagens que ocorreram na área portuária, os 
fundos tendem a uma regularização mais evidente na zona do anteporto, em grande 
parte, devido ao transporte de material proveniente de montante (APS, 2019: 333). Por 
outro lado, refere o mesmo estudo, a zona nascente da bacia de rotação da zona do 
anteprojeto, corresponde a uma zona alargada de acumulação de materiais, em 
consequência da construção dos dois molhes da Barra na década de 50 (APS, 2019: 
331). 
 
Com diferente resolução apresenta-se a análise de 2006 (Ferreira, 2006) por setores no 
interior da zona portuária. Os mapas com as zonas de erosão/sedimentação evidenciam 
um “rendilhado” que documenta a complexidade dos resultados dos processos antrópicos 
e naturais de transporte sedimentar no interior do porto (FIG. A7.6. 1 e FIG. A7.6. 2). 
Neste estudo mostra-se como o nivelamento do canal dragado se fez também, em parte, 
à custa do movimento sedimentar de cotas mais elevadas como é exemplo o caso do 
anteporto.  
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FIG. A7.6. 1 – Zonas de erosão (a castanho). Resultado da aplicação do 3D Analyst aos 

levantamentos de 2000 e 2003 (Ferreira, 2006: 103) 
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FIG. A7.6. 2 – Zonas de deposição a castanho (Ferreira, 2006: 104) 
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Numa análise mais localizada, Cristóvão Fonseca, em 2015, fez a comparação entre os 
levantamentos hidrográficos de 1970, 1983, 2000 e 2014 para a zona do Arade B 
constatando a afetação do sítio por processos naturais e antrópicos (Fonseca, 2015: 39-
40) (FIG. A7.6. 3 e FIG. A7.6. 4). A tendência erosiva documentada nos levantamentos 
comparados corrobora o estudo de 2006 onde se concluía, relativamente a esta área, 
que “a zona D (na FIG. A7.6. 1), correspondendo ao primeiro troço do canal de 
navegação e ao anteporto, está muito assoreada, o que se compreende atendendo a que 
é a zona mais larga do estuário e se encontra a jusante das zonas de forte erosão 3 e 7”  
(FIG. A7.6. 2) (Ferreira, 2006:105) correspondendo esta zona 7 à área onde se implanta 
o Arade B. 
 
Esta tendência poderá ter, no entanto, movimentos pontuais inversos nesta área. Na 
verdade, durante os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito deste Projeto, 
verificou-se que os fundos se apresentavam aqui “limpos” de materiais, facto que, à luz 
do que tem vindo a ser registado no local, apenas se explica por um aporte temporário de 
sedimento durante os episódios de ondulação de SW que se tinham verificado nas 
semanas anteriores aos trabalhos. 
 
Face à complexidade de traçar limites reais para uma Área de Incidência Indireta do 
Projeto, respeitou-se a faixa de 50 metros proposta. Note-se que esta é sempre 
considerada a partir do limite exterior do traçado dos taludes estabilizados conforme se 
ilustra na FIG. A7.6. 3.  
 

 
FIG. A7.6. 3 – Nivelamento dos fundos dragados: comparação entre os levantamentos 

hidrográficos de 1970 (à esquerda) e 1983 (à direita) (Direção Feral dos Serviços 
Hidráulicos). (Fonseca, 2015: 39) 
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FIG. A7.6. 4 – Nivelamento dos fundos dragados: comparação entre os levantamentos 

hidrográficos de 2000 (à esquerda) e 2014 (à direita) (Instituto Hidrográfico).  
(Fonseca, 2015: 40) 

 
 
De referir que, durante o período de elaboração desta resposta às questões colocadas 
pela CA, foi possível obter mais informação junto da DGPC, a qual não se encontrava na 
base de dados on line, nem nos processos ou fichas de Carta Arqueológica consultadas. 
Dos novos dados obtidos, salientamos a informação sobre a localização do arqueossítio 
Arade 22 no anteporto tornando pertinente o ajuste da Áreas de Incidência Indireta do 
projeto na envolvente desta ocorrência.  
 
No Anexo E – Questão A7.06 apresenta-se a representação das áreas de incidência 
realizada na cartografia de projeto.  
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FIG. A7.6. 5 – Traçado da área a dragar e dos respetivos taludes e representação da Área de 

Incidência Indireta Atualizada 
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7. Apresentar um levantamento, interpretação e consequências das principais dragagens 
efetuadas na foz do rio Arade sobre o Património Cultural (em articulação com o fator Recursos 
Hídricos, Qualidade da Água e Sedimentos). 

O fator Recursos Hídricos, Qualidade da Água e Sedimentos apresenta uma listagem 
das principais dragagens efetuadas na foz do rio Arade (Quadro 3) as quais representam 
um dos fatores de pressão hidromorfológica no estuário do rio Arade (APS, 2019: 113). 
Não há, no entanto, análise comparativa que permita inferir o solicitado neste ponto. Do 
mesmo modo, a restante informação constante neste fator não fornece elementos 
relevantes de forma a responder ao solicitado.  
 

Quadro 3 – Principais dragagens efetuadas na foz do rio Arade. Fonte: APS, 2019: 113. 

Período Local 
Volume dragado  

(m3) 

Final dos anos 20 Embocadura e locais no canal de 
acesso ao porto 360 000 

1947-1959 Todo o canal e anteporto 1 400 000 

1963-1973 Troço terminal do estuário 1 591 150 

1973-1984 
Canal de acesso aos cais e bacias 

de manobra 

Canal da cidade 
2 647 400 

1988-1990 Porto de Comércio e Turismo --- 
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Período Local Volume dragado  
(m3) 

1996-1997 Zona da Marina (não abrangeu a 
totalidade do canal) --- 

2007-2008 

Canal de Navegação, Bacia de 
manobra do Cais Comercial e 

ainda de uma zona assoreada em 
frente ao Cais de recreio 

440 000 

 
 
Já o fator Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar apresenta uma 
situação de referência com base nos levantamentos topo-hidrográficos efetuados pelo 
IMP e pelo Instituto Hidrográfico (IH) em 1999 e 2000, respetivamente, e no levantamento 
efetuado pelo IH em outubro e novembro de 2010. Os dados deste fator, assim como de 
outros estudos para uma análise dos efeitos das dragagens sobre o Património Cultural 
do rio Arade, são tidos em conta e explicitados na resposta ao ponto 6.  
 
 
Referências: 
 
APS (2019) - Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 
Portimão - Estudo de Impacte Ambiental. Volume 2 – Relatório Síntese. 
 
 
 

8. Identificar as áreas de sensibilidade arqueológica ou passiveis de ter Património Cultural no 
âmbito da sistematização da cartografia histórica da barra e do porto de Portimão. 

No ponto 5.4 do relatório do fator Património, faz-se a análise da cartografia histórica 
para compreensão da evolução da barra e do porto de Portimão. 
 
“A análise da cartografia histórica revela-nos a existência de alterações significativas na 
configuração da barra e nas condições de navegação do rio Arade durante a época 
moderna. A intensa atividade comercial e tráfego marítimo nesta altura e, como se sabe 
em tempos mais remotos, fazia-se através do rio por onde se escoava a produção 
agrícola e as conservas de peixe. Ainda assim, dada a importância deste tráfego 
marítimo e o constante assoreamento do leito do rio que condicionava a navegação para 
montante, na melhoria das condições de entrada e de navegação do rio foi uma 
preocupação persistente, dando origem a elaboração de vários estudos e intervenções. 
 
“(…) Na primeira metade do século XVII o troço final do estuário do rio Arade apresenta 
dois canais divididos por um banco sedimentar que forma uma barra longitudinal  
(FIG. A7.8. 1). O canal este, mais largo, situa-se ao longo da margem esquerda (com 
entrada junto à Ponta do Altar e desenvolvimento ao longo da arriba rochosa até 
Ferragudo) e deveria corresponder ao canal de navegação principal, conforme 
representado na mesma iconografia. Todavia, numa gravura do Atlas de Pedro Teixeira 
de 1634, a barra longitudinal dá lugar a uma barreira arenosa originando apenas um 
canal de navegação (Bettencourt, et al., 2007).” (Fonseca & Bettencourt, 2012).   
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Estas alterações sugerem que a navegação no estuário do rio Arade foi condicionada 
pela instabilidade sedimentar, até ao século XX, destacando-se ainda a influência que 
também terá tido o terramoto de 1755 e respetivo maremoto na hidrodinâmica estuarina.  
 
Podemos ainda afirmar que o rio arade era sinuoso e variável, com progressivos bancos 
de areia no século XVIII, onde a barra apresentava uma profundidade de apenas  
4,8 metros de maré alta. (Castro, 2005, p.54). As causas naturais como os sedimentos 
trazidos pelas cheias e as causas artificiais como as alterações às margens para 
aumentos de campos agrícolas e construção de moinhos, etc., era razão mais do que 
suficiente para estas alterações da barra e porto de Portimão.  
 
“Os estudos e planos hidrográficos do rio Arade, feitos por diferentes entidades em 1894, 
1916 e 1934, permitiram verificar que a barra tinha tendência para se deslocar para 
oeste, em resultado da curvatura do trecho final do estuário, do prolongamento da Praia 
Grande e da incapacidade do rio, perante a ação da ondulação, de dissipar aqueles 
baixios, formando-se assim um canal de acesso estreito e condicionado, com orientação 
SSW. Em períodos de temporal conjugados com enchentes do rio, as águas rompiam os 
bancos a SE iniciando-se novo ciclo de “caminhamento” da barra para Oeste (Loureiro, 
1909).” (Freitas & Dias, 2012). 
 
 
Poderemos ainda acrescentar que no interior da zona portuária assinalam-se por vezes 
as áreas de ancoradouro e fundeadouro com localizações que apresentam alguma 
variabilidade ao longo do tempo relacionada com a variabilidade na geometria das 
acumulações sedimentares. De um modo geral, os fundeadouros (surgidouros) e 
ancoradouros assinalam-se na margem direita, aquela que atualmente se encontra mais 
artificializada pelas obras de melhoramento portuário realizadas ao longo, sobretudo, a 
partir da segunda metade do século XX.  
 
Na margem esquerda, as pequenas enseadas (angrinhas), desde a atual praia do 
Pintadinho até Ferragudo, cumpriam, pelo menos nos inícios do século XVII, a função de 
pontos de embarque e desembarque, conforme assinalado em desenho de A. Massaii 
(FIG. A7.8. 1).  
 
Verifica-se, assim que, face às dificuldades na entrada da barra e na navegação interior, 
que pode levar a perdas de navios, assim como à existência, em vários pontos, de 
fundeadouros, todo o espaço portuário do rio Arade, incluindo as pequenas enseadas da 
margem esquerda, se apresentam como áreas de sensibilidade arqueológica. 
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FIG. A7.8. 1 – A barra e Vila Nova de Portimão em iconografia de 1607
da vila e barra de Portimão, 39, 1607, 1617). C: cais de embarque da barca de passagem 

para Silves; E: marinhas de sal; G: mosteiro de S. Francisco junto do qual surgem as 
caravelas e navios; P – surgidouro onde os navios esperam maré para entrar a barra; Q: 

praia onde facilmente se pode desembarcar; S: Moinho de água salgada; T 
navios fazem a aguada; X: é uma angra onde se pode embarcar e desembarcar; Z: são duas 

praias onde embarcam e desembarcam barcos e caravelas

 
 

9. Sistematizar a informação relativa aos dados do UKHO (United Kingdom Hyrographic Office) e 
do wrecksite na área de imersão dos dragados ao largo de Portimão, bem como da informação
existente no Mapa da Toponímia dos Mares Algarvios e dos registos de naufrágios das
em toda a zona. 

A) Os dados em rede disponibilizados pelos serviços de UKHO 
Hyrographic Office) dizem respeito aos registos de naufrágios na ZEE do Reino Unido ou 
a naufrágios da marinha inglesa (
primeiro se encontra disponív
informações relativas à costa portuguesa.
 
 

 

do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 

A barra e Vila Nova de Portimão em iconografia de 1607-1617 (ANTT
da vila e barra de Portimão, 39, 1607, 1617). C: cais de embarque da barca de passagem 

E: marinhas de sal; G: mosteiro de S. Francisco junto do qual surgem as 
surgidouro onde os navios esperam maré para entrar a barra; Q: 

praia onde facilmente se pode desembarcar; S: Moinho de água salgada; T 
azem a aguada; X: é uma angra onde se pode embarcar e desembarcar; Z: são duas 

praias onde embarcam e desembarcam barcos e caravelas

9. Sistematizar a informação relativa aos dados do UKHO (United Kingdom Hyrographic Office) e 
imersão dos dragados ao largo de Portimão, bem como da informação

existente no Mapa da Toponímia dos Mares Algarvios e dos registos de naufrágios das

Os dados em rede disponibilizados pelos serviços de UKHO 
dizem respeito aos registos de naufrágios na ZEE do Reino Unido ou 

a naufrágios da marinha inglesa (FIG. A7.9. 1, FIG. A7.9. 2 e FIG. A7.9. 
primeiro se encontra disponível não tendo sido encontradas quaisquer outras 
informações relativas à costa portuguesa. 
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1617 (ANTT- Planta 

da vila e barra de Portimão, 39, 1607, 1617). C: cais de embarque da barca de passagem 
E: marinhas de sal; G: mosteiro de S. Francisco junto do qual surgem as 

surgidouro onde os navios esperam maré para entrar a barra; Q: 
praia onde facilmente se pode desembarcar; S: Moinho de água salgada; T – Poços onde os 

azem a aguada; X: é uma angra onde se pode embarcar e desembarcar; Z: são duas 
praias onde embarcam e desembarcam barcos e caravelas 

9. Sistematizar a informação relativa aos dados do UKHO (United Kingdom Hyrographic Office) e 
imersão dos dragados ao largo de Portimão, bem como da informação 

existente no Mapa da Toponímia dos Mares Algarvios e dos registos de naufrágios das capitanias 

Os dados em rede disponibilizados pelos serviços de UKHO (United Kingdom 
dizem respeito aos registos de naufrágios na ZEE do Reino Unido ou 

FIG. A7.9. 3). Apenas o 
el não tendo sido encontradas quaisquer outras 
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FIG. A7.9. 1 – Página do UKHO com as duas opções possíveis de consulta: naufrágios na 
ZEE britânica ou naufrágios da marinha inglesa 

 
 

 

FIG. A7.9. 2 – Naufrágios na ZEE do Reino Unido (Fonte: UKHO) 
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FIG. A7.9. 3 – Naufrágios da marinha britânica. Página sem informação (Fonte: UKHO) 

 
 
B) As informações, contidas tanto no Wrecksite como na base de dados em rede da 
PORTISUB, foram vertidas para o Quadro 4 e representadas em suporte cartográfico 
aquelas cujo posicionamento é fornecido (números 109 a 125).  
 

Quadro 4 – Registos de naufrágios nas bases de dados em rede do wrecksite e da Portisub 

Nº Nome Data Tipo Localização Fonte 

109 Tritona  1989 Veleiro (panamenho). Tonelagem: 
364 grt Dimensões: 43 x 9,1 x 3,7 m 

Perto do cais comercial https://www.wrecksite.eu 

110 SS Spyros  1937 
Cargueiro (grego) a vapor 

tonelagem: 2108 grt. Dimensões: 
83,2 x 12,1 x 6,1 m 

Numa viagem a Istambul para 
Hamburgo, encalhou e perdeu-se 

a oeste de Portimão 
https://www.wrecksite.eu 

111 MV Mayglen  1951 
Cargueiro (hondurenho). 

Tonelagem: 499 grt. Dimensões: 
45,2 x 8,1 x -- m 

Perdido por colisão por fora da 
barra de Portimão/Ao largo de 

Portimão 

https://www.wrecksite.eu 

http://www.inoxnet.com/

portisub/files/BaseDadosN

aufragiosAlgarve.htm 

112 SV Martin Pecheur  1941 
Escuna-Veleiro (britânico) 

Cargueiro 
 https://www.wrecksite.eu 

113 Só Um? 1989   https://www.wrecksite.eu 

114 ? ? Naufrágio Barco de 39 metros à entrada do 
porto de pesca 

https://www.wrecksite.eu 

115 ? ? Naufrágio Próximo da margem esquerda a 
norte da ribeira de Ferragudo 

https://www.wrecksite.eu 

116 ? ? Naufrágio No porto de pesca https://www.wrecksite.eu 

117 ? ? Naufrágio Na zona da atual marina https://www.wrecksite.eu 

118 ? ? Naufrágio Fora da barra na proximidade do 
molhe poente https://www.wrecksite.eu 

119 FV Luzitano 1911  Próximo de Portimão https://www.wrecksite.eu 

120 SV Paulus  1915  Afundou por fora da barra de 
Portimão https://www.wrecksite.eu 

121 
SV Nuestra 
Señora de la 
Esperanza 

1587  Perdido na entrada do porto de 
Portimão/Costa de Portimão 

https://www.wrecksite.eu 

http://www.inoxnet.com/

portisub/files/BaseDadosN

aufragiosAlgarve.htm 
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Nº Nome Data Tipo Localização Fonte 

122 Nuestra Señora 
del Socorro 1611  Barra de Portimão 

http://www.inoxnet.com/

portisub/files/BaseDadosN

aufragiosAlgarve.htm 

123 Nuestra Señora de 
las Angustias 1617  Barra de Portimão 

http://www.inoxnet.com/

portisub/files/BaseDadosN

aufragiosAlgarve.htm 

124 ? 1618  Barra de Portimão 
http://www.inoxnet.com/

portisub/files/BaseDadosN

aufragiosAlgarve.htm 

125 Virgen del Rosario ?  Naufragou na barra de Portimão 
http://www.inoxnet.com/

portisub/files/BaseDadosN

aufragiosAlgarve.htm 

 MV Efalmeida 1947  25 milhas a sul de Portimão https://www.wrecksite.eu 

 
SV Nuestra 
Señora de la 
Consolación  

1553  Na costa de Portimão 

https://www.wrecksite.eu 

http://www.inoxnet.com/

portisub/files/BaseDadosN

aufragiosAlgarve.htm 

 SV L'Antoinette  1858  Afundou em Portimão https://www.wrecksite.eu 

 SV Eugenie  1911  Encalhou a leste de Portimão https://www.wrecksite.eu 

 ? 1589  Costa de Portimão 
http://www.inoxnet.com/

portisub/files/BaseDadosN

aufragiosAlgarve.htm 

 Nuestra Señora 
del mayor Dolor 1757  Costa de Portimão 

http://www.inoxnet.com/

portisub/files/BaseDadosN

aufragiosAlgarve.htm 

 
 
 
C) Consultado o Mapa da Toponímia dos Mares Algarvios verifica-se que não se regista 
topónimo para o local de depósitos no mar nem se assinalam elementos relevantes como 
naufrágios ou prezuras no local ou na envolvente (FIG. A7.9. 4, também em formato à 
escala no Anexo E – Questão A7.09). 
 
 
 
D) Relativamente aos registos da Capitania, houve uma tentativa de proceder a esta 
consulta enquanto decorriam os trabalhos de campo sem, no entanto, ter sido possível a 
sua concretização. A informação que se obteve por parte da Capitania de Portimão foi de 
que não há registos de naufrágios para consulta. Todos os dias é feito o lançamento 
diário de ocorrências que podem ou não corresponder a naufrágio e por isso a consulta 
teria de ser feita a cada folha diária percorrendo cada livro de registo. Atualmente esses 
registos são já feitos informaticamente não estando, contudo disponíveis ainda para 
consulta pública. Em todo o caso, o procedimento teria de ser o mesmo que foi indicado 
para os livros de registo. 
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FIG. A7.9. 4 – Excerto do Mapa da Toponímia dos Mares Algarvios com implantação da área 

de depósitos no mar 

 
 
 

10. Apresentar uma tabela de sistematização com as correspondências entre as diversas 
designações dos sítios arqueológicos (Arade's, GEO's e CNS's), ou seja, entre Endovélico, 
bibliografia, informação de arquivo e informação oral, acompanhada de cartografia de pormenor 
com as respetivas localizações (análise que foi feita para Arade 27). 

Na resposta à Questão 26 apresenta-se a totalidade da informação obtida para a área e 
envolvente próxima do projeto, a qual se encontra sistematizada em quadro com 
referência à designação dos sítios arqueológicos e respetiva fonte e representada 
cartograficamente na Figura A7.26, no Anexo E – Questão A7.26. 
 
 
 

11. Sistematizar a informação relativa aos sítios arqueológicos CNS 18703, 28682, 3934 e 10823 
e Arade 28, nomeadamente uma sustentação para as conclusões de ambiguidade, erros de 
registo, duplicações e destruições identificadas. 

Nos quadros seguintes (Quadro 5 e Quadro 6) sistematiza-se a informação relativa aos 
sítios indicados e a informação contida no Quadro 9 do Relatório do fator Património, 
respetivamente: 
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Quadro 5 – Informação Sítios  

CNS AMBIGUIDADE ERRO NO REGISTO DUPLICAÇÃO DESTRUIÇÃO 

3934 

 Sítio localizado, no 
Endovélico, com 
georreferenciação, dentro da 
vila de Ferragudo. Parece, 
no entanto, corresponder ao 
sítio da “Praia da Angrinha” 
(CNS 10823), junto ao 
Castelo do Arade de acordo 
com a informação contida no 
campo “Acesso” e por se 
reportar ao mesmo número 
de processo: 2006/1(435).  

O mesmo que CNS 
10823? 

Parece ainda poder 
corresponder às 
entradas CNS 23614 
e CNS 23615 

 

10823 

  O mesmo que CNS 
3934? Parece ainda 
poder corresponder 
às entradas CNS 
23614 e CNS 23615 

De acordo com 
publicações localizava-se 
na base do morro do 
Castelo do Arade. No 
entanto, já nos anos 70 
que nada se observa no 
local de acordo com 
MLEV (Santos, 1971, vol. 
1: 135-138). Na 
prospeção feita no âmbito 
do presente trabalho 
também nada foi 
observado no local. 

28682 

A entrada do Endovélico com este número não fornece nenhuma 
informação para além de que se trata de “Depósito de lastro. Prospeção e 
identificação de J. A. Bettencourt, em Agosto de 2006”. Foi pedida 
informação a este investigador que diz não saber do que se trata podendo 
ter sido eventualmente uma identificação durante os trabalhos de 
avaliação de alvos realizados em 2006 pelo que sugeriu a consulta do 
respetivo relatório da autoria de Vanessa Loureiro. Após consulta verifica-
se que a única referência a lastro, nessa campanha, reporta-se ao 
arqueossítio Arade 23 (Loureiro, 2006: 14 e 84). Nada mais foi possível 
apurar. Durante os trabalhos de campo, realizados no âmbito do presente 
projeto, foi identificado este arqueossítio o qual se encontra protegido por 
uma tela. No local não são atualmente visíveis vestígios da estrutura ou 
de pedras de lastro.  

 

18703 
Não se encontrava inicialmente na tabela dos sítios arqueológicos apresentada no relatório. Para este 
sítio não havia qualquer indicação de ambiguidade, erro de registo, duplicação ou destruição. Já se 
encontra incorporada. 

Arade 28 

Arade 28 designa os vestígios de um casco em ferro identificado durante a avaliação dos alvos MAG-
Z3-02, MAG-Z3-03 e SSS-23. Na proximidade existe outro casco em ferro identificado em 2006 e que 
julgamos corresponder à entrada do Endovélico CNS 28699 (Arade 20) Julgamos, dada a distância de 
cerca de 200 metros entre os vestígios sinalizados, poder tratar-se de um diferente naufrágio. 
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Quadro 6 – Condicionamentos Identificação de Sítios  

CNS DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
CONDICIONANTE NO 

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL RESULTADO 

18622 Arade 1 Navio Até 1999 é identificado no local 
do atual Arade 2 (Alves, 1999 e 
Gomes et al., 1995: 108). 

Desmontado e 
retirado em 2006. No 
local ficou uma âncora 
de grande porte muito 
enterrada. Área muito 
assoreada. 

Não 
identificado 

18620 Arade 2 Naufrágio Ambiguidade nas localizações 
obtidas nas várias fontes. 
Publicações até 1999 é 
identificado no local do atual 
Arade 1 (Alves, 1999 e Gomes 
et al., 1995: 108). Eventual 
correspondência com anomalia 
magnética MAG-Z3-22. 

Área muito assoreada. Não 
identificado, 
mas integrado 
na AES1 

24226 Arade 3 Achado(s) 

isolado(s) 

Arade 3 designa, até 1999, um 
dos 5 cascos de navio em 
madeira seccionados pelas 
dragagens dos anos 70 no 
anteporto (Alves, 1999 e Gomes 
et al., 1995: 108). Atualmente, 
designa os achados no 
anteporto na zona B1 e B2 de 
Arade B e no Endovélico faz-se 
a correspondência com GEO7. 
A zona B1 é no entanto 
designada por Arade 17 na 
mesma base de dados e GEO 7 
designa os achados de 
fragmentos de ânforas e de 
madeiras isoladas (Machado, 
2000) 

Retirado quando 
descoberto 

 

- Arade 3 Naufrágio? Arade 3 terá designado, até às 
campanhas ProArade, um dos 5 
cascos de navio em madeira 
seccionados pelas dragagens 
dos anos 70 (Alves, 1999 e 
Gomes et al., 1995: 108). Não 
tem, atualmente, registo no 
Endovélico. Nunca foi registado 
ou identificado posteriormente 
(Castro 2005: 60).  

Uma vez que se 
localiza na bacia de 
rotação dragada no 
anteporto, poderá, 
eventualmente, ter 
sido destruído nas 
dragagens dos anos 
80. 

Não 
identificado, 
mas integrado 
na AES1 

24227 Arade 4 Achado(s) 

isolado(s) 

Arade 4 terá designado, até às 
campanhas ProArade, um dos 5 
cascos de navio em madeira 
seccionados pelas dragagens 
dos anos 70 (Alves, 1999 e 
Gomes et al., 1995: 108). 
Atualmente existem 2 entradas 
com esta designação. Este 
número de CNS refere achados 
isolados localizados junto ao 
castelo do Arade em 2006. 
Passou a ser associado ao 
GEO1, pela localização, embora 
os achados registados 
inicialmente como GEO 1 não 
correspondam à descrição do 
Endovélico. 

 Foi identificado 
o arqueossítio 
GEO1. Não foi 
observado o 
conjunto 
descrito de 
carlinga, 
madeiras e 
âncora. 
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CNS DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
CONDICIONANTE NO 

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL RESULTADO 

18619 Arade 4  Ambiguidade nas localizações 
obtidas nas várias fontes. Este 
número do CNS, de acordo com 
a descrição, corresponderá ao 
contexto identificado em 1970 
((Alves, 1999 e Gomes et al., 
1995: 108). 

Eventual 
correspondência com 
anomalia SBP-FZ-08 
do levantamento 
geofísico. Uma vez 
que se localiza na 
bacia de rotação 
dragada no anteporto, 
poderá, 
eventualmente, ter 
sido destruído nas 
dragagens dos anos 
80. 

Não 
identificado, 
mas Integrado 
na AES 

24228 Arade 5 Achado(s) 
isolado(s) 

Não se encontrou qualquer 
referência à localização deste 
contexto. Arade 5 terá 
designado, até às campanhas 
ProArade, um dos 5 cascos de 
navio em madeira seccionados 
pelas dragagens dos anos 70 
(Alves, 1999 e Gomes et al., 
1995: 108). Este Arade 5 é 
associado a GEO 2 que tem 
localização distinta (Castro 
2005). GEO 2 corresponde a 
descrição de achados de fundo 
de ânfora e madeiras isoladas 
(Machado, 2000). 

Não se encontrou 
descrição dos 
trabalhos pelo que 
não se sabe se os 
vestígios foram 
recuperados ou 
permanecem no local.  

Na zona 
designada por 
GEO2 nada foi 
identificado 

18618 Arade 5 Achado(s) 

isolado(s) 

Ambiguidade nas localizações 
obtidas nas várias fontes 
Informação vaga sobre 
localização: “a meio do rio 
Arade, à latitude do forte de 
Santa Catarina”. Este Arade 5 
corresponderá a um dos cinco 
contextos náuticos identificados 
em 1970 (Alves, 1999 e Gomes 
et al., 1995: 108). 

Eventual 
correspondência com 
anomalia SSS-112 do 
levantamento 
geofísico. Uma vez 
que se localiza no 
canal de navegação 
poderá, 
eventualmente, ter 
sido destruído nas 
dragagens dos anos 
80. 

Não 
identificado 

18623 Arade 6 Achado(s) 

isolado(s) 

Informação ambígua nas 
diversas fontes e erro de 
registo? Arade 6 designaria um 
núcleo de canhões à entrada da 
barra, identificados nas 
dragagens dos anos 70 (Castro, 
2005: 60). No Endovélico é 
assumido como mais um casco 
de navio de madeira entre os 
dois molhes, descoberto nos 
anos 70 pelo operador da draga.  

O levantamento 
geofísico de 2004-
2005 apresenta 2 
anomalias magnéticas 
nesta área: M14 e 
M15. O levantamento 
de 20018 não 
apresenta qualquer 
anomalia magnética 
neste setor. Uma vez 
que se localiza no 
canal de navegação 
poderá, 
eventualmente, ter 
sido destruído nas 
dragagens dos anos 
80. 

Não 
identificado 
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CNS DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
CONDICIONANTE NO 

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL RESULTADO 

24229 Arade 6 Casco Sem informação de localização. 
Erro no registo? No Endovélico 
regista-se mais um casco 
descoberto durante as 
dragagens de 1970. Depois das 
campanhas do ProArade, Arade 
6 passa a designar contexto no 
interior do anteporto no local do 
atual Arade B (Castro, 2005). Na 
posição do anterior Arade 6 
passa a ser referenciado o 
Arade 8 (Castro, 2005) 

 Não 
identificado, 
mas Integrado 
na AES 

- Arade 7  Arade 7 designaria um segundo 
núcleo de canhões identificados 
durante as dragagens de 1970 e 
localizava-se fora da barra, junto 
à extremidade do molhe 
nascente (Castro, 2005: 60). 
Essa é a localização que se 
encontra nos registos 
georreferenciados da DGPC 
mas, no Endovélico, a descrição 
é de “destroços de traineira”. 
Refere-se ainda aí, que este 
contexto corresponde a Arade 9 
de F.A e a GEO1. GEO1 
localiza-se, no entanto, junto ao 
castelo do Arade (Machado, 
2000) e Arade 9 junto ao cais 
comercial (Castro, 2005). 

In situ? Não 
identificado 

24231 Arade 7 Naufrágio 
(traineira) 

 Correspondência com 
anomalia SSS-131 

Na 
proximidade, 
foram 
identificados 
vestígios 
dispersos 
compatíveis 
com naufrágio 
atual. 

24247 Arade 8 Casco  Destruído em 1982  

24254 Arade 9 Casco Ambiguidade nas localizações 
obtidas nas várias fontes. 
Segundo F. Castro este registo 
corresponde ao casco destruído 
e empilhado no cais comercial 
(Castro, 2005: 60). No 
Endovélico esta descrição 
encontra-se no Arade 8 do 
Endovélico. 

Destruído Sem 
correspondênci
a do 
levantamento 
geofísico.  

24230 Arade 10 Naufrágio  Coberto pela 
construção da marina 
(Castro, 2005: 60) 

 

24234 Arade 11 Casco  Coberto pela 
construção da marina 
(Castro, 2005: 60) 

 

24257 Arade 12 Casco  Coberto pela 
construção da marina 
(Castro, 2005: 60) 
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CNS DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
CONDICIONANTE NO 

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL RESULTADO 

24260 Arade 13 Casco  Correspondência com 
GEO5 e anomalia 
SSS-72 

Identificado 

24258 Arade 14 Casco Descrito no Endovélico como 
naufrágio de traineira. F. Castro 
descreve como achado isolado 
de elemento náutico de fixação 
de tabuado de época clássica e 
identifica-o com GEO 2 (Castro, 
2005: 60). A. Machado descreve 
GEO 2 como “Fundo de ânfora e 
madeiras isoladas” (Machado, 
2000). Não parece constar do 
Endovélico. Será Arade 5 (CNS 
24228)? 

Destruído pelas 
dragagens?  

 

24839 Arade 15 Achado 
isolado 

 Correspondência com 
GEO1 e anomalia 
SSS-105 

Identificado 

25973 Arade 16 Achado 
isolado 

 Retirado quando 
descoberto 

 

28697 Arade 17 Achado 
isolado 

 In situ 

Assoreado 

Não 
identificado 

28685 Arade 18 Achado 
isolado 

 Assoreado Não 
identificado 

28698 Arade 19 Achado 
isolado 

Não se encontra 
correspondência entre a 
descrição do Endovélico e as 
descrições dos achados durante 
os trabalhos de 2006. 
Eventualmente corresponderá a 
pequena embarcação  
identificada em T125 (Loureiro, 
2006: 54) 

 Não 
identificado. 
Não foram 
realizados 
trabalhos de 
identificação de 
alvos nesta 
área 

28699 Arade 20 Achado 
isolado 

Não se encontra 
correspondência entre a 
descrição do Endovélico e as 
descrições dos achados durante 
os trabalhos de 2006. 
Eventualmente associado às 
anomalias M06 e T117 do 
levantamento de 2004-2005 
(Loureiro, 2006: 51) 

 Não 
identificado. 
Não foram 
realizados 
trabalhos de 
identificação de 
alvos nesta 
área 

28700 Arade 21 Achado 
isolado 

Não se encontra 
correspondência entre a 
descrição do Endovélico e as 
descrições dos achados durante 
os trabalhos de 2006. Não se 
obteve localização. 

  

24225 Arade 22 Naufrágio Não se encontra 
correspondência entre a 
descrição do Endovélico e as 
descrições dos achados durante 
os trabalhos de 2006. A 
informação sobre a localização 
foi obtida já após entrega do 
estudo 

In situ Não se 
obtiveram 
anomalias 
durante o 
levantamento 
geofísico nesta 
área. Não 
identificado 

22728 Arade 23 Naufrágio  Correspondência com 
SSS-116 

Identificado 
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CNS DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
CONDICIONANTE NO 

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL RESULTADO 

28684 Arade 24 Naufrágio 

(traineira) 

Sem informação quanto a 
localização 

 Não 
identificado 

37375 Centeanes 1 Achado 
isolado 

Localiza-se fora da área de 
estudo 

  

37280 Cepo de 
âncora 2 - 
Ferragudo 

Achado 
isolado 

Localiza-se fora da área de 
estudo 

  

37279 Cepo de 
âncora- 

Ferragudo 

Achado 
isolado 

Localiza-se fora da área de 
estudo 

  

24279 Portimão-
Arade (âncora 

dragada) 

Achado 
isolado 

 Dragada  

18616 Ferragudo Achado 
isolado 

Não se refere se foi recuperado 
ou permanece no rio 

Retirado? Não 
identificado 

24290 Ferragudo – 
Rio Arade 

Achado 
isolado 

 Retirado  

18621 Molhe Achado 
isolado 

Informação vaga sobre 
localização: “na foz do Arade, a 
montante do molhe nascente” 

Recuperado  

21959 Foz do rio 
Arade 

Achado 
isolado 

Informação vaga sobre 
avistamento: “fora da barra de 
Portimão”.  

Informação de que 
“não voltou a ser 
visto” 

Não 
identificado 

10828 Molhe Achado 
isolado 

Em tudo igual ao anterior 
“Molhe” apenas difere no 
número de CNS. Duplicação? 

  

26897 Portimão-
achados 

Achado 
isolado 

 Retirado  

10823 Praia da 
Angrinha 

Estruturas  Destruído   

23614                         
23615 

Ferragudo – 
Castelo do 

Arade 

Núcleo de 
povoament

o 

 Destruído Identificado 1 
fragmento 
cerâmico época 
romana 

10836 Ponta do Altar 
B 

Achado 
isolado 

 Assoreado Não 
identificado 

26670 Praia do 
Pintadinho 

Achado 
isolado 

 Retirado  

18829 Portimão 5-Rio 
Arade 

Achado 
isolado 

Duplicação de registo. 
Descrição no Endovélico: 
“Achado de diferentes objetos 
arqueológicos e de restos de 
embarcações. Cfr. CNS 18622; 
18620; 24226; 24227; 24228; 
22728; 
24229;24230;24231;24234”. “Na 
zona dragada durante as obras 
do novo porto.” 

  

37281 Âncora 1 - 
Ferragudo 

 Sem informação quanto a 
localização. Não se refere se foi 
recuperado ou permanece no rio 

 Não 
identificado 

28682 Arade - Lastro  Sem informação quanto a 
localização 

 Não 
identificado 
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CNS DESIGNAÇÃO TIPOLOGIA 
CONDICIONANTE NO 

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL RESULTADO 

16080 Estrumal/ 
Portimões 

 A sul do Convento de S. 
Francisco, sobre um terraço 
arenoso. 

Destruído pela 
construção das 
instalações portuárias 

 

- Arade B   Assoreado  

CA 
5489 

Praia do 
Pintadinho 

  In situ. Assoreado Não 
identificado.  
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12. Sistematizar a informação relativa aos sítios arqueológicos (CNS 22784, 24082 e 37375), bem 
como para as ocorrências da Carta Arqueológica (CA 1464, 1667, 1727, 1781, 2577,3020, 3922, 
4087, 4181, 4349, 4619, 5275, 5396, 5436, 5480, 5481, 5482, 5488, 5493, 5698, 5769, 5770, 
6355,8662,8722, 8729, 8730,8808, 8820, 8849,9019,9177). 

A) Os sítios arqueológicos do Endovélico referenciados como os números CNS 22784 
(Praia dos Caneiros 1 – Lagoa), 24082 (Praia dos Caneiros 2 – Lagoa) e 37375 
(Centeanes 1) referem-se todos a achados isolados, no entanto, o CNS 22784, que 
corresponde a vestígios de presumível naufrágio, com cerâmicas descritas pelo achador 
como "ânforas" não terá sido confirmado.  
 
O CNS 24082 (Praia dos Caneiros 2 – Lagoa) corresponde ao achado fortuito de um 
cepo de âncora em chumbo com 144,5 Kg, de época romana e o CNS 37375  
(Centeanes 1) corresponde a uma âncora em ferro fragmentada. Estes três achados 
ocorreram todos fora das áreas de afetação projeto – os dois primeiros na praia dos 
Caneiros, a nascente da Ponta do Altar e Praia do Pintadinho e o terceiro no concelho de 
Lagoa, entre Carvoeiro e Alfanzina.  
 
No Quadro 7 apresenta-se a informação que consta do Endovélico. 
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B) Os números de Carta Arqueológica (CA) referidos neste ponto foram consultados na 
DGPC. As ocorrências referenciadas com os números 4619, 5396, 5493, 5770 
correspondem a achados fortuitos ou em dragagens e terão sido recuperados. Verifica-se 
que outras oito ocorrências se localizam fora das áreas de afetação do projeto: 6355, 
5698, 5436, 5488, 5482, 5481, 5480 e 3020. As informações que reportam achados ou 
perdas no interior da área portuária ou de depósitos são quatro: 9177, 1464, 1781 e 
3922. As informações sobre ocorrências junto à barra são seis: 2577, 4087, 4181, 8662, 
8722 e 8729. As restantes (1667, 1727, 4349, 5275, 5769, 8730, 8808, 8820, 8849 e 
9019) têm localização vaga, na envolvente de Portimão, pelo que não é possível afirmar 
que se encontrem no interior ou fora da área do Projeto.  
 
De entre este conjunto damos relevância às duas referências a naufrágios do século XVI: 
Nuestra Señora de la Concepcion que naufragou, “próximo de Portimão”, em 1553, e a 
caravela Juan Tejado que viajava das Índias Orientais para Espanha e naufragou em 
1589 “fora de Portimão”. Há ainda a salientar o naufrágio, em 1675, do brigue-escuna 
espanhol Venus na “restinga de Ferragudo” quando viajava de Torre Viegas para Lagos.  
 
Toda esta informação encontra-se sistematizada no Quadro 8. 
 
 
 

13. Clarificar os dados relativos à OC8 que pode não corresponder ao sítio arqueológico Arade 7, 
devendo ainda ser incluída nesta revisão de dados (atendendo a informação existente sobre a 
localização georeferenciada dos sítios arqueológicos): Portimão (CNS 2956 e 6423), Ponta do 
Altar (CNS 10829 e 18624), Ponta do Altar A (CNS 10837), Ferragudo (CNS 18616), Arade (CNS 
18703), Arade 4 (CNS 18619), Arade 5 (CNS 18618), Arade 6 (CNS 18623), Arade 9 (CNS 
24254), Arade 17JArade B (CNS 28697), Arade 18JArade B (CNS 28685), Arade 22 (CNS 24225), 
Molhe (CNS 18621), Ponta da Areia (CNS 18707), Portimão 4 (CNS 18828), Portimão 5 (CNS 
18829), Arade - Aureus de Faustina (CNS 22081), Carvoeiro -Canhão 2 (CNS 28533), Praia dos 
Caneiros 3 (CNS 29928), entre outros. 

Na resposta à Questão 26 apresenta-se a totalidade da informação obtida para a área e 
envolvente próxima do projeto, a qual se encontra sistematizada em quadro com 
referência à designação dos sítios arqueológicos e respetiva fonte e representada 
cartograficamente na Figura A7.26, no Anexo E – Questão A7.26. 
 
De acordo com o quadro apresentado a OC8 corresponderá ao Arade 27 (CNS 24231). 
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Quadro 7 – Informação relativa aos CNS da Praia dos Caneiros e Centeanes 

Designação CNS 
Processo 

DGPC Período Descrição Tipo 
Concelho / 
Freguesia Localização 

Praia do Caneiros1-
Lagoa 

22784 1982/003 Indeterminado vestígios de presumível naufrágio, com 
cerâmicas descritas pelo achador como "ânforas" 
(está por confirmar) 

Achados 
isolados 

Lagoa/Ferragudo A nascente da Ponta do 
Altar 

Praia dos Caneiros2-
Lagoa 

24082 1997/052 Romano Cepo de âncora em chumbo com 144,5 Kg. Achado 
isolado 

Lagoa/Ferragudo A nascente da Ponta do 
Altar 

Centeanes1 37375 2017/017  Ancora em ferro fragmentada. Âncora Portimão [?] Entre o Carvoeiro e 
Alfanzina. [Concelho de 
Lagoa] 

 
 

Quadro 8 – Informação relativa à consulta das fichas de CA na DGPC 

CA Nº Processo TIPO DE VESTÍGIOS E  INFORMAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

1464  
Embarcação Portuguesa sec. XI Carregamento videiras  

Encontrado pela draga 

Perto da ponte 

1667  Navio Holandês, Salvou parte da carga Deu à costa  

1727  Navio “Misjuris (?) of pool” Inglês-15 Março 1790 Encalhou na praia 

1781  Barco. Informação na carta da Ria de Faro Cais novo do Arade 

2577  Canoa de pesca. 1858 Virou junto da barra 

3020  Brigue Bergantim. Inglês de Huelva para Liverpool levava carvão.1864. Faney barco principal. Fany – barco de apoio 
onde se salvaram 

6 milhas a sul da barra do 
Arade 

3922  Patacho “Leander” 155 ton. 25 jan 1844. Transportava 2.500 quintais de chumbo em barra. Perdeu-se 16 barra de 
chumbo – o casco enterrou-se a 6 mt de profundidade 

A NO da barra em 6 m de 
profundidade 

4087  Venus- Brigue – escuna. 1675 foi completamente perdido. Espanhol. Viajava de Torre Viegas para Lagos Restinga de Ferragudo 
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CA Nº Processo TIPO DE VESTÍGIOS E  INFORMAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

4181  Maria dos Anjos 1º Caíque. 1903 Barra de Portimão 

4349  Navio-motor 342 ton. Mayglen. Afundou por colisão Ao largo de Portimão 

4619 

1997/002 

1997/86(?) 

1999/15 

1999/4 

1999/20 

1999/81 

CNANS 86/97 

CNANS 276/97 

CNANS 011/98 

CNANS 97/87 

Lote geral achados. Espólio diverso 

3 fragmentos de cerâmica campaniense, moeda de cobre, um cachimbo de cerâmica branca e um chumbo nas 
imediações da praia do Amado (Portimão).  

Triagem de dragados 1983 

Praia do Amado 
provavelmente dos dragados 
da marina de Portimão 

5275  Nuestra Señora de la Concepcion. 200 ton-Século XVI 1553 Próximo de Portimão 

5396  Prato de estanho Arade 

5436  Achados vários. Peças em bronze, ânforas, cepo. Encontram-se expostos em bar na praia da rocha Praia da Rocha 

5480 1998/165 

Cepo de chumbo  

Anotação: CNS 3728? “Este número é do 5488” nº invent. 5482. Praia dos Caneiros- achados do Machado a sul do 
Leixão da Gaivota. Cepo com 24 kg. 10.3m de profundidade. Outro cepo a 120m deste (1997/52: Praia dos Caneiros2-
Lagoa: Cepo de âncora em chumbo com 144,5 Kg.). Achado também de âncora de ferro (9,4m prof.). “Estes cepos de 
chumbo encontram-se a cerca de 120m para sul do cepo do proc. CNANS 97/52” 

Há referência a terceiro cepo (nº invent. 5480, Proc. CNANS 98/165 (“a sul do Leixão da Gaivota”). Afetação ao Museu 
Municipal de Portimão em 2002. 

Praia dos Caneiros. “a sul do 
Leixão da Gaivota” 

5481 1998/165 Cepo de chumbo. 54Kg a SSW do Leixão da Gaivota Praia dos Caneiros 

5482 1998/165 Cepo de chumbo. 53 Kg.  Praia dos Caneiros. Perto do 
Leixão da Gaivota 

5488 1998/165 Cepo de chumbo Praia dos Caneiros 

5493  Ânfora. Dragagens 1973 Foz do Arade. Sem coordenadas. Foz do Arade 

5698  Âncora em ferro. Corresponde a CNS 37281. A sul do Leixão da Gaivota 
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CA Nº Processo TIPO DE VESTÍGIOS E  INFORMAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

5769  

Ânfora Altern 70. Nota a lápis na ficha: “abatido” Mar do Algarve 

Cais de Ferragudo 

Rede de Arrasto 

5770  Ânfora Maña C2(?). Dragagens 1973 Rio Arade 

6355 CNANS 1999/141 Âncora de pedra com 3 furos recuperada e encontrada em bar na praia da Rocha. Corresponde ao CNS 26897. Não se conhece proveniência 

8662  Batel de pesca “Altair” (?). 26-04-1942 deu à costa Barra do Arade 

8722  Canoa de Portimão. “Felismina Isabel”. 1945 Barra do Arade 

8729  Chata “Ansinhos”. 1945 Barra do Arade 

8730  Palhabote c/ motor. “Rio Mondego”. Incêndio Atlântico 

8808  Bote “Galo”. 1946. Temporal A sul da barra de Portimão 

8820  Chata “Rio Sorraia”. 1946 Sul da barra de Portimão 

8849  Canoa “Santo António”. 1946. Temporal A sul da barra de Portimão 

9019  Caravela “Juan Tejado”. 1589 das Índias Orientais para Espanha. Fora Portimão 

9177 2006/077 Achado fortuito de balas de pistola e de mosquete na praia do Pintadinho. Processo Canhão Praia do Pintadinho 

25 metros a oeste da posição 
de um canhão de bronze que 
se encontra a oeste da praia 
do Pintadinho  
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14. Sustentar com informação bibliog6fica e/ou registo gráfico (fotografia e desenho) dos materiais 
arqueológicos que sustentam a atribuição cronológica dos sítios arqueológicos identificados. 

 

 Arade 15 / GEO 1 

Tal como se descreve no relatório relativo ao fator Património Cultural, em frente ao forte 
de São João do Arade, foi Identificado um conjunto de madeiras de embarcação visíveis 
no talude aparentando ter sido cortadas por anterior dragagem.  
 
As madeiras têm 16 cm de espessura e não se observaram pregaduras. Um pequeno 
elemento de madeira encontrado junto do casco aparenta poder corresponder a um 
elemento de encaixe (mecha) (Foto 1). No local identificou-se a etiqueta de anteriores 
trabalhos que identificava o sítio GEO1. Durante o trabalho de campo não se identificou a 
carlinga referida no CNS 24227.  
 
Este sítio encontra-se associado às seguintes entradas do Endovélico:  
 

CNS 24227 – Arade 4 com a seguinte descrição: “Vestígios náuticos: carlinga (2002), 
madeiras de grandes dimensões e âncora. Março 2008: descrito por FA como 
naufrágio”. O investigador Cristóvão Fonseca atribui a designação GEO1 a este 
arqueossítio sem, contudo, atribuir uma cronologia. Vanessa Loureiro, em 2006, 
evidencia o facto deste casco se encontrar no local de proveniência da tábua com 
fixação por espicha (encaixe), mecha (lingueta) e cavilha /respiga (CNS 25839) 
(Loureiro et al., 2006: 13), característica da construção naval de período clássico. 
 
CNS 25839 – Arade 15 com a seguinte descrição: “Presumível vestígio de tabuado 
de casco de navio da época romana, tardo-republicano ou alto-imperial, atendendo à 
curta distância entre as 3 fixações: tábua com fixação por espicha (encaixe), mecha 
(lingueta) e cavilha /respiga - tudo em madeira. Associável às ânforas e aos muitos 
fragmentos de ânforas que se encontram dispersos no local, bem como aos achados 
de cintas de chumbo provenientes de dragagens e encontradas em depósito 
secundário nas praias da costa fluvial de Ferragudo”. (Alves, 2005: 450). Cristóvão 
Fonseca salienta que a recuperação em depósito secundário não permite assegurar 
a cronologia proposta (Fonseca, 2015: 98-99). 
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Foto 1 – Fragmento de tábua de possível encaixe (mecha) 

 
 

 Ferragudo 2 

A área designada por Ferragudo 2 corresponde a uma zona de depósito de dragados 
(Freitas e Machado, 2014). As prospeções aí realizadas, no âmbito do presente projeto, 
revelaram abundante material cerâmico muito fragmentado, na zona entre marés. Não 
foram identificados fragmentos passíveis de uma boa caracterização como por exemplo 
bordos ou fundos, no entanto, a espessura e cor de pasta apresentados, rementem para 
fragmentos anfóricos. Uma vez que não se trata de um sítio arqueológico, mas de uma 
área de aterro construído, em parte com materiais dragados, poderá apresentar 
elementos de outras épocas. A nossa indicação de cronologia apenas significa que, no 
local, foram identificados fragmentos indiferenciados de cerâmica do período romano. 
Não estamos, naturalmente, a conferir uma cronologia a um sítio arqueológico. 
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Foto 2 – Exemplo de fragmentos indiferenciados de cerâmica encontrados na área 

designada por Ferragudo 2 

 
Foto 3 – Pormenor da fratura do fragmento da esquerda 
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Foto 4 – Pormenor da fratura do fragmento da direita 
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15. Apresentar um levantamento hidrográfico pormenorizado com a delimitação espacial dos sítios 
arqueológicos identificados e área contígua com vista à elaboração de um Plano de Monitorização. 

Neste âmbito, deve ser sistematizada cada uma das ocorrências patrimoniais identificadas e a 
área de sensibilidade arqueológica numa comparação entre os resultados do levantamento 
hidrográfico, da prospeção geofísica com sonar de varrimento lateral, da prospeção geofísica com 
magnetómetro e da prospeção geofísica com penetrador de sedimentos. 

A delimitação dos sítios arqueológicos e das áreas de sensibilidade arqueológica sobre 
levantamento hidrográfico e em resultado do cruzamento com a prospeção geofísica com 
sonar de varrimento lateral, com magnetómetro e penetrador de sedimentos, apresenta-
se no Anexo E – Questão A7.15. 
 
 
 

16. Sistematizar de forma complementar a informação sobre o sítio arqueológico Rio Arade-
Ânforas dragadas 1 (CNS 22230), nomeadamente sobre a sua localização, importância do 
conjunto e medidas de minimização que possam ser necessárias para clarificar eventuais 
contextos arqueológicos ainda preservados. 

A informação disponível para o sítio arqueológico Rio Arade – Ânforas dragadas 1 (CNS 
22230), corresponde à já apresentada no EIA, que corresponde à descrição que existe 
decorrente da execução de dragagens no canal do Porto de Portimão que ocorreram na 
década de 70: “Depósito secundário de ânforas dragadas no estuário do Rio Arade, isto 
é, em contexto portuário. Encontradas em depósito no cais de Portimão”. 
 
 
 

17. Indicar se houve lugar a exclusão de anomalias e justificar quais os critérios utilizados, bem 
como indicar quais as anomalias que se encontram a uma maior profundidade dentro dos 
sedimentos a dragar e que não foram objeto dessa verificação. 

Tal como referido na página 58 do Relatório dos Trabalhos Arqueológicos (RTA), de um 
total de 28 anomalias enterradas, todas foram verificadas, no entanto 12 não foram 
detetadas. 
 
No caso das anomalias enterradas, identificadas unicamente pelo penetrador de 
sedimentos recorreu-se a uma metodologia de sondagem com vareta de 1 m a 1,5 m e 
afastamento de 0,5 m. Numa fase seguinte utilizou-se sugadora com um alcance máximo 
de +/- 1,30 m. (p. 61 do RTA). 
 
Na página 74 do mesmo RTA, apresenta-se a listagem de alvos e anomalias que não 
forneceram resultados assim como os respetivos processos utilizados na sua 
identificação e ainda os fatores condicionantes ( 
Quadro 9 no presente documento). 
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Quadro 9 – Listagem dos Alvos Não Identificados 

Anomalia / 
Alvo 

Processo utilizado para a 
identificação 

Fatores condicionantes no processo de 
identificação Resultado 

SSS-27 Circulares até 10 m com 
cabo guia Falta de Visibilidade, possível objeto móvel Não encontrado 

SSS-28 Circulares até 10 m com 
cabo guia Falta de Visibilidade, possível objeto móvel Não encontrado 

SSS-29 Circulares até 10 m com 
cabo guia Falta de Visibilidade, possível objeto móvel Não encontrado 

SSS-40 Circulares até 10 m com 
cabo guia 

Falta de Visibilidade, possível objeto móvel 
(covos) Não encontrado 

SSS-82 Circulares até 10 m com 
cabo guia 

Possível objeto móvel, Zona de 
fundeadouro Não encontrado 

SSS-83 Circulares até 10 m com 
cabo guia 

Possível objeto móvel, Zona de 
fundeadouro Não encontrado 

MAG-Z3-01 Detetor metais, sem sinal Falta de Visibilidade, possível objeto móvel Não encontrado 

MAG-Z3-11 Detetor metais, sem sinal 
Possível objeto móvel, Zona de 

fundeadouro Não encontrado 

MAG-Z3-14 Detetor metais, sem sinal Possível objeto móvel, Zona de 
fundeadouro Não encontrado 

MAG-Z3-16 Detetor metais, sem sinal Possível objeto móvel, Zona de 
fundeadouro Não encontrado 

MAG-Z3-19 Detetor metais, sem sinal 
Possível objeto móvel, Zona de 

fundeadouro Não encontrado 

MAG-Z3-21 Detetor metais, sem sinal Possível objeto móvel, Zona de 
fundeadouro Não encontrado 

MAG-Z3-22 Detetor metais, sem sinal Zona de acentuada pendente, possível 
objeto móvel Não encontrado 

SBP-Z3-02 Tentativa com sonda de 
vareta 

Densidade do solo muito fina e depois dura 
(lodo), sem visibilidade 

Não encontrado 

SBP-Z3-03 Tentativa com sonda de 
vareta 

Densidade do solo muito fina e depois dura 
(lodo), sem visibilidade Não encontrado 

SBP-Z3-06 Tentativa com sonda de 
vareta 

Zona de fundão cheio de lixo, relação com 
a SSS-32 Não encontrado 

SBP-Z3-07 
Tentativa com vareta e 

com sucção na área para 
descobrir o objeto 

Densidade do solo muito dura. Lodos 
compactos Não encontrado 

SBP-Z3-08 
Tentativa com vareta e 

com sucção na área para 
descobrir o objeto 

Densidade do solo muito dura. Lodos 
compactos 

Não encontrado 

SBP-Z3-16 Tentativa com sonda de 
vareta 

Densidade do solo muito dura. Lodos 
compactos Não encontrado 

SBP-Z3-17 Tentativa com sonda de 
vareta 

Densidade do solo muito dura. Lodos 
compactos Não encontrado 

SBP-Z3-18 Tentativa com sonda de 
vareta 

Densidade do solo muito dura. Lodos 
compactos Não encontrado 
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Anomalia / 
Alvo 

Processo utilizado para a 
identificação 

Fatores condicionantes no processo de 
identificação Resultado 

SBP-FZ-03 Tentativa com sonda de 
vareta 

Densidade do solo muito dura. Lodos 
compactos Não encontrado 

SBP-FZ-06 Tentativa com sonda de 
vareta 

Densidade do solo muito dura. Lodos 
compactos Não encontrado 

SBP-FZ-07 Tentativa com sonda de 
vareta 

Densidade do solo muito dura. Lodos 
compactos Não encontrado 

SBP-FZ-08 Tentativa com sonda de 
vareta 

Densidade do solo muito dura. Lodos 
compactos Não encontrado 

 
 
Tendo em conta o Quadro 10, verifica-se que as anomalias do penetrador de sedimentos 
que se encontram a maior profundidade são 4: SBP-Z3-02, SBP-Z3-03, SBP-Z3-16 e 
SBP-Z3-18. Apesar de se encontrarem em profundidades abaixo do alcance da 
sondagem procedeu-se da mesma forma que para as restantes com a utilização da 
vareta, no entanto todas apresentaram uma camada de lodos muito compactos e densos, 
de muito difícil penetração.  
 

Quadro 10 – Caracterização das anomalias fornecidas pela análise do penetrador de 
sedimentos (Sub bottom profiler-SBP). Fonte: ESGEMAR 2018 

Nome Enterramento (m) Observações 

SBP-Z1-01 0.6 Associada a MAG-Z1-02 

SBP-Z1-02 Desenterrado Associada a SSS-5 

SBP-Z3-01 1.0 Isolado 

SBP-Z3-02 2.7 Perto de SBP-Z3-03 

SBP-Z3-03 1.5 Perto de SBP-Z3-02 

SBP-Z3-04 0.6 Isolado 

SBP-Z3-05 0.8 Associada a SSS-30 

SBP-Z3-06 0.4 Associada a SSS-32 

SBP-Z3-07 0.3 Perto de SBP-Z3-08 

SBP-Z3-08 0.6 Entre SBP-Z3-07 e SBP-Z3-09 

SBP-Z3-09 0.2 Perto de SBP-Z3-08 e associada a MAG-Z3-09 

SBP-Z3-10 0.8 Associada a SSS-78 

SBP-Z3-11 0.3 Entre SSS-85 y SSS-89 

SBP-Z3-12 0.7 Associada a SSS-89 

SBP-Z3-13 0.5 Associada a SSS-116 

SBP-Z3-14 0.7 Associada a SSS-122 

SBP-Z3-15 Desenterrado Associada a SSS-122 

SBP-Z3-16 2.9 Isolada 

SBP-Z3-17 1.0 Isolada 

SBP-Z3-18 1.59 Isolada 

SBP-FZ-01 0.7 Isolada 
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Nome Enterramento (m) Observações 

SBP-FZ-02 1.3 Isolada 

SBP-FZ-03 0.07 Isolada 

SBP-FZ-04 0.27 Isolada 

SBP-FZ-05 1.1 Próxima a SSS-66 

SBP-FZ-06 1.0 Isolada 

SBP-FZ-07 1.3 Junto a SSS-113 

SBP-FZ-08 0.9 Isolada 

 
 
 

18. Sistematizar e cartografar a informação sobre as ocorrências contemporâneas, 
nomeadamente a que podem corresponder os vestígios de embarcações (pequenos barcos, 
embarcações, navio, veleiros, traineiras). 

Por ocorrências contemporâneas entende-se as ocorrências posteriores a 1945, as quais 
se identificam na cartografia apresentada em anexo (Anexo E – Questão A7.18) e 
correspondentes às seguidamente identificadas.  
 

Quadro 11 – Ocorrências Contemporâneas 

Nº Identificação Ocorrência Patrimonial (OC) Fonte / Referencia 

074 Arade 10  - CNS 24230 

087 Arade 7  OC23 – Arade 7 CNS 24231 

097 Arade 7   CNS 24231 

102 Arade 27 OC8 – Arade 27 Trabalho de campo 

109 “Tritona” (1989)  Wrecksite 

111 “Mayglen” (1951)  Wrecksite 

113 “Só Um” (1989)  Wrecksite 

129 “Galo” (1946)  CA 8808 

130 “Rio Sorraia” (1946)  CA 8820 

131 “Santo António” (1946)  CA 8849 

148 Arade 19 ?  Bibliografia (28698?) 

149 Arade 20 ? OC24 – Arade 20 ? Bibliografia (28699?) 

153 Arade 28 OC10 – Arade 28 Trabalho de campo 

 
 
A correspondência com anomalias, também representadas na mesma cartografia, 
apenas parece evidente em dois sítios, nº 148 (anomalia T125 Loureiro, 2006) e n.º 149 
(anomalia M06 Loureiro, 2006).  
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19. Avaliar os sistemas de ancoragem e tipos de tubagens (e respetivos traçados) que devem ser 
utilizados, bem como os eventuais impactes da pluma de sedimentação durante a fase de 
execução que pode implicar com os vestígios arqueológicos existentes a montante. 

Os trabalhos de dragagem a realizar serão feitos com a utilização dos equipamentos que 
se descrevem a seguir: 

a) Dragagem de construção nas obras marginais (Cais da Marinha e junto ao ISN): 
 grua ou giratória montadas sobre pontão, apoiada por batelões para o transporte 
dos produtos dragados;  estes produtos, por serem siltosos, deverão ser 
depositados na zona de imersão de dragados, a cerca de 8 km a Sul do Porto de 
Portimão; 

b) Dragagem do canal e das bacias de manobra: 

- para o canal interior e bacias de manobra será utilizada draga estacionária 
carregando em batelões os dragados que serão o meio de transporte para os 
locais de deposição definidos. 

Estes locais corresponderão para as areias de qualidade às praias do Molhe e 
Pintadinho, na área de jurisdição da APS (40 000m3) e aos locais definidos pela 
APA/ARH para alimentação de outras praias da região, correspondentes a 6 
zonas imersas próximas das praias a alimentar (1 020 000m3).  

Os dragados sem qualidade para deposição em praias que correspondem a 
materiais como siltes e lodos e areias misturadas com estes materiais, serão 
depositados no depósito ao largo, a 8km de Portimão (estimando-se no mínimo 1 
700 000m3).  

Os restantes materiais dragados correspondem a areias incertas quanto à sua 
qualidade para deposição em praia, pois encontram-se muito consolidadas e com 
siltes à mistura. Os materiais que poderem ser contudo aproveitados como areias 
para deposição para recarga de praias, serão encaminhados para depósito no 
interior da área de jurisdição da APS, para utilização futura. 

- para o canal exterior e para a dragagem de parte do canal interior a montante da 
Marina, será utilizada draga de sucção em marcha que fará o transporte direto 
aos mesmos locais de imersão. 

A draga de sucção em marcha tem características que a permitem utilizar tanto no canal 
exterior como interior, enquanto a draga de sucção estacionária, por limitações próprias 
não pode operar no canal exterior devido à ondulação. 
 
Qualquer das dragas assegura condições adequadas de proteção e salvaguarda de 
vestígios patrimoniais e permite a vigilância adequada quer dos dragados quer dos 
fundos.  
 
A vantagem da draga de sucção em marcha corresponde a ser menos exigente no que 
se refere às condições de agitação, transportando ela própria os materiais dragados 
enquanto a draga de sucção estacionária só pode operar no canal interior e tem que 
utilizar batelões para receber e transportar os dragados. Tem contudo a vantagem de 
poder manter a operação de dragagem 24h/dia, desde que disponha de vários batelões 
de transporte, enquanto a draga de sucção em marcha interrompe a dragagem para 
realizar o transporte e descarga dos dragados.  
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Com a draga de sucção em marcha não haverá ancoragens de equipamento flutuante e 
com a draga estacionária, esta pode também ser estacionada nos locais pretendidos, 
nomeadamente que estejam fora dos locais identificados como de sensibilidade 
patrimonial.  
 
Relativamente à pluma que surge com a descarga e deposição de sedimentos, para a 
avaliação da sua potencial dispersão e de acordo com DIAS (2010), é a dimensão das 
partículas dos sedimentos que constitui o fator condicionante para o seu transporte, quer 
para o mar, quer para a praia. Partículas muito pequenas (μ1 ou finos) são transportadas 
para terra e para o mar, sendo a resultante para o mar. Partículas intermédias (μ2 ou 
areias) são transportadas para terra. Partículas muito grandes (μ3 ou cascalhos) não são 
transportadas, nem para terra nem para o mar.  
 
Da descarga dos sedimentos é assim possível a criação de plumas. Estudos demonstram 
contudo que a maioria dos sedimentos estabiliza na coluna de água 300 a 500 metros a 
jusante, 10 a 15 minutos após a sua libertação, sendo as plumas de sedimentos 
localizadas e de curta-duração. No caso de sedimentos mais finos, a sua longevidade 
prolonga-se por um ciclo de maré de vazante e enchente (TILLIN et al., 2011). 
 
Assim pelas características arenosas do material a lançar na deriva, esta pluma poderá 
estabilizar na coluna de água até 500 m a jusante, com uma curta duração associada (10 
– 15 minutos), pelo que os impactes da referida pluma são reduzidos e muito temporários 
e localizados.  
 
 

20. Avaliar se os tipos e características das dragas propostas para concretização do projeto são 
compagináveis com a salvaguarda das ocorrências patrimoniais e os vestígios existentes nos 
sítios arqueológicos, nas áreas de proteção, nas áreas de sensibilidade arqueológica identificados 
e noutras zonas onde a informação arqueológica sobre a sensibilidade do local está menos 
consolidada. 

Dadas as boas condições de abrigo de que o Porto de Portimão geralmente dispõe, a 
manutenção da rota pré-definida e o posicionamento a cada momento das dragas é 
controlável com rigor. 
 
A presença de um arqueólogo a bordo da draga, que vai inspecionando os materiais 
dragados, e a realização periódica de mergulhos de reconhecimento dos fundos, 
permitirão detetar atempadamente quaisquer vestígios arqueológicos subaquáticos não 
identificados previamente. 
 
 

21. Avaliar se para os sedimentos dragados provenientes dos locais onde existem sítios 
arqueológicos, das suas zonas de proteção e das Área(s) de Sensibilidade Arqueológica 
identificada(s), se devem, ou não, ser previamente colocados num local provisório ou uma zona 
emersa para identificação e recolha de bens arqueológicos móveis. Em caso afirmativo, indicar os 
objetivos, a metodologia e os meios a utilizar. 

Os sedimentos dragados nos locais relativos aos sítios arqueológicos delimitados e nas 
áreas de elevada sensibilidade, poderão ser encaminhadas para as praias do Molhe e de 
Pintadinho, na zona imersa, assegurando-se assim que ficam devidamente delimitados e 
acessíveis, em área de jurisdição da APS, o que permitirá a sua acessibilidade para 
futuras avaliações e preservação de bens arqueológicos sensíveis. 
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Todavia, esta ação exigirá uma definição e planeamento articulados com obra e 
entidades de cultura envolvidas, derivando portanto  de meios disponíveis, os quais não 
são possíveis de avaliar nesta fase de projeto e consequentemente de definir a 
metodologia. 
 
Esta deverá ser uma ação a realizar de forma articulada e ponderada com as demais 
entidades, cujas conclusões serão entregues à CA antes do início das obras, para sua 
prévia aprovação. 
 
 

22. Avaliar quais as áreas com maior potencial para servirem de local de depósito secundário dos 
materiais arqueológicos móveis e elementos de madeira. 

Esta primeira abordagem deve ter em consideração os resultados obtidos no âmbito do trabalho 
arqueológico, a área de incidência do projeto, o volume expectável de bens arqueológicos 
orgânicos e o planeamento futuro do proponente para o local. Neste prévio zonamento devem 
ainda ser indicadas as medidas de conservação a considerar para a identificação em concreto de 
um local e integrá-lo no Piano de Monitorização. 

À semelhança do referido na questão anterior, este trabalho exige planeamento 
cuidadoso e demorado, tem que ser discutido com entidades e proponente e, portanto, a 
ser entregue previamente ao início das obras para previa aprovação da CA. 
 
O local poderá ser junto do que já existe entre o cais comercial e o cais da marinha. No 
entanto, se os naufrágios forem escavados integralmente, o local pode ser pequeno para 
receber todas as madeiras provenientes dessas escavações e assim ter-se-á de estudar 
outros locais. 
 
 

23. Esclarecer na avaliação sobre qual o impacte previsto e assumido sobre os sítios 
arqueológicos e a Área(s) de Sensibilidade Arqueológica identificada(s), atendendo que são 
propostas medidas para a sua preservação in situ, mas também são propostas medidas para a 
sua integral afetação. 

A implantação do projeto assume a integral afetação dos sítios localizados na área a 
dragar (ver cartografia respetiva na resposta à Questão 27 e Anexo E – Questão A7.27), 
a qual será minimizada/compensada pelo conjunto de medidas especificas propostas e 
também por um faseamento da execução do projeto em duas fases que permite a 
minimização de impactes na AES. 
 
Nesse sentido, numa primeira fase, a bacia de rotação do anteporto será dragada com 
um diâmetro até 350 metros, preservando a área de potencial maior valor (Arade B). O 
alargamento para os 500 metros (2ª Fase), a decidir num horizonte mais alargado pela 
APS, permitirá que em função dessa efetiva decisão da APS, se possa atempadamente 
estudar a área do Arade B que então venha a ser afetada com essa nova ocupação.  
 
Nestas condições, na 1ª Fase todos os sítios são afetados, com exceção do OC3 e OC6. 
Os sítios AES 1 / OC15 / OC16 / OC17 / OC22 / OC27, por se localizarem na área afeta à 
2ª fase do projeto, só serão afetados se for decidido concluir o projeto, situação que se 
prevê seja dificilmente concretizada no medio prazo. 
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24. Esclarecer na avaliação sobre se está ou não previsto remover material rochoso para 
aprofundamento do leito do rio junto ao IIP do Castelo de São João de Arade. 

Em caso afirmativo, descrever e avaliar de que forma durante a fase de construção e exploração 
poderá ou não haver impacte sobre este imóvel classificado. 

O Desenho T1102-2-PE-OBM-DWG-CN-004-0, que se apresenta no Anexo E – Questão 
A7.24, representa a posição do teto do substrato rochoso, na zona envolvente do Castelo 
de São João de Arade, conforme indicada no relatório Prospecção Geofísica E 
Batimétrica Com Fins Arqueológicos Na Foz Rio Arade, Portimão - Estudo da espessura 
do sedimento e profundidade do substrato de dados geofísicos, de Agosto de 2019, 
elaborado pela ESGEMAR – Estudios Geológicos Marinos.   
 
Os perfis representados (km 1+400 a km 1+600) indicam as zonas rochosas a dragar nas 
imediações do Castelo.  O perfil km 1+500 coincide com a prumada do Castelo e os 
outros dois representam a situação 100 m a montante (km 1+400) e a situação 100 m a 
jusante (km 1+600).  O volume de rocha a dragar entre estes três perfis é de 7 800 m3, 
com espessuras médias entre 0 e 3 m. 
 
Na dragagem de rocha podem utilizar-se essencialmente três processos, em fundação 
das características da rocha: 
 

• Escarificação e remoção com retroescavadora / giratória montada em pontão 
flutuante, quando a rocha é branda; 

• Desagregação e sucção com draga de sucção equipada com cabeça 
desagregadora, para qualquer tipo de rocha; 

• Desmonte com explosivos e remoção com retroescavadora / giratória montada 
em pontão flutuante, para qualquer tipo de rocha. 

 
As formações rochosas que afloram na região de Portimão são formações carbonatadas, 
essencialmente, constituídas por biocalcarenitos.  São rochas normalmente brandas e 
passíveis de escarificação e remoção com retroescavadora / giratória.   
 
No entanto, o desmonte com explosivos e remoção com retroescavadora é uma técnica 
alternativa que pode ser utilizada em segurança, com utilização de pequenas cargas 
dirigidas e controlo de vibrações. 
 
 
 

25. Apresentar uma cartografia com a representação das condições de visibilidade (em meio 
terrestre e subaquático) e a natureza dos fundos subaquáticos. 

No Anexo E – Questão A7.25 apresenta-se a respetiva cartografia.  
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26. Apresentar uma cartografia única da área de estudo do projeto com a sistematização do 
Património Cultural identificado (arquitetónico, etnográfico e arqueológico), ou seja, das quase 150 
ocorrências, nomeadamente com todos os 9 imóveis classificados ou em vias de classificação, 
com o conjunto dos 18 imóveis arquitetónicos do SIPA, com as 62 ocorrências arqueológicas 
mencionadas no Endovélico, com as referências do wrecksite para a área de depósito de inertes 
ao largo, com os 12 locais referidos pela PortiSub (5 deles na barra ou frente a Portimão), com 
outras 13 menções listadas na tabela património arqueológico na área do projeto (5 delas sem 
CNS), com os mais de 20 sítios arqueológicos georreferenciados existentes nas margens e rio, 
entre outros que estejam acima referidos ou que sejam entretanto identificados. 

Todos estes elementos devem estar individualmente identificados e georreferenciados (seja por 
proximidade, seja apenas georreferenciados, seja georreferenciados com a delimitação em 
polígono – área de dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imóveis, incluindo as áreas de 
proteção relativamente aos seus limites). Na área de Arade B os contextos ou sítios arqueológicos 
individualizados devem ser representados de forma individualizada. 

No quadro seguinte apresenta-se a totalidade da informação obtida para a área e 
envolvente próxima do projeto a qual se encontra representada na Figura A7.26  
(Anexo E – Questão A7.26). A variedade nas fontes de informação e na precisão quanto 
à localização da maior parte dos elementos de Património Cultural dificultaram a sua 
implantação cartográfica. Uma vez que foi representada toda a informação, foi necessário 
recorrer a três categorias indicadoras do grau de precisão na implantação. Assim, nos 
pontos ou polígono com a indicação de “Precisa” assume-se que o erro seja inferior a  
1-2 metros. Onde se registou uma precisão “Aproximada” estima-se que o erro possa ser 
inferior a 100 metros e onde se regista a precisão “Hipotética” assume-se um erro que 
possa ser superior a 1.000 metros.  
 

Nº Referência Designação Categoria Fonte de 
informação 

Precisão na 
posição 

cartográfica 

1 2853 Capela de São José Património 
Classificado DGPC Precisa 

2 2834 Edifício do Colégio dos 
Jesuítas 

Património 
Classificado DGPC Precisa 

3 875 Edifício onde nasceu Manuel 
Teixeira Gomes 

Património 
Classificado DGPC Precisa 

4 4646 Muralhas de Portimão Património 
Classificado DGPC Precisa 

5 2858 Igreja Matriz de Portimão Património 
Classificado DGPC Precisa 

6 75179 

Dispensário Materno-Infantil 
/ Centro de Assistência 

Social / Lar da Criança de 
Portimão 

Património 
Classificado DGPC Precisa 

7 4645 

Convento de São Francisco, 
«Convento Franciscano de 

Nossa Senhora da 
Esperança» 

Património 
Classificado DGPC Precisa 

8 2855 Castelo de São João de 
Arade 

Património 
Classificado DGPC Precisa 

9 2857 Forte de Santa Catarina Património 
Classificado DGPC Precisa 
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Nº Referência Designação Categoria Fonte de 
informação 

Precisão na 
posição 

cartográfica 

10 IPA.00017066 Edifício na Rua da Hortinha, 
n.º 32 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

11 IPA.00017068 Edifício na Rua Machado 
Santos, n.º 8 a 10 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

12 IPA.00017050 Mercado Municipal de 
Portimão* 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

13 IPA.00033445 Hotel Globo Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

14 IPA.00017364 Edifício dos CTT Portimão Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

15 IPA.00017492 Edifício da Caixa Geral de 
Depósitos 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

16 IPA.00025725 Edifício da Capitania do 
Porto de Portimão 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

17 IPA.00026170 Edifício da PSP de Portimão Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

18 IPA.00016250 Tribunal Judicial de Portimão Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

19 IPA.00020475 Bairro Operário de Portimão Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

20 IPA.00035172 Bairro dos Pescadores Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

21 IPA.00027792 
Museu de Portimão (Fábrica 

de Conservas Feu 
Hermanos) 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

22 IPA.00035187 
Bairro de Casas para 
Famílias Pobres em 

Portimão 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

23 IPA.00032374 Apeadeiro Ferroviário de 
Ferragudo 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

24 IPA.00022385 Bairro de Casas para 
Pescadores de Ferragudo 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

25 IPA.00013988 Estação de Socorros a 
Náufragos de Ferragudo 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

26 IPA.00024136 Igreja Paroquial de 
Ferragudo 

Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

27 IPA.00025747 Farol da Ponta do Altar Património 
Arquitetónico SIPA Precisa 

28 CNS 18703 Arade Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

29 CNS 18704 Portimão-Rua de São José Património 
arqueológico Endovélico ? 

30 CNS 6423 Portimão Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

31 CNS 6424 Portimão 2 Património 
arqueológico Endovélico Aproximado 

32 CNS 18619 Arade 4 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 
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Nº Referência Designação Categoria Fonte de 
informação 

Precisão na 
posição 

cartográfica 

33 CNS 24228 Arade 5 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

34 CNS 18623 Arade 6 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

35 CNS 18616 Ferragudo Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

36 CNS 10828 Molhe Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

37 CNS 18621 Molhe Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

38 
CNS 10823 

 
Praia da Angrinha Património 

arqueológico Endovélico Aproximada 

39 CNS 3934 Ferragudo Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

40 CNS 12830 Ferragudo Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

41 CNS 24226 Arade 3 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

42 CNS 10829 Ponta do Altar Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

43 CNS 18624 Ponta do Altar Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

44 CNS 18829 Portimão 5-Rio Arade Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

45 CNS 16080 Estrumal/Portimões Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

46 CNS 24247 Arade 8 Património 
arqueológico Endovélico Hipotética 

47 CNS 18711 Praia da Rocha Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

48 CNS 18721 Praia da Rocha Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

49 CNS 7228 Castelos Património 
arqueológico Endovélico Hipotética 

50 CNS 12831 Arade (achados) Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

51 CNS 33384 Vale da Areia Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

52 CNS 2753 Montemar Património 
arqueológico Endovélico Hipotética 

53 CNS 18710 Pontal Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

54 CNS 18617 Torres de Ferragudo Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

55 CNS 33374 Serro Gordo Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

56 CNS 18707 Ponta da Areia Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 
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Nº Referência Designação Categoria Fonte de 
informação 

Precisão na 
posição 

cartográfica 

57 CNS 10815 Fialho Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

58 CNS 18828 Portimão 4 Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

59 CNS 18732 São Francisco Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

60 CNS 18708 Quinta da Boavista Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

61 CNS 16082 Portimão 3/Estrada das 
Oliveiras 

Património 
arqueológico Endovélico Hipotética 

62 CNS 18699 Quinta do Amparo Património 
arqueológico Endovélico ? 

63 CNS 2956 Portimão Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

64 CNS 18705 Portimão-Rua Direita Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

65 CNS 18698 Portimão-Rua Dr. Ernesto 
Cabrita 

Património 
arqueológico Endovélico ? 

66 CNS 18228 Portimão-Praça da república 
2 

Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

67 CNS 18227 Portimão-Praça da 
República 1 

Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

68 CNS 18729 Portimão-Rua do Comércio Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

69 CNS 18723 Portimão-Muralha Património 
arqueológico Endovélico ? 

70 CNS 18637 Poço Novo Património 
arqueológico Endovélico ? 

71 CNS 23526 Portimão-Rua de Santa 
Isabel, nºs 39,41 e 43. 

Património 
arqueológico Endovélico ? 

72 CNS 22081 Arade - Aureus de Faustina Património 
arqueológico Endovélico Hipotética 

73 CNS 18622 Arade 1 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

74 CNS 24230 Arade 10 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

75 CNS 24234 Arade 11 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

76 CNS 24257 Arade 12 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

77 CNS 24260 Arade 13 Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

78 CNS 24258 Arade 14 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

79 CNS 28697 Arade 17 Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

80 CNS 28685 Arade 18 Património 
arqueológico Endovélico Precisa 
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Nº Referência Designação Categoria Fonte de 
informação 

Precisão na 
posição 

cartográfica 

81 CNS 18620 Arade 2 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

82 CNS 24225 Arade 22 Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

83 - Arade 3 Património 
arqueológico Bibliografia Aproximada 

84 CNS 24227 Arade 4 Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

85 CNS 18618 Arade 5 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

86 CNS 24229 Arade 6/GEO 7 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

87 - Arade 7 Património 
arqueológico Bibliografia Aproximada 

88 - Arade 8 Património 
arqueológico Bibliografia Aproximada 

89 CNS 24254 Arade 9 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

90 CNS 24289 Cais da Marina - Rio Arade Património 
arqueológico Endovélico Hipotética 

91 CNS 28567 Ferragudo - Mó Património 
arqueológico Endovélico Hipotética 

92 CNS 37281 Âncora 1 - Ferragudo Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

93 CNS 37279 Cepo de âncora - Ferragudo Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

94 CNS 24082 Praia dos Caneiros 2 - 
Lagoa 

Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

95 CNS 29928 Praia dos Caneiros 3 Património 
arqueológico Endovélico Aproximada 

96 CNS 10837 Ponta do Altar A Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

97 CNS 24231 Arade 7 Património 
arqueológico Endovélico Não fiável 

98 CNS 22728 Arade 23 Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

99 CNS 25839 Arade 15 Património 
arqueológico Endovélico Precisa 

100  Arade 25 Património 
arqueológico 

Trabalho de 
campo Precisa 

101  Arade 26 Património 
arqueológico 

Trabalho de 
campo Precisa 

102  Arade 27 Património 
arqueológico 

Trabalho de 
campo Precisa 

103  Ferragudo 2 Património 
arqueológico 

Trabalho de 
campo Precisa 

104 CNS 10836 Ponta do Altar B Património 
arqueológico Endovélico Precisa 
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105  Arade B Património 
arqueológico Bibliografia Precisa 

106  Fábrica Fialho Património 
arqueológico Bibliografia Precisa 

107  Povoação de Ferragudo 

Património 
Arquitetónico/ 

Património 
Arqueológico/ 

Património 
Etnográfico/ 
Património 
Imaterial 

Toponímia/ 
CMP Aproximada 

108  Zona urbana de  Portimão 

Património 
Arquitetónico/ 

Património 
Arqueológico/ 

Património 
Etnográfico/ 
Património 
Imaterial 

PDM Portimão Precisa 

109  “Tritona” (1989) Património 
arqueológico Wrecksite Não fiável 

110  
“Spyros” (1937) 

 
Património 

arqueológico Wrecksite Aproximada 

111  
“Mayglen” (1951) 

 
Património 

arqueológico Wrecksite Hipotética 

112  “Martin Pecheur” (1941) Património 
arqueológico Wrecksite Aproximada 

113  “Só Um” (1989) Património 
arqueológico Wrecksite Aproximada 

114  Desconhecido Património 
arqueológico Wrecksite Aproximada 

115  Desconhecido Património 
arqueológico Wrecksite Hipotética 

116  Desconhecido Património 
arqueológico Wrecksite Aproximada 

117  Desconhecido Património 
arqueológico Wrecksite Aproximada 

118  Desconhecido Património 
arqueológico Wrecksite Aproximada 

119  “Luzitano” (1911) Património 
arqueológico Wrecksite Hipotética 

120  “Paulus” (1915) Património 
arqueológico Wrecksite Hipotética 

121  “ Nuestra Señora de la 
Esperanza” (1587) 

Património 
arqueológico Wrecksite Hipotética 

122  “Nuestra señora del Socorro” 
(1611) 

Património 
arqueológico Portisub Hipotética 

123  “Nuestra Señora de las 
Angustias” (1617) 

Património 
arqueológico Portisub Hipotética 
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124  Desconhecido (1618) Património 
arqueológico Portisub Hipotética 

125  “Virgen del Rosario” (?) Património 
arqueológico Portisub Hipotética 

126 CA 4181 “Maria dos Anjos 1º”(1903) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

127 CA 8662 “Altair”(1942) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

128 CA 8729 “Ansinhos” (1945) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

129 CA 8808 “Galo”(1946) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

130 CA 8820 “Rio Sorraia” (1946) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

131 CA 8849 “Santo António” (1946) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

132 CA 9019 “Juan Tejado” (1589) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

133 CA 2577 Desconhecido  (1858) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

134 CA 3020 “Faney” (1864) Património 
arqueológico DGPC Aproximada 

135 CA 3922 “Leander” (1844) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

136 CA 4087 “Venus” (1675) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

137 CA 5275 “Nuestra Señora de la 
Concepcion”(1553) 

Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

138 CA 1464 Desconhecido Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

139 CA 1667 Desconhecido Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

140 CA 1727 “Mistress of pool” (1790) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

141 CA 8722 “Felismina Isabel” (1945) Património 
arqueológico DGPC Hipotética 

142 - GEO 3 Património 
arqueológico Bibliografia Aproximada 

143 - GEO 4 Património 
arqueológico Bibliografia Aproximada 

144 - GEO 6 Património 
arqueológico Bibliografia Aproximada 

145 - GEO 8 Património 
arqueológico Bibliografia Aproximada 

146 - GEO 9 Património 
arqueológico Bibliografia Aproximada 

147 - GEO 10 Património 
arqueológico Bibliografia Aproximada 
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148 28698? Arade 19 Património 
arqueológico Bibliografia Precisa 

149 28699? Arade 20 Património 
arqueológico Bibliografia Precisa 

150 25973 Arade 16 Património 
arqueológico DGPC Precisa 

151 - GEO 7 [C.F.] Património 
arqueológico Bibliografia Precisa 

152 CA 5489 Praia do Pintadinho Património 
arqueológico DGPC Aproximada 

153 - Arade 28 Património 
arqueológico 

Trabalho de 
campo Precisa 

154  Fialho 2 Património 
arqueológico 

Trabalho de 
campo 

Aproximada 
mas no interior 

do polígono 
definido 

 
 
Da referida cartografia, verifica-se um total de 154 sítios, assim distribuídos: 

• 9 Sítios de património arquitetónico classificado 

• 18 Sítios de património arquitetónico não classificado  

• 127 Sítios arqueológicos 

 
Esta cartografia, alias como a restante, encontra-se elaborada em Sistema de Informação 
Geográfica, pelo que se encontra georreferenciada e com a base de dados disponível 
associada.  
 
 
 

27. Apresentar uma cartografia da área do projeto com a sistematização das anomalias 
identificadas no âmbito do levantamento geofísico com penetrador de sedimentos, nesta devem 
ser individualizadas aquelas que foram identificadas como Património Cultural. 

Não houve lugar a anomalias de penetrador de sedimentos validadas como património 
cultural. 
 
A carta com a distribuição das anomalias segue em anexo (Anexo E – Questão A7.27). 
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28. Apresentar uma cartografia única com a sistematização das anomalias identificadas no âmbito 
dos levantamentos geofísicos de magnetómetro e sonar de varrimento lateral 2005, 2006 e 2007, 
nesta devem ser individualizadas aquelas que foram identificadas como Património Cultural. 

Tal como é referido no relatório do fator Património (ponto 5.5.6. Análise dos dados 
geofísicos). Existem apenas 2 levantamentos geofísicos. O primeiro, desde a ponte velha 
até à foz, realizou-se em 2004 e 2005 (Rodrigo et al., 2005). Em 2006 foram realizadas 
as prospeções subaquáticas para validação dos alvos deste levantamento (Loureiro, 
2006). Em 2007 é realizado um levantamento para caracterização do arqueossítio  
Arade 23.  
 
No relatório destes trabalhos refere-se: 
 

“Durante a campanha, […] foi realizada uma missão de prospeção geofísica com 
sonar de varrimento lateral e magnetómetro, cujo objetivo consistiu na repetição da 
missão precedentemente efetuada desde Ponte Velha até à bacia de rotação, 
incluindo a área exterior aos molhes, desde a Ponta do Altar até à Praia da Rocha. 
Foi no âmbito desta missão que voltaram a ser recolhidas imagens do sítio Arade 
23 […]. (Alves et al., 2008: 15).” 

 
Não se encontrou qualquer outro relatório (ou referência à sua existência) relativo aos 
resultados de aquisição de dados desta campanha.  
 
Assim, conclui-se que apenas os resultados do levantamento realizado entre 2004 e 2005 
se encontram disponíveis tendo sido analisados e integrados durante os estudos para 
elaboração do fator Património. 
 
De entre as anomalias obtidas nas campanhas de trabalhos de 2004 a 2006 verifica-se 
que os arqueossítios Arade 23 e GEO 1 não determinaram qualquer anomalia. As 
anomalias T128 e T166 correspondem ao arqueossítio Arade 13/GEO5. As anomalias 
T117 e M06 correspondem a uma estrutura metálica presumivelmente náutica e poderão 
corresponder ao registo CNS 28699 do Endovélico (Arade 20). A anomalia T125 
corresponde a uma pequena embarcação recente de pesca e poderá corresponder ao 
registo CNS 28698 do Endovélico (Arade 19). As anomalias T181 e M07 correspondem a 
vestígios de casco em ferro na zona das anomalias SSS-23, SSS-24, SSS-26, MAG-Z3-
02 e MAG-Z3-03 validadas também como um casco em ferro partido em dois, no 
levantamento de 2018. Neste caso não foi, no entanto, possível estabelecer uma 
correspondência com os registos do Endovélico. A anomalia M15 foi também validada 
pelas prospeções de 2006 com cabos metálicos e fragmentos da estrutura férrea de uma 
embarcação, mas, também neste caso, não foi possível estabelecer qualquer relação 
com os registos do Endovélico. 
 
A totalidade das anomalias identificadas no levantamento de 2004-2005 foram vertidas 
para a cartografia e sistematizadas no quadro seguinte. As que foram validadas como 
vestígios de naufrágios estão assinaladas a verde. 
 
Em anexo (Anexo E – Questão A7.28) apresenta-se a referida cartografia. 
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Nome Descrição 
Coordenadas 

Profundidade 
N W N E 

Anomalia T000 Cabo com aproximadamente 11m de 
comprimento 37° 06.62913'N 008° 31.61492´ W 16146.45 164991.96 11m 

Anomalia T001 Não foi identificada qualquer anomalia 37°06.61425´N 008° 31.61492´ W 16118.96 164981.42 11m 

Anomalia T002 Armadilha de pesca coberta por redes 37°06.61313´N 008° 31.61626´ W 16116.87 164989.85 11m 

Anomalia T003 Conjunto de blocos rochosos, de comprimento e 
elevação significativa 37° 06.45828 ´N 008° 31.52476´ W 15829.87 165124.22 10m 

Anomalia T005 Talude. Não foi observado nenhum relevo 
particular. 37° 07.10048´N 008°31.40734´ W 17031.64 165303.07 5m 

Anomalia T006 
Foram detetados uma concreção metálicas, um 
pneu, fragmento de um tronco de madeira e uma 
âncora artesanal. 

37° 07. 10826 ´N 008° 31.44448´ W 17031.64 165248.13 9m 

Anomalia T007 Pneu 37° 07. 89625 ´N 008° 31.97271´ W 18492.46 164471.84 64m 

Anomalia T008 Esgoto. Não foi fotografado 37° 08.00065´ N 008° 32.06442 ´W 18686.14 164337.14 7m 

Anomalia T009 Pneu 37° 08.12973 ´N 008° 32.06826 ´W 18924.91 164332.14 7m 

Anomalia T010 Lodo repleto de conquilhas  37° 08. 12973 ´N 008°32.06826´W 18924.91 164332.18 8m 

Anomalia T011 
Vestígios de amarrações de embarcações. As 
condições de visibilidade não permitiam 
fotografar. 

37° 08. 36393´N 008° 31.88335 ´W 19356.96 164607.84 7m 

Anomalia T012 
Área de atracagem de pequenas embarcações 
Não foram efetuados mergulhos por questões de 
segurança 

37° 08. 41363 ´N 008° 31.82789 ´W 19448.53 164690.35 7,5m 

Anomalia T013 
Área de atracagem de pequenas embarcações 
Não foram efetuados mergulhos por questões de 
segurança 

37° 08.38051 ´N 008°31.81620´W 19387.20 164707.40 7m 

Anomalia T014 Aglomerados de pneus 37° 07.96626 ´N 008°32.05013´W 18622.43 164357.74 6,6m 

Anomalia T015 Lodo com conchas. Um pneu, cabos e lixo 37° 07.96993´N 008° 32.04394 ´W 18629.18 164366.94 6,6m 

Anomalia T016 2 poitas de betão de 150cm x 140 cm. Cabos e 
um pneu 

37° 07. 88239´N 008° 31. 98317 ´W 18466.88 164456.25 7m 
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N W N E 

Anomalia T017 

Duas poitas de cimento de seção quadrada de 
150cm x 140cm. Corrente concrecionadas e 
cabos aglomerados ao redor das poitas, assim 
como lixo variado. 

37° 07.84859´N 008° 31.95338´W 18404.16 164500.11 7m 

Anomalia T018 
Aglomerados de redes de pesca e uma cavilha ou 
hastes em ferro concrecionada, que sobressai 
cerca de 20 cm do fundo  

37° 07.8111 ´N 008° 31.92179 ´W 18347.59 164546.65 9m 

Anomalia T019 Não foi identificada qualquer anomalia 37°06.85046 ´N 008° 31. 98317 ´W 16555.82 164997.66 5.7m 

Anomalia T20 Objeto metálico semelhante a uma ganchorra ou 
a um balde de braga 37° 06.77493´N 008° 31.59512´N 16416.01 165022.42 9.3m 

Anomalia T021 Afloramento rochoso 37° 06.58621´N 008° 31.64901´W 16067.26 164941.13 13m 

Anomalia T022 
Dois aglomerados de redes de pesca bastante de 
pesca bastante próximos, presos em pequenos 
afloramentos 

37° 06.55287 ´N 008°31.69405 ´W 16005.87 164874.16 13m 

Anomalia T023 Cabos de aço e armadilha 37° 06.54482´N 008°31.68620´W 15990.94 164885.73 13m 

Anomalia T024 Poita com cerca de 3m2 37° 06.87322`N 008° 31. 87322´W 16598.16 164936.76 4,8m 

Anomalia T025 afloramento rochoso com aproximadamente 10m 
de extensão  37° 06.81920´N 008° 31.69685´W 16498.52 164872.07 5.5m 

Anomalia T026 Afloramento rochoso com cerca de 10 m de 
extensão 

37° 06.80550´N 008° 31.66114´W 16472.96 164924.86 6m 

Anomalia T027 Duas poitas quadrangulares com 
aproximadamente 3m2 

37° 06.85101´N 008° 31.72391´W 16557.54 164832.23 4,5m 

Anomalia T028 Afloramento rochoso 37° 0.72044 ´N 008° 31.74305 ´W 16316.14 164802.86 8,4m 

Anomalia T029 
Vários cabos de aço armação ou estrutura de 
suporte de chapas de uma embarcação de ferro, 
uma chapa de ferro e várias armadilhas 

37° 06.47817´N 008° 31.72011´W 15867.87 164834.97 13m 

Anomalia T030 Cabo de aço e pequenos afloramentos rochosos  37° 06.55565´N 008°31.71460´W 16011.15 164843.74 13m 

Anomalia T031 Não foi identificada qualquer anomalia 37°06.87420´N 008° 31.67411´W 16028.48 164903.79 12m 

Anomalia T032 Fragmento de bordo cerâmico 37° 06.56516´N 008° 31.67411´W 15966.16 164938.88 13m 
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Anomalia T033 
Dois aglomerados rochosos e uma armação em 
ferro. Foi verificada em simultâneo a anomalia 
T44  

37° 06.53155´N 008° 31. 65025´W 15966.16 164938.88 13m 

Anomalia T034 Armadilha de pesca, rodeada por redes. 
Afloramento rochoso 

37° 06.67818´N 008° 31.58805´W 16233.31 165032.13 12m 

Anomalia T035 Armadilha de pesca  37° 06.68597´N 008° 31.57629´W 16251.35 165049.64 12m 

Anomalia T036 Armadilha de pesca  37° 06.70391´N 008° 31.58245 ´W 16284.57 165040.64 11m 

Anomalia T037 Aglomerado de redes de pesca em nylon e 
armadilhas  37° 06.75438´N 008° 31.56297 ´W 16377.80 165069.89 11m 

Anomalia T038 Aglomerado de armadilhas, cabos, bidões 
corroídos e lixo 37° 06.77038´N 008° 31.54855´W 16407.31 165091.37 11m 

Anomalia T039 Armadilha de pesca  37° 06.83820 ´N 008° 31.53178´W 16532.65 165116.74 11m 

Anomalia T40 Conjunto de armadilhas, redes e lixo com cerca 
de 10m de extensão por 1,5m de largura 37° 06.88377´N 008° 31.49029´W 16616.69 165178.54 9,8m 

Anomalia T041 Bloco de pedra retangular pertencente ao molhe. 
Conjunto de pedras sobre o fundo de areia 

37° 06.46370 ´N 008° 31.57858 ´W 15840.24 165044.53 9m 

Anomalia T042 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 06.44595´N 008° 31.48908 ´W 15806.84 165176.98 9m 

Anomalia T043 Pedras do molhe e uma armadilha afastada 
aproximadamente 10m do ponto 37° 06.50764´N 008° 31.64317´W 15921.91 164949.18 12m 

Anomalia T044 
Dois afloramentos rochosos e uma armação em 
ferro. Foi verificada em simultâneo a anomalia 
T33 

37° 06.53090 ´N 008° 31.64986´W 15964.97 164939.46 13m 

Anomalia T045 Redes e estruturas metálicas recentes 37° 07.10922 ´N 008° 31.42206 ´W 17033.28 165281.34 10m 

Anomalia T046 Cofre de pesca e afloramento rochosos. Lixo 
diversos  37° 07. 14636´N 008° 31.45074 17102.15 165239.14 9m 

Anomalia T047 Lixo, nomeadamente garrafas de vidro 37° 07.16154 ´N 008° 31.42148 ´W 17130.05 165282.60 7m 

Anomalia T048 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 06.94251´N 008° 31.48351´W 16725.29 165189.05 10m 

Anomalia T049 Lixo 37° 06.87061 ´N 008° 31.47018´W 16592.22 165208.24 9,4m 

Anomalia T050 Armadilha de pesca  37° 06.67533 ´N 008° 31.54385´W 16231.47 165097.60 12m 
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Anomalia T051 Pedra facetada de grandes dimensões 
pertencentes ao molhe leste 

37° 06.55358 ´N 008° 31. 57489´W 16006.46 165050.69 9,1m 

Anomalia T052 Aglomerado de armadilhas, cabos, bidões 
corroídos e lixo 37° 06.72720 ´N 008° 31.51299´W 16327.22 165143.22 11m 

Anomalia T053 Armadilha de pesca  37° 06.79244 ´N 008° 31. 49779 ´W 16447.79 165166.74 11m 

Anomalia T054 
Lodo, armadilhas de pesca, cofre, cabos, 
contentor de cerâmicas fragmentado, pneu e 
cofre de cerâmicas para polvos 

37° 06.96289´N 008° 31.49779 16447.79 165166.74 10m 

Anomalia T055 Cofre de pesca e cabos 37° 06.98884´N 008° 31.42333´W 16810.62 165278.54 9,1m 

Anomalia T056 Armadilha de pesca  37° 06.69349´N 008° 31.49446´W 16264.74 165170.90 11m 

Anomalia T057 Armadilha de pesca, rodeada por cabos 37° 06.68833´N 008°31.50159´W 16255.25 165160.31 11m 

Anomalia T058 
Uma fateixa concrecionada envolta em redes, 
cabos e restos de armadilhas e um alador de 
redes com cerca de 90 cm de diâmetro 

37° 06.56690´N 008° 31.56164´W 160031.02 165070.41 9m 

Anomalia T060 Extenso afloramento rochoso 37° 07.18399´N 008° 31.45859 ´W 17171.79 165227.81 10m 

Anomalia T061 Armadilha de pesca  37° 06.90179´N 008°31.54208´W 16650.34 165101.97 9,5m 

Anomalia T062 
Declive acentuado no eleito do rio. Foram 
encontradas concreções de ferro, resto de uma 
corrente metálica e redes de pesca  

008° 31.55919´W 16762.25 165077.09 5,6m 

Anomalia T063 Localização da anomalia, entrada da Marina, 
impossibilitaram o mergulho 

37° 07. 13314´N 008° 31.56478´W 17078.40 165070.12 0m 

Anomalia T064 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 07.41382´N 008° 31.56147´W 17597.54 165077.18 9,1m 

Anomalia T065 Não foi identificado qualquer sinal 37° 07.48319´N 008°31.58845´W 17726.04 165037.76 9,1m 

Anomalia T066 Lixo e balde metálico 37° 07.52879´N 008° 31.64113´W 17810.69 164960.08 9m 

Anomalia T067 Redes de pesca 37°07.01307´N 008°31.47301´W 16855.74 165205.13 11m 

Anomalia T082 Bloco retangular de argila. Cofre 37° 07.19801´N 008° 31.44554´W 17197.65 16547.24 8m 

Anomalia T083 Cabos, redes e boias emaranhadas 37° 07.29047´N 008° 31. 48321´W 17368.90 165192.15 9,6m 

Anomalia T084 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 07.39579´N 008° 31.51683 ´W 17563.92 165143.16 8,8m 
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Anomalia T085 Redes de pesca 37° 07.51893´N 008° 31.54122´W 17791.85 165107.98 9,3m 

Anomalia T086 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 07.19376´N 008° 31.54200´W 17791.85 165107.98 5,4m 

Anomalia T087 Armadilha de pesca e um bidão metálico 37° 07.25660´N 008° 31.54248´W 17306.62 165104.10 6,4m 

Anomalia T088 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 07.33838´N 008° 31.54182´W 17457.89 165105.70 9,3m 

Anomalia T089 Rochas, redes e lixo 37° 07.36715´N 008° 31.53710´W 17511.07 165112.92 9,3m 

Anomalia T090 Lata metálica 37° 07.53372´N 008° 31.63497´W 17819.81 164962.57 9m 

Anomalia T091 Tronco de madeira 37° 07.55319´N 008°31.70612´W 17856.23 164864.01 8,8m 

Anomalia T092 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 07.62410´N 008° 31.72135´W 17987.48 164842.00 10m 

Anomalia T093 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 07.51129´N 008° 31.62065´W 17778.21 164990.27 9,2m 

Anomalia T094 Pneu e lixo 37° 07. 78545´N 008° 31.85019´W 18286.73 164652.44 12m 

Anomalia T095 Lodo grosseiro perfurado por moluscos 37° 07.86048´N 008° 31.93306 ´W 18426.03 164530.29 5,5m 

Anomalia T096 
Lodo grosseiro perfurado por moluscos. A cerca 
de 10 metros S/SW do ponto encontra-se uma 
armadilha de pesca. 

37° 07.86678´N 008° 31.93300´W 18437.68 164530.43 6m 

Anomalia T097 Três pequenas poitas ligadas entre si por cabos 
de nylon 

37° 07.89930´N 008° 31.95780´W 18498.00 164493.96 5,8m 

Anomalia T098 Lobo repleto de conquilhas 37° 08.06503 ´N 008° 32.06503´W 18805.06 164372.41 6,2m 

Anomalia T099 Lobo repleto de conquilhas 37° 08.07070 ´N 008° 32.05829 18815.67 164346.47 5,5m 

Anomalia T100 
Vestígios de amarrações de embarcações. As 
condições de visibilidade não permitiram 
fotografar 

37° 08.37706´N 008° 31.89807´W 19381.34 164586.14 6,1m 

Anomalia T101 Poitas. As condições de visibilidade não 
permitiram fotografar 37° 08.37997´N 008° 31.88917´W 19386.67 164599.35 5,9m 

Anomalia T102 Lixo. As condições de visibilidade não permitiram 
fotografar 

37° 08.39303´N 008° 31.877706´W 19410.74 164617.38 5,9m 

Anomalia T103 
Área de atracagem de pequenas embarcações. 
Não foram efetuados mergulhos por questões de 
segurança 

37° 08.45587´N 008° 31.82084´W 19526.62 164701.11 0m 
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Anomalia T104 
Área de atracagem de pequenas embarcações. 
Não foram efetuados mergulhos por questões de 
segurança 

37° 08.45126´N 008° 31.82489´W 19518.13 164695.08 0m 

Anomalia T105 Dois pneus ligados entre si por um cabo 37° 08.02531´N 008° 32.01914´W 18731.47 164404.09 6m 

Anomalia T106 Boia de sinalização do canal 37° 07.86828´N 008° 31.91770´W 18440.37 164553.11 0m 

Anomalia T107 Lixo 37° 07.74062´N 008° 31.81524´W 18203.60 164703.85 11m 

Anomalia T108 Localização da anomalia, entrada da Marina, 
impossibilitaram o mergulho 37° 07.40064´N 008° 31.59295´W 17573.36 165030.45 0m 

Anomalia T109 Armadilha de pesca e uma lata de tinta 37° 07.25874´N 008°31.55767´W 17310.68 165081.62 6m 

Anomalia T110 Boia de sinalização do canal de navegação 37° 06.96279´N 008° 31.54076´W 16763.16 165104.40 0m 

Anomalia T111 

Restos de um grande “saco” de sarapilheira com 
cintas de transporte idêntico aos utilizadores para 
cargas e para retenção de águas e formação de 
diques 

37° 06. 89 537´N 008° 31.56620´W 16638.61 165066.19 7,3m 

Anomalia T112 Cabos e redes com dois covos de plásticos  37° 06.91149´N 008° 31.50939´W 16668.07 165150.46 10m 

Anomalia T113 Tubo de aço e restos de um cabo de aço, 
rodeado por uma grande rede 37° 06.99396´N 008° 31.50538´W 16820.59 16517.04 12m 

Anomalia T114 Redes e armadilhas  37° 07.01219´N 008° 31.50331´W 16854.29 165160.25 11m 

Anomalia T115 Afloramento rochoso 37° 07.16332´N 008° 31.45546´W 17133.54 165232.28 11m 

Anomalia T116 Ancoras e redes de pesca 37° 07.39356´N 008° 31.47654´W 17559.54 165202.82 9,1m 

Anomalia T117=M06 
[Arade 20?] Estrutura metálicas de grandes dimensões 37° 07.68152´N 008° 31.66551´W 18093.35 164925.14 9m 

Anomalia T118 Irregularidade no talude. Lixo 37° 07.65922´N 008° 31.70578´W 18052.35 164865.33 10m 

Anomalia T119 
Não foi identificada qualquer anomalia. As 
condições de visibilidade não permitiram 
fotografar  

37° 07.57377´N 008° 31.61415´W 17893.73 165000.39 10m 

Anomalia T120 Lixo 37° 07.74762´N 008° 31.70491´W 18215.86 164487.31 10m 

Anomalia T121 
Não foi identificada qualquer anomalia. As 
condições de visibilidade não permitiram 
fotografar  

37° 07.76470´N 008° 31.70973´W 18247.48 164860.30 8,9m 
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Anomalia T122 Árvore semienterrada 37° 07.80368´N 008° 31.74116´W 18319.77 164814.05 10m 

Anomalia T123 
Não foi identificada qualquer anomalia. As 
condições de visibilidade não permitiram 
fotografar  

37° 07.78343´N 008° 31.71534´W 18282.16 164852.14 8,1m 

Anomalia T124 
Área de atracagem de pequenas embarcações 
Não foram efetuados mergulhos por questões de 
segurança 

37° 08.42299´N 008° 31.75393´W 19465.40 16799.94 0m 

Anomalia T125 
[Arade 19?] 

Restos de um naufrágio ou destroços de uma 
pequena embarcação. Encontrava-se à vista 
algum tabuado o que aparenta serem dois 
braços. A pregadura encontrava-se ainda em 
bom estado e pouco concrecionadas 

37° 07.98588´N 008° 31.89297´W 18657.74 164590.65 3,4m 

Anomalia T126 Armadilha de pesca com armação em ferro e 
cobertura em rede de nylon 37° 07.95162´N 008° 31.89788´W 18594.40 164583.11 2,5m 

Anomalia T127 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 07.64329´N 18022.65 164923.56 9,8m 

Anomalia T128 
[Arade 13/GEO5] 

Geo 5. Vestígios do casco de uma embarcação 
de madeira 

37° 07.53977´N 008° 31.55484´W 17830.47 165087.97 9,4m 

Anomalia T129 Amarração para embarcações 37° 07.40559´N 008° 31.45758´W 17581.69 165230.99 7,6m 

Anomalia T130 
Não foi identificada qualquer anomalia. As 
condições de visibilidade não permitiram 
fotografar  

37° 07.31271´N 008° 31. 42306´W 17409.68 165281.42 0m 

Anomalia T131 Rochas, redes e caixas de pesca 37° 07.25784´N 008° 31.46901´W 17308.47 165212.93 11m 

Anomalia T132 Emaranhado de redes e cabos 37° 07.18613´N 008° 31.47516´W 17175.87 165203.28 9m 

Anomalia T133 Aglomerados de ferros com cabos. Pequenos 
fragmentos de madeira 37° 07.19238´N 008° 31.46799´W 17187.39 165213.94 10m 

Anomalia T134 Afloramento rochoso 37° 07.18427´N 008° 31.44399´W 17172.23 165249.44 8m 

Anomalia T135 Lixo e afloramentos rochosos 37° 07.11081´N 008° 31.44234´W 17036.34 165251.32 9m 

Anomalia T136 Lixo 37° 07. 04099´N 008° 31.49213´W 16907.51 165177.02 11m 

Anomalia T137 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 06.87212´N 008° 31.45533´W 16594.93 165230.25 9,4m 
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Anomalia T138 

Dois núcleos de anomalias distantes 6m entre si 
e ligados por alguns cabos de nylon bastante 
grossos. Aglomerado de cabos, redes, 
armadilhas e restos de árvores 

37° 06.86807´N 008° 31.46580´W 16587.50 165214.71 9,5m 

Anomalia T139 
Lixo. Foi também detetada uma grande rede de 
pesca artesanal, com cabos e boias 
emaranhadas 

37° 07.16014´N 008° 31.42840´W 17127.50 165272.34 6m 

Anomalia T140 Localização da anomalia, na área de fundeadouro 
de Ferragudo, impossibilitou o mergulho 

37° 07.42258´N 008° 31.44921´W 17613.06 165243.51 7,8m 

Anomalia T141 Poita retangular 37° 07.90967´N 008° 31.65278´W 18515.29 164945.76 7,5m 

Anomalia T142 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 07.92267´N 008° 31.69051´W 18539.56 164889.99 7m 

Anomalia T143 Talude com 1m de desnível 37° 07.89903´N 008° 31.61088´W 18495.33 165007.74 7,5m 

Anomalia T144 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 08.01362´N 008° 31.61964´W 18707.36 164995.64 8m 

Anomalia T145 Armadilha de pesca  37° 07.96208´N 008° 31.70098´W 18612.51 164874.79 5,5m 

Anomalia T146 Alterações no fundo fluvial repletas de lixo 37° 07.95366´N 008° 31.75334´W 18597.27 164797 8,2m 

Anomalia T147 Armadilha de pesca grande em plástico 37° 07.93254´N 008° 31.75566´W 18558.22 164793.58 8,1m 

Anomalia T148 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 08.02143´N 008° 31.74608´W 18722.59 164808.45 7,2m 

Anomalia T149 Alterações no fundo fluvial repletas de lixo 37° 07.94812´N 008° 31.76121´W 18587.08 164785.49 9m 

Anomalia T150 Redes e um côvo 37° 08.05964´N 008° 32.02940´W 18795.03 164389.18 4,6m 

Anomalia T151 Alterações no fundo fluvial  37° 08.18755´N 008° 31.98411´W 19031.34 164457.25 6,2m 

Anomalia T152 
Não foi identificada qualquer anomalia. As 
condições de visibilidade não permitiram 
fotografar 

37° 08.30962´N 008° 31.92651´W 19256.77 164543.50 6,1m 

Anomalia T153 Armadilha de pesca  37° 08.15692´N 008°31.99673´W 18974.75 164438.31 6m 

Anomalia T154 Lobo repleto de conquilhas. Foram encontradas 
peças de cerâmica recentes. 

37° 08.08543´N 008° 32.02683´W 18842.70 164393.18 5,6m 

Anomalia T155 Uma âncora contemporânea e corrente de elos 37° 08.07277´N 008° 32.01295´W 18819.21 164413.64 4,8m 

Anomalia T156 Um côvo e cabos 37° 08.07115´N 008° 32.03255´W 18816.34 164384.60 4,8m 
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Anomalia T157 Aglomerado de conquilhas 37° 07.80181´N 008° 31.88175´W 18317.20 164605.83 12m 

Anomalia T158 Anomalia de terreno. As condições de visibilidade 
não permitiram fotografar 37° 07.70963´N 008° 31.80798´W 18146.23 164714.36 12m 

Anomalia T159 Afloramento rochoso 37° 07.03529´N 008° 31.47509´W 16896.86 165202.22 10m 

Anomalia T160 Depressão no fundo de areia 37° 07.24795´N 008° 31.43445´W 17289.96 165264.05 8m 

Anomalia T161 Lixo 37° 07.25414´N 008° 31.43556´W 17301.41 165262.45 8m 

Anomalia T162 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 07.26285´N 008° 31.44288´W 17317.57 165251.68 10m 

Anomalia T163 Boias a meia água, emaranhadas em redes de 
pesca 

37° 07.35963´N 008° 31.45551´W 17496.65 165233.71 7,8m 

Anomalia T164 Localização da anomalia, na área de fundeadouro 
de Ferragudo, impossibilitou o mergulho 

37° 07.39937´N 008° 31.45249´W 17570.16 165238.48 0m 

Anomalia T165 Poitas, correntes e redes 37° 07. 55273´N 008° 31.55360´W 17854.44 165089.91 10m 

Anomalia T166 
[Arade 13/GEO5] 

Geo 5. Vestígios do casco de uma embarcação 
de madeira 37° 07.56751´N 008° 31.54497´W 17881.73 165102.79 0m 

Anomalia T167 Talude  37° 07.62156´N 008° 31.5917´W 17982.00 165028.87 8m 

Anomalia T168 Pneu 37° 07.59260´N 008° 31.57869´W 17928.35 165053.05 6m 

Anomalia T169 Tronco com raízes coberto por um toldo 37° 07.91508´N 008° 31.80923´W 18526.26 164714.11 5,9m 

Anomalia T170 Não foi identificada qualquer anomalia 37° 07.82168´N 008° 31.75558´W 18353.16 164792.84 5,6m 

Anomalia T171 Armadilha de pesca  37° 07.77730´N 008° 31.69325´W 18270.70 164884.80 8,7m 

Anomalia T172 Vários metros de cabos de aço 37° 07.82946´N 008° 31.72296´W 18325.24 164841.04 7m 

Anomalia T173 Pá semienterrada (sem cabo) e um garrafão de 5l 37° 07.80669´N 008° 31.72296´W 18325.24 164841.04 8,5m 

Anomalia T174 Cabos de aço e um pneu 37° 07.82859´N 008° 31.71856´W 18365.72 164847.72 7m 

Anomalia T175 Armadilha de pesca, um alcatruz, uma pedra e 
cabos de aço 

37° 07.82290´N 008° 31.72331´W 18355.22 164840.64 8m 

Anomalia T176 Alterações nos sedimentos do leito fluvial, 
provocadas pelas correntes 37° 07.82234´N 008° 31.72830´W 18354.21 164833.25 7m 

Anomalia T177 Redes de pesca 37° 07.82799´N 008° 31.73357´W 18364.70 164825.49 5,6m 
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Anomalia T178 Covo, cabo de aço, arvore, lixo 37° 07.81944´N 008° 31.70915´W 18348.74 164861.58 6,8m 

Anomalia T179 Alterações no fundo fluvial-grandes valas abertas 
(entre 60 e 100 cm de profundidade) 37° 07.94492´N 008° 31.80408´W 18581.43 164721.97 6,8m 

Anomalia T180 
Alterações no fundo fluvial-grandes valas abertas 
(entre 60 e 100 cm de profundidade). Bidão de 
200l. 

37° 07. 94309´N 008° 31.80466´W 18578.04 164721.10 6,8m 

Anomalia T181=M07 Placa ferro grande quinada. As condições de 
visibilidade não permitiram fotografar 37° 07.79803´N 008° 31.62194´W 18308.60 164990.58 6m 

Anomalia T182 Árvore semienterrada, lixo e uma boia colapsada 37° 07.78793´N 008° 31.66504´W 18290.17 164926.67 7m 

Anomalia T183 Bidão metálico 37° 07.72715´N 008° 31.54290´W 18176.99 165107.10 6m 

Anomalia T184 
Não foi identificada qualquer anomalia. As 
condições de visibilidade não permitiram 
fotografar 

37° 07.71488´N 008° 31.54039´W 18154.28 165110.72 5,5m 

Anomalia T185 
Não foi identificada qualquer anomalia. As 
condições de visibilidade não permitiram 
fotografar 

37° 07.71783´N 008° 31.54429´W 18159.76 165104.96 6m 

Anomalia T186 Um covo e dois pneus amarrados 37° 07.94736´N 008° 31.72194´W 18585.43 164843.63 8,3m 

Anomalia T187 Armadilha de pesca, uma rede e uma árvore 37° 07.95634´N 008° 31.72194´W 18602.03 164843.70 6,7m 

Anomalia T188 
Um tubo cilíndrico com c. de 6m de comprimento 
e 50 cm diâmetro com várias armadilhas em 
ambas as extremidades 

37° 07.95879´N 008° 31.71725´W 18606.54 164850.66 6,9m 

Anomalia T189 Um guarda-chuva aberto preso no lobo 37° 07. 96504´N 008° 31.70084´W 18617.99 164875.02 5,7m 

Anomalia T190 Armadilha de pesca  37° 07.90031´N 008° 31.67420´W 18498.09 164913.96 7,7m 

Anomalia M01 
Fraco sinal detetado. Não foi identificada 
qualquer anomalia apesar das sondagens 
sucessivas com vareta de 50cm 

37° 06,59220´N 008° 31,51500´W 16078,53 165141,31 10m 

Anomalia M02 
Fraco sinal detetado. Não foi identificada 
qualquer anomalia apesar das sondagens 
sucessivas com vareta de 50cm 

37° 06.65880´N 008° 31.50960´W 16201.80 165149.41 9,8m 

Anomalia M03 Caixa metálica com 40cm X 40cm X30cm 37° 06.85920´N 008° 31.65120´W 16573.34 164941.08 5m 



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

 Elementos Adicionais 
Maio 2020 Rev.00 

170

Nome Descrição 
Coordenadas 

Profundidade 
N W N E 

Anomalia M04 Não foi obtido qualquer sinal 37° 07.27200´N 008° 31.42860´W 17336.08 165273.84 3,7m 

Anomalia M05 Não foi obtido qualquer sinal 37° 07.27020´N 008° 31. 44480´W 17333.19 165250.11 9,5m 

Anomalia M06= T117 
[Arade 20?] 

Estrutura metálica de grandes dimensões. 
Possível embarcação abandonada 37° 07.68360´N 008° 31.66560´W 18098.83 164926.61 9m 

Anomalia M07=T181 Placa ferro grande quinada. As condições de 
visibilidade não permitiram fotografar 37° 07.79700´N 008° 31.62120´W 18308.32 164993.16 6m 

Anomalia M08 
Fraco sinal detetado. Não foi identificada 
qualquer anomalia apesar das sondagens 
sucessivas com vareta de 50cm 

37° 07.78140´N 008° 31.59900´W 18279.39 165025.57 9m 

Anomalia M09 Não foi obtido qualquer sinal 37° 07.78980´N 008° 31.70520´W 18295.01 164868.16 9,4m 

Anomalia M10 Não foi obtido qualquer sinal 37° 07.79160´N 008° 31.69380´W 18298.48 164884.94 9,4m 

Anomalia M11 
Fraco sinal detetado. Não foi identificada 
qualquer anomalia apesar das sondagens 
sucessivas com vareta de 50cm 

37° 08.08320´N 008° 31.99560´W 18839.58 164440.49 8,9m 

Anomalia M12 
Fraco sinal detetado. Não foi identificada 
qualquer anomalia apesar das sondagens 
sucessivas com vareta de 50cm 

37°06.56220´N 008° 31.53360´W 16023.25 165113.35 9,1m 

Anomalia M13 Bidão metálico de grandes dimensões 37° 06.55260´N 008° 31.67400´W 16006.65 164904.75 13m 

Anomalia M14 
Rolo de cabos metálicos. A suspensão existente 
no fundo não permitiu obter fotografias de 
qualidade suficiente 

37° 06.46080´N 008° 31.65060´W 15836.98 16938.84 14m 

Anomalia M15 

Cabos metálicos e fragmentos da estrutura férrea 
de uma embarcação. A suspensão existente no 
fundo não permitiu obter fotografias de qualidade 
suficiente 

37° 06.46500´N 008° 31.66560´W 15844.78 164916.48 14m 

Anomalia M16 Não foi obtido qualquer sinal 37° 06.83700´N 008° 31.66620´W 16533.02 164918.97 5m 

Anomalia M17 
Fraco sinal detetado. Não foi identificada 
qualquer anomalia apesar das sondagens 
sucessivas com vareta de 50cm 

37° 06.67140´N 008° 31.57620´W 16225.54 165050.74 8m 
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Anomalia M18 
Balde de 25 lt. A suspensão existente no fundo 
não permitiu obter fotografias de qualidades 
suficiente 

37° 07.27980´N 008° 31.47780´W 17351.22 165201.46 9,5m 

Anomalia M19 Não foi obtido qualquer sinal 37° 07.43160´N 008° 31.49880´W 17631.99 165171.32 8m 

Anomalia Arade 23 

Pilhas de pedras de lastro (mancha de 60cm 
X10,50cmX7m) com algumas pedras facetadas. 
Fragmento de tábua com dois pregos em cobre 
envoltos em concreção. Extremidades de quatro 
cavernas ou braços, duas possuindo cavilhas 

37° 06.91635´N 008° 31.32645´W 16675.94 165421.49 4m 

Anomalia Geo 01 Peças náuticas: carlinga e sobrequilha. Fateixa 
37°07,159´N 008°31,431´W 37° 07,165´N 008° 31,420´W 17110.23 165290.81 8m 
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29. Apresentar uma cartografia única com a sistematização dos conjuntos das principais 
anomalias identificadas na sequência das prospeções geofísicas (A1 a A17). Deve ainda 
proceder-se à sua relação com a sistematização dos contextos arqueológicos apresentados. 

Em resposta a esta questão, apresenta-se, em anexo (Anexo E – Questão A7.29), a 
cartografia com a representação das principais anomalias identificadas na prospeção 
geofísica de 2018 (A1 a A17).  
 
Dos 17 pontos indicados, em 12 verificou-se a existência de lixo variado ou elementos 
relacionados com a atividade da pesca. Dois correspondem a cascos de embarcação - 
um em fibra (A1) e um barco em ferro (A4). Em A2 e A15 identificaram-se fragmentos que 
podem corresponder a desagregação do veleiro em fibra afundado. Assim, destes 17 
pontos, apenas A6 teve correspondência com um contexto arqueológico - o arqueossítio 
Arade 13/GEO5.   
 
No quadro que se apresenta, de seguida, sistematiza-se a natureza dessas anomalias e 
a relação com os contextos arqueológicos identificados ou já conhecidos. 
 
 
Nº ID DESCRICÃO  DESCRIÇÃO 

A1 
SSS-1 

MAG-FZ-03 

Objeto identificado no sonar a 3 m de 
profundidade, Possibilidade de barco 
pequeno de 9,5 m de comprimento e 
2,5 m de largura, orientado na direção 
NO-SE, a 0,5 m de altura acima do 
fundo. O flanco sul parece enterrado. 
Associado a anomalia magnética.  

Veleiro afundado em 
fibra com estrutura 

alveolar. Redes pesca, 
covos e lixo variado 

A2 
SSS-6 

MAG-FZ-08 

Objeto identificado no sonar a 3 m de 
profundidade, associado a anomalia 
magnética. Possível pequena 
embarcação de 12 m de comprimento e 
3 m de largura, voltado para NNO-SSE 

 

Restos Veleiro 
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Nº ID 

A3 
SSS-16 

SSS-17 

Objeto identificado no sonar entre 5,5 e 
6 m de profundidade. Condução 
submarina que parte da costa 
enterrada e que se bifurca em dois 
ramos desenterrados.

A4 SSS-24 

Identificado pelo sonar a 8,5 m de 
profundidade. Possível pequena 
embarcação de 9 m de comprimento e 
3 m de raio, orientado NE
do NE apresenta elevação. Para o 
outro extremo parece parcialmente 
enterrado. 

A5 

SSS-69 

SSS-70 

SSS-71 

Conjunto de objetos identificados no 
sonar, entre 8,5 e 6 m de profundidade.
Possíveis restos de uma embarcação 
parcialmente enterrada de 30 m de 
comprimento e 5 m de viga, orientada 
NW-SE. Existem elementos de 
pequeno porte (lastres) 
cordas. 

A6 
SSS-72 

MAG-Z3-05 

Conjunto de objetos identificados no 
sonar entre 8,5 e 5,5 m de 
profundidade. Com anomalia 
magnética. Possíveis restos de 
embarcação parcialmente enterrada, 
com 18 m de comprimento e 5 m 
largura, orientada para NE

A7 
SSS-75 

MAG-Z3-08 

Objetos identificados a 7,5 m de 
profundidade. Estão ligados por um 
elemento linear que continua 30 m em 
direção ao SSE. Associado a anomalia 
magnética. Possível conjunto de poitas 
unidas entre

A8 

SSS-83 

SSS-84 

SSS-85 

SSS-86 

SSS-89 

SSS-90 

SSS-91 

Conjunto de objetos espalhados com 
formas diferentes, repartidos por uma 
área de 1200 m
profundidade, identificados pelo sonar. 
Possível cabo em forma de um 
um objeto de 10 m de comprimento e 
3 m de largura na parte inferior direita 
da imagem 
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DESCRICÃO  

Objeto identificado no sonar entre 5,5 e 
6 m de profundidade. Condução 
submarina que parte da costa 
enterrada e que se bifurca em dois 
ramos desenterrados. 

 

Identificado pelo sonar a 8,5 m de 
profundidade. Possível pequena 
embarcação de 9 m de comprimento e 
3 m de raio, orientado NE-SO. O final 
do NE apresenta elevação. Para o 
outro extremo parece parcialmente 

 

Conjunto de objetos identificados no 
sonar, entre 8,5 e 6 m de profundidade. 
Possíveis restos de uma embarcação 
parcialmente enterrada de 30 m de 
comprimento e 5 m de viga, orientada 

SE. Existem elementos de 
pequeno porte (lastres) ligados por 

 

Conjunto de objetos identificados no 
sonar entre 8,5 e 5,5 m de 
profundidade. Com anomalia 
magnética. Possíveis restos de 
embarcação parcialmente enterrada, 
com 18 m de comprimento e 5 m de 
largura, orientada para NE-SO. 

 

Objetos identificados a 7,5 m de 
profundidade. Estão ligados por um 
elemento linear que continua 30 m em 
direção ao SSE. Associado a anomalia 
magnética. Possível conjunto de poitas 
unidas entre si por um cabo. 

 

Conjunto de objetos espalhados com 
formas diferentes, repartidos por uma 
área de 1200 m2 a 4 m de 
profundidade, identificados pelo sonar. 
Possível cabo em forma de um loop e 
um objeto de 10 m de comprimento e  
3 m de largura na parte inferior direita  
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DESCRIÇÃO 

Redes pesca e lixo 
diverso dentro de vala 

Proa barco 

covo de pesca 

Redes pesca 

GEO 5 

CABOS 

Redes Pesca 

Cabos, poitas e lixo 
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Nº ID DESCRICÃO

A9 
SSS-96 

SSS-97 

Conjunto de objetos alinhados NNO
SSE, identificados no sonar a 9,5 m de 
profundidade. Possíveis restos de um 
navio parcialmente enterrado com 50 m 
de comprimento e 10 m de largura

A10 
SSS-102 

SSS-103 

Conjunto de restos orientados N
localizado entre 9,5 e 10,5 m de 
profundidade identificados pelo sonar.

A11 SSS-107 
Objeto identificado pelo sonar a 9 m de 
profundidade. Possível embarcação 
semienterrada de 10m de comprimento

A12 
SSS-113 

SBP-FZ-07 

Pequeno montículo de 9,5 m de 
profundidade, identificado pelo sonar 
1,3 m. A aparece no registo de 
perfilador um objeto enterrado naquele 
ponto 

A13 SSS-122 

Montículo de 22 m de comprimento e 6 
m de largura a 3,5 m de profundidade, 
composto por elementos de tamanho 
métrico. Identificado pelo sonar. 
Corresponde, provavelmente, a um 
monte de blocos de pedra.

A14 SSS-129 

Par de objetos alinhados e orientados 
NO-SE a 10 m de profundidade, 
identificados pelo sonar. Salienta
que os referidos objetos marcam 
protuberâncias da silhueta de uma 
possível embarcação com 10 m de 
comprimento e 3,6 m de largura.

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação

Elementos Adicionais

DESCRICÃO  

Conjunto de objetos alinhados NNO-
SSE, identificados no sonar a 9,5 m de 
profundidade. Possíveis restos de um 
navio parcialmente enterrado com 50 m 
de comprimento e 10 m de largura 

 

Poita das boias

Conjunto de restos orientados N-S, 
localizado entre 9,5 e 10,5 m de 
profundidade identificados pelo sonar. 

 

identificado pelo sonar a 9 m de 
profundidade. Possível embarcação 
semienterrada de 10m de comprimento 

 

Pequeno montículo de 9,5 m de 
profundidade, identificado pelo sonar 
1,3 m. A aparece no registo de 

objeto enterrado naquele 

 

Montículo de 22 m de comprimento e 6 
m de largura a 3,5 m de profundidade, 
composto por elementos de tamanho 
métrico. Identificado pelo sonar. 
Corresponde, provavelmente, a um 
monte de blocos de pedra. 

 

Monte de pedras de 
grandes dimensões, 

com 2 ancoras de ferro 
modernas, sendo uma 
delas pintada de azul

Par de objetos alinhados e orientados 
SE a 10 m de profundidade, 

identificados pelo sonar. Salienta-se 
que os referidos objetos marcam 
protuberâncias da silhueta de uma 
possível embarcação com 10 m de 
comprimento e 3,6 m de largura. 

 

caixa de ferro e redes
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DESCRIÇÃO 

Cabos 

Poita das boias 

Redes pesca 

covo de pesca 

Lixo 

Monte de pedras de 
grandes dimensões, 

com 2 ancoras de ferro 
modernas, sendo uma 
delas pintada de azul 

caixa de ferro e redes 
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Nº ID 

A15 
SBP-Z1-01 

MAG-Z1-02 

Objeto enterrado a 0,6
no perfilador. 
magnética de baixa intensidade 
(6,88 nT). 

A16 

SBP-Z3-01 

SBP-Z3-02 

SBP-Z3-03 

Objeto enterrado detetado com o 
prefilador entre 1,0 m e 2,7 m.

A17 
SBP-Z3-09 

MAG-Z3-09 

Objeto enterrado detetado com 
perfilador e magnetómetro. Está 
enterrado sob o fundo 0,2 m. Produz 
uma anomalia magnética de 118,8 nT.

 
 
 

30. Apresentar uma cartografia de pormenor, por cada um dos quatro sectores do 
navegação do Porto de Portimão, com a sistematização de todas as anomalias 
levantamentos geofísicos de 2005, 2006, 2007 e 2019. Nesta devem também ser individualizadas 
aquelas que foram identificadas como Património Cultural.

Tal como explicitado no ponto 28
geofísicos de 2004-2005 e o de 2018.
 
Nestas condições, apresenta
com os dois levantamentos, por setores, com a indicação 
Património Cultural. 
 
Nos quadros seguintes sistematizam
(MAG), de 204-2005 e de 2018 e os relativos ao penetrador de sedimentos (SBP) do 
levantamento de 2018, que foram validadas com
Cultural.  
 
Tal como foi já indicado na resposta ao ponto 27, 
penetrador de sedimentos validadas como Património Cultural em 2018. Relativamente 
às anomalias topográficas foram validadas a 
SSS-72, SSS-105, SSS-116, SSS
como Património Cultural foram MAG
MAG-FZ-03. 
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DESCRICÃO  

Objeto enterrado a 0,6 m identificado 
no perfilador. Produz uma anomalia 
magnética de baixa intensidade  

 

alveolar. Redes pesca, 

Objeto enterrado detetado com o 
prefilador entre 1,0 m e 2,7 m. 

 

Objeto enterrado detetado com 
perfilador e magnetómetro. Está 
enterrado sob o fundo 0,2 m. Produz 
uma anomalia magnética de 118,8 nT. 

 

30. Apresentar uma cartografia de pormenor, por cada um dos quatro sectores do 
navegação do Porto de Portimão, com a sistematização de todas as anomalias 
levantamentos geofísicos de 2005, 2006, 2007 e 2019. Nesta devem também ser individualizadas 
aquelas que foram identificadas como Património Cultural. 

ponto 28, apenas se encontram disponíveis os levantamentos 
2005 e o de 2018. 

Nestas condições, apresenta-se, em anexo (Anexo E – Questão A7.30)
com os dois levantamentos, por setores, com a indicação daquelas que correspondem a 

Nos quadros seguintes sistematizam-se as anomalias de sonar (SSS), magnetómetro 
2005 e de 2018 e os relativos ao penetrador de sedimentos (SBP) do 

levantamento de 2018, que foram validadas como naufrágios recentes ou Património 

Tal como foi já indicado na resposta ao ponto 27, não houve lugar a anomalias de 
penetrador de sedimentos validadas como Património Cultural em 2018. Relativamente 
às anomalias topográficas foram validadas a SSS-1, SSS-2, SSS-23, SSS

116, SSS-123 e SSS-137. As anomalias magnéticas validadas 
como Património Cultural foram MAG-Z3-02, MAG-Z3-03, MAG-Z3
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DESCRIÇÃO 

Veleiro afundado em 
fibra com estrutura 

alveolar. Redes pesca, 
covos e lixo variado 

1-Lixo 

2-Não Localizada 

3- Não Localizada 

Covos de pesca 

30. Apresentar uma cartografia de pormenor, por cada um dos quatro sectores do canal de 
navegação do Porto de Portimão, com a sistematização de todas as anomalias identificadas nos 
levantamentos geofísicos de 2005, 2006, 2007 e 2019. Nesta devem também ser individualizadas 

, apenas se encontram disponíveis os levantamentos 

Questão A7.30), a cartografia 
daquelas que correspondem a 

se as anomalias de sonar (SSS), magnetómetro 
2005 e de 2018 e os relativos ao penetrador de sedimentos (SBP) do 

o naufrágios recentes ou Património 

não houve lugar a anomalias de 
penetrador de sedimentos validadas como Património Cultural em 2018. Relativamente 

23, SSS-24, SSS-26, 
137. As anomalias magnéticas validadas 

-05, MAG-Z4-01 e 
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Quadro 12 – Anomalias validadas no levantamento de 2018 

Nome Sobreposições Descrição 

SSS-1 MAG-FZ-03 Veleiro afundado em fibra com estrutura alveolar. Redes 
pesca, covos e lixo variado 

SSS-2   Veleiro afundado em fibra com estrutura alveolar. 

SSS-23  barco de ferro 

SSS-24  M07 (2006), T181 (2006) proa barco ferro 

SSS-26   barco de ferro 

SSS-72 MAG-Z3-05, T128 (2006) GEO 5 

SSS-105   GEO 1 

SSS-116  Arade 23 

SSS-123   Canhão 

MAG-Z3-02 MAG-Z3-03, SSS-26  Carcaça metálica de grande tamanho, possível resto de 
arrastão 

MAG-Z3-03 MAG-Z3-02, SSS-26 Carcaça metálica de grande tamanho, possível resto de 
arrastão 

MAG-Z3-05 SSS-72, T128 (2006) GEO 5 

MAG-Z4-01 SSS-137 Ancora de Almirantado 

MAG-FZ-03 SSS-1 Barco veleiro, fibra 

SSS-137 MAG-Z4-01 Ancora. Muitos cabos, redes, covos e lixo em geral 

 

Quadro 13 – Anomalias validadas no levantamento de 2006 como Património Cultural 
(Loureiro, 2006) 

Nome Sobreposições Descrição 

T117 M06 Estrutura metálicas de grandes dimensões. 

T125  Restos de um naufrágio ou destroços de uma pequena 
embarcação. Encontrava-se à vista algum tabuado o que 
aparenta serem dois braços. A pregadura encontrava-se 
ainda em bom estado e pouco concrecionadas. 

T128 SSS-72 (2018), MAG-Z3-05 
(2018) 

Geo 5. Vestígios do casco de uma embarcação de 
madeira.  

T166  Geo 5. Vestígios do casco de uma embarcação de 
madeira 

T181 M07, SSS-24 (2018) Placa ferro grande quinada. As condições de visibilidade 
não permitiram fotografar 

M06 T117 Estrutura metálica de grandes dimensões. Possível 
embarcação abandonada. 

M07   T181, SSS-24 (2018) Placa ferro grande quinada. As condições de visibilidade 
não permitiram fotografar 

M15  Cabos metálicos e fragmentos da estrutura férrea de 
uma embarcação. A suspensão existente no fundo não 
permitiu obter fotografias de qualidade suficiente 
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Referências: 
 
LOUREIRO, Vanessa et al (2006) - “Relatório de missão de verificação arqueológica das 
anomalias identificadas por detecção remota no canal de acesso ao Porto de Portimão”, Trabalhos 
do CNANS, 39. 
 
 
 

31. Apresentar uma cartografia síntese reformulada, face ao projeto com a sistematização de 
todas as ocorrências patrimoniais, áreas de proteção e áreas de sensibilidade arqueológica. 

Estas devem ser individualmente identificadas e georeferenciadas (em polígono – área de 
dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos imoveis, incluindo as áreas de proteção 
relativamente aos seus limites) e constar a individualização dos contextos fechados que se 
encontram identificados dentro dos limites da Área(s) de Sensibilidade Arqueológica, como por 
exemplo no Arade B. 

Na Figura A7.31.01, no Anexo E – Questão A7.31, apresenta-se a cartografia 
reformulada com as ocorrências de Património Cultural identificadas face ao projeto. 
 
Consideraram-se todas aquelas que se localizam dentro das Área de Incidência Direta e 
Área de Incidência Indireta do projeto. Não foram aqui consideradas aquelas cuja 
informação de localização é hipotética ou está ausente inviabilizando o seu 
posicionamento.  
 
No quadro seguinte (Quadro 14) apresenta-se a listagem de todas as Ocorrências de 
Património Cultural identificadas (OC). 
 
 
 

32. Apresentar as medidas de minimização ou monitorização sobre o Património Cultural 
classificados, face à avaliação dos impactes atendendo à proximidade das ações de dragagem, ou 
mesmo de remoção do afloramento rochoso, junto do imóvel de interesse público do Castelo de 
São João de Arade. 

Como medidas de minimização dos impactes refere-se: 
 

• Controlo rigoroso do movimento e/ou estacionamento da draga quando em 
operação; 

• Presença de arqueólogo na draga durante a realização das dragagens; 

• Inspeção periódica dos fundos durante a realização de dragagens para deteção 
de eventuais vestígios arqueológicos; 

• Utilização de equipamentos que minimizem os riscos para o património, 
nomeadamente, utilização de escarificação em substituição de desmonte por 
explosivos; 

• Uso de pequenas cargas de explosivo para o desmonte de rocha, se não for 
possível a dragagem por escarificação. 
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Para a monitorização dos trabalhos: 
 

• Registo permanente da posição das dragas quando em operação; 

• Instalação de sismógrafo para controlo de vibrações na zona do Castelo; 

• Inspeção periódica dos fundos durante a realização de dragagens. 

 
 
 

33. Pormenorizar o que se entende por “estudo” da Área de Sensibilidade Arqueológica (Arade B), 
ou de outras áreas, ou seja, apresentar uma proposta global de intervenção arqueológica concreta 
com objetivos e metodologia (por exemplo, locais a sondar ou distanciamento da rede de 
sondagens – com um número e uma área de intervenção -, qual o(s) tipo(s) de sondagens a 
realizar, composição e experiência da equipa, entre outros elementos considerados pertinentes). 

Deve ainda ser indicada qual a dimensão da Área de Elevada Sensibilidade (AES) agora 
delimitadas e uma breve descrição da sua topografia atual. 

A dimensão da Área de Elevada Sensibilidade (AES) referente ao Arade B, agora 
designada como AES 1, e cuja delimitação em cartografia se apresenta no Anexo E – 
Questão A7.31, corresponde a uma área plana, arenosa e de baixa profundidade.  
 
Como referido no EIA, no sítio designado por Arade B, identificado como um fundeadouro 
de larga diacronia, procurou-se identificar os limites do mesmo, a fim de permitir 
equacionar as adequadas medidas. O local foi definido por Francisco Alves como um 
fundeadouro de larga diacronia de utilização e tem vindo a ser alvo de estudos 
detalhados, nos últimos anos por Cristóvão Fonseca. Dos trabalhos desenvolvidos por 
este investigador resultou o registo de elevado número de peças relacionáveis tanto com 
descartes ou perdas, como com a presença de contextos mais complexos como o 
naufrágio. 
 
Essa área, que não será intervencionada na 1ª fase de projeto, pelo facto da bacia de 
rotação do anteporto apresentar apenas 350m de diâmetro, poderá ser objeto de um 
projeto de estudo autónomo, de acordo com as decisões que vierem a ser tomadas e 
programação futura da concretização da 2ª fase do projeto. Estando esta 2ª fase 
dependente da avaliação das necessidades previstas para o Porto depois de tempo 
suficiente para a sua avaliação em exploração, prevê-se que esta decisão seja apenas 
tomada a longo prazo pelo que haverá tempo para estas intervenções e estudos. Na 
zona que contacta com a AES1, nomeadamente no talude criado pela bacia de rotação 
mais pequena preveem-se duas sondagens arqueológicas (SGA3 e SGA4), cuja 
localização consta da cartografia apresentada no Anexo E – Questão A7.5, em resposta 
já à questão 5. 
 
Sabendo que, para a Praia da Angrinha estão referenciados vestígios do período romano 
(há muito desaparecidos) os quais poderão remontar à idade do Ferro e que, por outro 
lado, esta praia corresponde a uma pequena enseada onde era possível fazer embarque 
e desembarque, pelo menos no início do século XVII, pareceu-nos agora pertinente, no 
âmbito da resposta ao Pedido de Elementos Adicionais, a execução de 2 sondagens 
geoarqueológicas nesta praia (AES2) dentro da área a afetar diretamente pelo projeto 
(SGA1 e SGA2), cuja localização consta da cartografia apresentada Anexo E – Questão 
A7.5, em resposta já à questão 5. 
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Quadro 14 – Listagem de todas as Ocorrências de Património Cultural Identificadas (OC) 

Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC1 Castelo de São 
João de Arade 

IPA 00002855 Arquitetónico Arquitetura 
militar/Castelo 

Planta trapezoidal implantada em terreno 
alto, torre de menagem ameada, com vários 
corpos adossados, escalonados em altura, 
dependência voltada ao mar vazada por 
janelas de perfil quebrado, com guarita. 

Meados do século 17 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7'10.36"N 

8°31'21.02"W 

AII 

3,5 (AID) 

IIP - Decreto n.º 
735/74, DG, I 

Série, n.º 297, de 
21-12-1974 

OC2 Arade 13/GEO 5 CNS 24260 Arqueológico Naufrágio Não se encontra, no Endovélico, registo 
relativo ao GEO 5 encontrando-se, 
provavelmente sob a designação Arade 13. 
O sítio, datado do século XVIII-XIX, 
caracteriza-se pela presença de um casco 
em madeira no qual são visíveis diversas 
pregaduras em cobre/bronze. A área visível 
apresenta cerca de 22m x 7 m e 
desenvolve-se em tumulus com cotas que 
variam entre -5m (ZH) e -9m (ZH). 

Contemporâneo 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7’ 32.34”N 

8° 31’ 33.25”W 

Cotas: -5 m (ZH) a -9 m 
(ZH) 

AID Edital 
n.º209/2016 da 

capitania do 
Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV 
Artigo 42º 

OC3 Arade 23 CNS 22728 Arqueológico Naufrágio Descrita, no Endovélico como “embarcação 
com lastro; cavernas e moitões. Localizado 
em 2006 pela equipa da DANS. 
Reposicionado em 2007”. Atualmente o sítio 
apresenta-se sob a forma de um “tumulus” 
onde se observam pedras, nomeadamente 
pedras de lastro e algumas madeiras do 
casco desprotegidas. Foi possível identificar 
a rede sombra colocada para proteção do 
contexto após a última campanha, embora 
se encontre coberta e oculta por um manto 
de algas. 

Moderno 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 6’ 54.90” 

8° 31’ 19.44” 

Cota: -3,5 (ZH) 

 

AID Edital 
nº209/2016 da 
capitania do 

Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV 
Artigo 42º 

OC4 Ponta do Altar B CNS 10836 Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

 

Vestígios de naufrágio de um grande navio. 
Foram recolhidos dez canhões de bronze. 
Ficou in situ um de ferro, assim como uma 
âncora. Recuperadas algumas moedas de 
prata e cobre e vários projéteis de chumbo. 

Moderno  Lagoa/Ferragudo 

37° 6'21.37"N 

8°31'15.84"W 

AII Edital 
nº209/2016 da 
capitania do 

Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV 
Artigo 42º 

OC5 Ferragudo 2 - Arqueológico Vestígios de 
superfície 

Área de dispersão de abundante material 
cerâmico de época romana. Trata-se de 
depósito secundário já que esta praia tem 
sido utilizada para depósito de dragados. Os 
materiais foram remobilizados a partir das 
ações de dragagem no leito do rio e poderão 
estar associados à ocupação romana em 
ambas as margens. Veja-se CNS 23614 e 
CNS 23615 que se referem a notícia 
descritiva de vestígios de povoado costeiro, 
na margem e à existência de vestígios 
dessa ocupação em meio aquático, mais a 
sul, na zona do castelo de São João de 
Arade. 

Romano 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7'35.62"N 

8°31'32.87"W 

Cota: 0 

AID Não tem 



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

 Elementos Adicionais 
Maio 2020 Rev.00 

180

Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC6 Arade 25 - Arqueológico Achado(s) 
solado(s) 

Canhão provavelmente em bronze com 
1,70m x 0,25m. Encontra-se muito 
concrecionado e colonizado por vida 
marinha. Não produziu assinatura magnética 
durante o levantamento geofísico e poderá 
corresponder ao canhão do projeto 
ProArade deslocado para aquela zona 
durante os trabalhos de uma das 
campanhas (informação do Prof. Alberto 
Machado). Apresenta munhão, na parte 
superior da peça, ou seja, neste momento o 
canhão está posicionado lateralmente. 
Encontra-se sobre fundo misto de área fina 
e lodo, não existindo na sua envolvência 
quaisquer outros vestígios de naufrágio, à 
superfície nem foi detetada qualquer 
anomalia em profundidade na zona, 
resultante dos dados do penetrador de 
sedimentos.  

Moderno/Contemporâneo 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 6’ 41.28”N 

8° 31’ 18.48W 

Cota: -4,5 (ZH) 

AID Não tem 

OC7 Arade 26 - Arqueológico Achado(s) 
isolado(o) 

Ancora de grande porte, do tipo almirantado. 
Uma unha no interior dos sedimentos e 
outra visível assim como o arganel. Coberta 
com cabos e armadilhas de pesca. Não se 
identificou qualquer contexto de naufrágio 
nem outros materiais associados. Encontra-
se a cerca de 11,5 metros de profundidade 
fora da barra à boca dos molhes. 

 

 

 

Portimão 

37° 6’ 22.14”N 

8° 31’ 50.22”W 

Cota. -11,5 (ZH) 

 

AII Não tem 

OC8 Arade 27 CNS 24231 

 

Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Materiais variado em metal dispersos: cabos 
de aço, tubos, válvula, etc. Poderá 
corresponder ao Arade 7 - Destroços de 
traineira  

 

Contemporâneo 

 

Portimão 

37°6’30,72” 

8°31’41.04” 

Cota: -12,5 (ZH) 

AID Não tem 

OC9 Arade 15/GEO1 CNS 25839 

 

Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Naufrágio? 

Em frente ao forte de São João do Arade foi 
Identificado um conjunto de madeiras de 
embarcação visíveis no talude aparentando 
ter sido cortadas por anterior dragagem. As 
madeiras têm 16cm de espessura e não se 
observam pregaduras. Esta embarcação 
corresponderá ao arqueossítio GEO 1, já 
identificado e com provável cronologia 
romana.  

Romano? 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7’ 9.54”N 

8° 31’ 2580”W 

Cota: -8,5 (ZH) 

AID Não tem 

Arade 4/GEO1 CNS 24227 Descrição no Endovélico: “Vestígios 
náuticos: carlinga (2002), madeiras de 
grandes dimensões e âncora. Março 2008: 
descrito por FA como naufrágio”. 
Aparentemente a localização é a mesma ou 
na proximidade de Arade 15.  

Não determinado  
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Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC10 Arade 28  Arqueológico Casco Chapas em ferro da estrutura de um casco 
partido em dois. Provável arrastão.  

Contemporâneo 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7'48.72"N 

8°31'36.00"W 

AID Não tem 

OC11 Arade 22 CNS 24225 Arqueológico Casco Descrição no Endovélico: “casco de 
embarcação (15m x 7m), com lastro de 
pedra. Avistado durante prospeções de 
verificação CNANS, em 30 de Agosto de 
2006”. Não foi localizado durante os 
trabalhos arqueológicos realizados no 
âmbito do presente estudo. 

Moderno  Lagoa/Ferragudo 

37° 6'53.52"N 

8°31'12.83"W 

AII Não tem 

OC12 Molhe CNS 10828 Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Descrição no Endovélico: “Na foz do Arade a 
montante do molhe situado a nascente foi 
encontrado um cepo de âncora de tipo 
"cavilha mediana" com cerca de 2 m de 
comprimento”. Zona assoreada durante os 
trabalhos de campo realizados para o 
presente estudo.  

Romano  Lagoa/Ferragudo 

37° 6'39.54"N 

8°31'16.44"W 

AII Não tem 

OC13 Praia do 
Pintadinho 

CA 5489 Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Cepo de chumbo com cerca de 120cm. 
Zona assoreada durante os trabalhos de 
campo realizados para o presente estudo.  

Romano  Lagoa/Ferragudo 

37° 6'29.19"N 

8°31'15.38"W 

 Não tem 

OC14 Arade 6 CNS 18623 Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Descrição no Endovélico: “Navio, de 
madeira, cuja tipologia se desconhece, 
descoberto aquando das dragagens de 
1970. Jazia à entrada da barra do Arade, 
quase entre as extremidades dos dois 
molhes”. Não terá sido identificado após a 
sua descoberta em 1970 (Castro, 2005: 60). 
Não foi identificado durante os trabalhos de 
campo realizados para o presente estudo.  

Idade Média e Moderno  Lagoa/Ferragudo 

37° 6'26.49"N 

8°31'40.67"W 

AID Não tem 

OC15 Arade 17 CNS 28697 Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Descrição no Endovélico: “Tabuado de 
embarcação bem dimensionado e fragmento 
de quilha, vários cadernais e vestígios de 
cabos, 2 âncoras e 1 fateixa. Identificado 
durante prospeções de 2006”. Este sítio 
corresponde à zona B1 de Arade B, com 
cerca de 70m2 de área onde se verificou 
maior concentração de materiais em 
depósito secundário. Os materiais incluíam 
duas âncoras em ferro com cepos de 
madeira as quais permaneceram no local 
após os trabalhos de 2003 (Fonseca, 2015: 
31). A zona encontra-se assoreada não 
tendo sido identificadas as peças durante os 
trabalhos de campo realizados para o 
presente estudo. 

Moderno 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'45.86"N 

8°31'19.07"W 

AID Dentro da área 
de proteção do 

Arade B 

Edital 
nº209/2016 da 
capitania do 

Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV 
Artigo 42º 
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Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

Arade 3/Arade B CNS 24226 Descrição no Endovélico: “Arade 3: zonas 
B1, B2 (caverna trincada) e C. Despojos 
náuticos. Corresponde a Geo 7. Março 
2008: descrito por FA como naufrágio”. 
Diversos elementos recuperados. B2 
totalmente escavado e em B1 haverá ainda 
património (Fonseca, 2015: 31-33). Parece 
ter a mesma localização que Arade 17. Zona 
assoreada durante os trabalhos de campo 
realizados para o presente estudo. 

 

OC16 GEO 7/Arade B - Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Trata-se de uma área localizada no setor 
noroeste de Arade B, em extensão, para 
norte, do núcleo original GEO7/Arade 6. 
Designa a área onde foram realizadas 
sondagens por escavação em 2002. Foram 
identificados diversos materiais em 
deposição secundária, com predominância 
do período romano, assim como um 
elemento de estrutura náutica interpretado 
como uma roda de proa (Fonseca, 2015: 
51). No local não ficaram elementos por 
recuperar.  

Romano, Medieval e 
Moderno 

 Lagoa/Ferragudo 

37° 6'49.98"N 

8°31'23.73"W 

AID Dentro da área 
de proteção do 

Arade B 

Edital 
nº209/2016 da 
capitania do 

Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV 
Artigo 42º 

 

OC17 Arade 1 CNS 18622 Arqueológico Navio 

 

Descrição no Endovélico: “Navio, de 
madeira, seccionado transversalmente, 
descoberto em 1970, aquando da 
dragagem. Uma amostra de madeira foi 
datada, pelo radiocarbono, apresentando 
intervalo para calibração, a 2 sigma, de 
1489-1605 cal. D.C. Ver também Processo 
CNANS 2004/038. Descoberto aquando das 
dragagens de 1970. Identificado por J. 
Albuquerque e J.  Farrajota, desenhado por 
J. Albuquerque (1972). Desmontado e 
removido em 2006 [2004?]. Peças navais 
em madeira”. Desmontado e removido em 
2004. “O conjunto dos vestígios arquiteturais 
do navio Arade 1 é completado pela 
presença de uma enorme âncora, cuja 
tipologia se desconhece. Com efeito, 
embora a haste apresente já 2 m de 
comprimento, esta peça encontra-se ainda 
solidamente enterrada. Trata-se, sem 
dúvida, da âncora identificada em 1970 por 
Jorge Albuquerque (Loureiro e Alves, 2005, 
p. 16). Bastante concrecionada, possui 
arganéu, com cerca de 50 cm de diâmetro, 
um pequeno fragmento do cepo de madeira 
e haste com 20 cm de secção e encontra-se 
inserida no lodo segundo a orientação do 
talude e dos próprios destroços da 
embarcação” (Loureiro e Alves, 2007: 
372).Zona assoreada durante os trabalhos 
de campo realizados para o presente 
estudo. Não se identificou a âncora que 
ainda permanece in situ. 

Moderno 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'43.79"N 

8°31'21.05"W 

AID Dentro da área 
de proteção do 

Arade B 

Edital 
nº209/2016 da 
capitania do 

Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV 
Artigo 42º 
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Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC18 Arade 2 CNS 18620 Arqueológico Naufrágio Descrição no Endovélico: “Destroços de 
navio, de onde provêm diversos vestígios de 
embarcação e canhões avistados por L. 
Sacramento. Da mesma área provém um 
canhão de bronze recuperado pelo pessoal 
da Mobil (ver CNS 21959; DANS 025)”. 
Zona assoreada durante os trabalhos de 
campo realizados para o presente estudo. 

  Lagoa/Ferragudo 

37° 6'36.16"N 

8°31'24.73"W 

AII Dentro da área 
de proteção do 

Arade B 

Edital 
nº209/2016 da 
capitania do 

Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV 
Artigo 42º 

 

OC19 Arade 3 Sem referência 

 

Arqueológico Casco Não possui registo no Endovélico. As 
publicações anteriores a 1999 referenciam 
este arqueossítio como Arade 3 com a 
seguinte descrição: “Navio de madeira de 
que se desconhece a tipologia, descoberto 
aquando das dragagens de 1970. A cerca 
de 250m a noroeste do navio Arade 2. Idade 
Média ou Idade Moderna. Inédito” (Gomes et 
al., 1995: 74). Não foi confirmado 
posteriormente. Não foi identificado durante 
os trabalhos de campo realizados para o 
presente estudo. 

Não determinado  Portimão 

37° 6'48.65"N 

8°31'26.71"W 

AID Não tem 

OC20 Arade 4 CNS 18619 Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Descrição no Endovélico: “Navio, de 
madeira, cuja tipologia se desconhece, 
descoberto aquando das dragagens de 
1970”. Não foi confirmado posteriormente. 
Não foi identificado durante os trabalhos de 
campo realizados para o presente estudo. 

Idade Média e Moderno  Portimão 

37° 6'50.32"N 

8°31'28.15"W 

AID Não tem 

OC21 Arade 5 CNS 18618 Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Descrição no Endovélico: “Navio, de 
madeira, cuja tipologia se desconhece, 
descoberto aquando das dragagens de 
1970”. Informação não confirmada 
posteriormente. Não identificado durante os 
trabalhos de campo realizados para o 
presente estudo. 

Idade Média e Moderno  Portimão 

37° 6'59.18"N 

8°31'29.60"W 

AID Não tem 

OC22 Arade 6/GEO7 CNS 24229 Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Descrição no Endovélico: “Casco de 
embarcação. Descoberto na década de 
1970. Avistado pelo operador holandês da 
draga, e por Luís Sacramento. Alberto 
Machado terá avistado quando praticava 
caça submarina na área”. Foi alvo de 
trabalhos arqueológicos mas não foi 
identificado o casco. Inicialmente 
posicionado na boca da barra, entre os dois 
molhes, foi reposicionado na posição de 
GEO 7 durante o projeto ProArade, no local 
de achado de uma caverna de casco 
trincado (Fonseca, 2015: 194). Descrição de 
GEO7 em Machado, 2000: “Conjunto de 
fragmentos de ânforas e de madeiras 
isoladas”. Parte dos vestígios foram 
recuperados nas diversas campanhas 
arqueológicas efetuadas no local. Zona 
assoreada durante os trabalhos de campo 
realizados para o presente estudo.  

Não determinado  Lagoa/Ferragudo 

37° 6'45.86"N 

8°31'21.03"W 

AID Dentro da área 
de proteção do 

Arade B 

Edital 
nº209/2016 da 
capitania do 

Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV 
Artigo 42º 

 

OC23 Arade 7 - Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Núcleo de canhões. Informação não 
confirmada posteriormente. Não foi 
localizado durante os trabalhos 
arqueológicos realizados no âmbito do 
presente estudo. 

Contemporâneo  Lagoa/Ferragudo 

37° 6'28.56"N 

8°31'36.84"W 

AII Não tem 
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Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC24 Arade 20 CNS 28699 Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

 

Descrição no Endovélico: “Conjunto de 
elementos de chapa de ferro associada a 
cavername de embarcação. Prospeções de 
2006”. Não foi localizado durante os 
trabalhos arqueológicos realizados no 
âmbito do presente estudo. 

Contemporâneo  Portimão 

37° 7'40.81"N 

8°31'39.89"W 

AID Não tem 

OC25 Arade 8 - Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Canhões em ferro (Castro, 2005:60). 
Informação não confirmada posteriormente. 
Não foi localizado durante os trabalhos 
arqueológicos realizados no âmbito do 
presente estudo. 

Não determinado  Portimão 

37° 6'28.29"N 

8°31'41.98"W 

AID Não tem 

OC26 Fialho 2 - Arqueológico Cais O aterro de Ferragudo cobre o cais da 
antiga fábrica Fialho, o qual se prolongava 
para o rio no sentido NE-SO.  

Contemporâneo 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7'44.44"N 

8°31'24.52"W 

AII Não tem 

OC27 Arade B - Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Área do anteporto definida como 
fundeadouro por Francisco Alves: vestígios 
de superfície de épocas diversas. Na 
mesma área foi recuperada caverna trincada 
e despojos náuticos (Arade 3). Alvo de 
trabalhos arqueológicos sob direção de 
Cristóvão Fonseca, a área revelou, elevado 
potencial de onde foi retirado abundante 
espólio. Os vestígios encontram-se 
enterrados a diferentes cotas até aos -8 m 
(ZH). Visíveis no talude após últimas 
dragagens, ou à superfície após mobilização 
de sedimentos pelo talude. Atualmente não 
são visíveis quaisquer materiais ou 
contextos. Possibilidade de ter ocorrido 
assoreamento desde os últimos trabalhos. 
onde se registam achados relacionados com 
naufrágios e com a função de fundeadouro 
em várias épocas.  

Romano, Medieval, 
Moderno e 

Contemporâneo 

 Lagoa/Ferragudo 

37° 6'49.98"N 

8°31'23.73"W 

AID Edital 
nº209/2016 da 
capitania do 

Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV 
Artigo 42º 

 

OC28 Estação dos 
Socorros a 

Náufragos de 
Ferragudo 

IPA.00013988 Arquitetónico Edifício Edifício do salva-vidas de Ferragudo Contemporâneo 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7'25.57"N 

8°31'21.49"W 

AII Não tem 
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Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

AES 1 Arade B/Arade 1/ 
Arade 2/ Arade 
3/Arade 4/Arade 
6/GEO 7/Arade 

17/GEO 3 

CNS 18622 (Arade 1) 

CNS 18620 (Arade 2) 

CNS 18619 (Arade 3) 

CNS 18619 (Arade 4) 

CNS 24229 (Arade 6) 

CNS 28697 (Arade 
17) 

CNS 24226 (Arade 
3/Arade B) 

Arqueológico Vestígios de 
superfície 

Esta área foi por nós definida por nela se 
encontrarem registados diversos contextos 
náuticos, nomeadamente o designado Arade 
B. Acresce o facto de ser uma zona de 
depósitos sedimentares ainda pouco 
perturbados por obras portuárias, 
acrescentando elevado potencial aos dados 
já conhecidos. 

Romano, Medieval, 
Moderno e 

Contemporâneo 

 Lagoa/Ferragudo 

 

AID  

AES 2 Praia da Angrinha CNS 10823 (Praia da 
Angrinha), 23615 

(Ferragudo – Castelo 
do Arade), 23614 

(Ferragudo-Castelo 
do Arade), 3934 

(Ferragudo) 

Arqueológico  Nesta área não foram identificados 
quaisquer vestígios arqueológicos. No 
entanto, entendeu-se definir a AES 2 com 
base nas descrições de 4 registos do 
Endovélico, os quais poderão corresponder 
a uma mesma realidade, já desaparecida, 
mas referenciadas na zona da praia da 
Angrinha. Descrição do CNS 10823: “Restos 
de edifícios, alguns com mosaicos e 
estuques pintados, tanques de salga de 
peixe, moedas, vidros e cerâmica. Um nível 
pré-romano deu vários materiais entre os 
quais uma serpente de bronze”. Descrição 
do CNS 23615: “Notícia descritiva de 
vestígios de povoado costeiro, na margem, 
podendo ter estruturas pré-romanas, bem 
como cetariae e artefactos associados”. 
Descrição no CNS 23614: “Vestígios de 
povoamento litoral, na margem esquerda da 
parte vestibular do estuário do rio Arade 
(meio aquático)”. Descrição no CNS 3934: 
“Notícia da existência de uma villa com 
mosaicos e cetárias. Junto ao Castelo do 
Arade” 

Idade do Ferro e Romano  Lagoa/Ferragudo 

 

AID e AII  
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34. Pormenorizar os trabalhos arqueológicos necessários realizar para garantir a salvaguarda pelo 
registo científico in situ dos sítios arqueológicos identificados. Ou seja, as áreas dos trabalhos de 
diagnóstico dos sítios arqueológicos e/ou da sua escavação integral, bem como dos pressupostos 
gerais a considerar (arqueológicos e de conservação), objetivos, metodologias, áreas estimadas 
intervencionar, entre outros aspetos. 

A pormenorização dos trabalhos arqueológicos do registo in situ para salvaguarda dos 
sítios arqueológicos afetados será desenvolvido em Caderno de Encargos para os 
trabalhos preliminares, à execução da obra, de acordo com as orientações da DGPC. 
 
Essas áreas estão definidas na cartografia dos sítios arqueológicos (Anexo E – Questão 
A7.31) e a sua salvaguarda será detalhada no âmbito de protocolos a estabelecer com 
entidades do património cultural regional (Museus, Câmaras Municipais, ou outros) em 
coordenação com a DGPC. 
 
 
 

35. Indicar as medidas de minimização ou mesmo de compensação de natureza arqueológica, de 
conservação preventiva/curativa e eventualmente museológicas que materializem a integração e 
valorização de alguns dos achados, das estruturas e dos materiais arqueológicos em "circuitos 
turísticos subaquáticos", nomeadamente para o Arade 13/Geo5 (OC2), Arade 23 (OC3), Arade 25 
(OC6), Arade 26 (OC7) e Arade 15/Geo 1(OC9). 

Estas devem ser objeto de propostas concretas, acompanhadas do seu faseamento, com o 
objetivo de promover a valorização do Património Cultural no âmbito da execução do projeto. 

A utilização de eventuais achados em circuitos turísticos subaquáticos ou musealização, 
depende das condições e características dos materiais recolhidos na zona de 
intervenção. A sua conservação será objeto de protocolos com entidades regionais de 
cultura e a sua eventual utilização para outros fins será articulada com iniciativas públicas 
ou privadas sustentáveis. 
 
Esta ação exigirá assim uma definição e planeamento articulados com a obra e entidades 
de cultura envolvidas, dependendo portanto  de meios disponíveis, os quais não são 
possíveis de avaliar nesta fase de projeto e consequentemente de definir a metodologia. 
Esta deverá ser uma ação a realizar de forma articulada e ponderada com demais 
entidades, cuja entrega deveria ser feita à CA antes do início das obras, para sua prévia 
aprovação. 
 
 
 

36. Apresentar uma estimativa dos eventuais custos, as áreas de intervenção, a calendarização 
dos trabalhos arqueológicos parcial e total e uma calendarização articulada face ao cronograma 
do projeto (tendo em consideração o cronograma dos trabalhos apresentado e as fases de 
implementação), para a execução dos trabalhos arqueológicos que constam das medidas de 
minimização propostas e eventualmente complementadas, bem como das eventuais medidas 
compensatórias. 

O programa de intervenções e calendarização de trabalhos arqueológicos será 
desenvolvido em documento autónomo a integrar no Caderno de Encargos da Obra, em 
função das decisões tomadas em relação à concretização do projeto. 
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Esta deverá ser assim uma ação a realizar de forma articulada e ponderada com demais 
entidades, cuja entrega deveria ser feita à CA antes do início das obras, para sua prévia 
aprovação. 
 
 

37. Ponderar a eventual revisão da avaliação de impacte e das medidas de minimização, face as 
alterações resultantes dos pontos anteriores, nomeadamente das medidas gerais, da delimitação 
e proteção/vedação de sítios arqueológicos, das decorrentes de alterações ou ajustes do projeto, 
da identificação do local de reenterramento de madeiras, da avaliação posterior das áreas alvo de 
dragagem, ou mesmo das eventuais medidas compensatórias e de valorização do património, das 
que possibilitem a recolha de informação paleoambiental, do recurso a detetores de metais sobre 
os inertes dragados, entre outras. 

Do trabalho de revisão dos erros, duplicações, incongruências e omissões na base de 
dados da DGPC relativa ao rio Arade, da confrontação de toda esta sistematização com a 
bibliografia, processos e entradas de carta arqueológica resultou um aumento 
significativo das ocorrências de património cultural (OC) a considerar na síntese deste 
estudo. A este número juntámos as ocorrências no interior da área Arade B, que 
anteriormente não tinham tido avaliação individualizada por estarem contidas nesta área 
para a qual se tinha feito a avaliação e indicado medidas. Por fim, integraram também 
esta listagem 3 arqueossítios dos quais só obtivemos, por parte da DGPC, informação 
quanto à localização, após o encerramento do estudo (Arade 17, Arade 18 e Arade 22). 
Em consequência, temos agora identificadas e individualizadas um total de 30 
ocorrências dentro das áreas de incidência do projeto. Entendeu-se ainda, após esta 
revisão da base de dados, incluir uma nova Área de Elevada sensibilidade (AES) como 
mais adiante se explicita. 
 
Não se consideraram as OC16 (GEO7/Arade B), OC22  (Arade 6/GEO7), OC29 (Arade 
16) e OC30 (Arade 18) para valoração do recurso cultural ou avaliação de impactes uma 
vez que os materiais identificados terão sido recolhidos.  
 
As OC14, OC19, OC20, OC21, OC 25 correspondem a contextos registados em 1970 
que nunca foram confirmados nem caracterizados. Também não foram identificados 
durante os trabalhos agora realizados pelo que não se fez a valoração do recurso cultural 
nem a avaliação de impactes, nem são indicadas quaisquer medidas. 
 
A OC12 corresponde a um cepo de âncora romana avistado, na proximidade do molhe 
nascente e para o qual não temos informação de ter sido confirmado e /ou recuperado. 
Também não foi identificado durante os trabalhos executados no âmbito do presente 
estudo. Neste caso, o recurso é valorado mas não são apresentadas medidas. 
 
Para OC4 e OC13 não são apresentadas medidas visto considerar-se um impacto 
positivo. Para OC5 não se definem medidas por se tratar de depósitos de dragados com 
materiais em deposição secundária. 
 
De seguida, faz-se a respetiva valoração de cada ocorrência, incluindo as Áreas de 
Elevada Sensibilidade e a respetiva avaliação de impacte. Finalmente, indicam-se as 
adequadas medidas de minimização. 
 
No quadro seguinte sistematizam-se todas as ocorrências de património cultural no 
interior das Áreas de Incidência do Projeto. 
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Quadro 15 – Quadro Síntese das Ocorrências Culturais na Área de Incidência do Projeto 

Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC1 Castelo de São 
João de Arade IPA 00002855 Arquitetónico Arquitetura 

militar/Castelo 

Planta trapezoidal implantada em terreno 
alto, torre de menagem ameada, com vários 
corpos adossados, escalonados em altura, 
dependência voltada ao mar vazada por 
janelas de perfil quebrado, com guarita. 

Meados do  
século 17 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7'10.36"N 

8°31'21.02"W 

AII 

3,5 (AID) 

IIP - Decreto n.º 
735/74, DG, I Série, n.º 
297, de 21-12-1974 

OC2 Arade 13/GEO 5 CNS 24260 Arqueológico Naufrágio 

Não se encontra, no Endovélico, registo 
relativo ao GEO 5 encontrando-se, 
provavelmente sob a designação Arade 13. O 
sítio, datado do século XVIII-XIX, caracteriza-
se pela presença de um casco em madeira 
no qual são visíveis diversas pregaduras em 
cobre/bronze. A área visível apresenta cerca 
de 22m x 7 m e desenvolve-se em tumulus 
com cotas que variam entre -5m (ZH) e -9m 
(ZH). 

Contemporâneo 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7’ 32.34”N 

8° 31’ 33.25”W 

Cotas: -5 m (ZH) a -9 m 
(ZH) 

AID 

Edital nº209/2016 da 
capitania do Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV Artigo 42º 

OC3 Arade 23 CNS 22728 Arqueológico Naufrágio 

Descrita, no Endovélico como “embarcação 
com lastro; cavernas e moitões. Localizado 
em 2006 pela equipa da DANS. 
Reposicionado em 2007”. Atualmente o sítio 
apresenta-se sob a forma de um “tumulus” 
onde se observam pedras, nomeadamente 
pedras de lastro e algumas madeiras do 
casco desprotegidas. Foi possível identificar 
a rede sombra colocada para proteção do 
contexto após a última campanha, embora se 
encontre coberta e oculta por um manto de 
algas. 

Moderno 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 6’ 54.90” 

8° 31’ 19.44” 

Cota: -3,5 (ZH) 

AID 

Edital nº209/2016 da 
capitania do Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV Artigo 42º 

OC4 Ponta do Altar B CNS 10836 Arqueológico Achado(s) 
isolado(s) 

Vestígios de naufrágio de um grande navio. 
Foram recolhidos dez canhões de bronze. 
Ficou in situ um de ferro, assim como uma 
âncora. Recuperadas algumas moedas de 
prata e cobre e vários projéteis de chumbo. 

Moderno  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'21.37"N 

8°31'15.84"W 

AII 

Edital nº209/2016 da 
capitania do Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV Artigo 42º  

OC5 Ferragudo 2 - Arqueológico Vestígios de 
superfície 

Área de dispersão de abundante material 
cerâmico de época romana. Trata-se de 
depósito secundário já que esta praia tem 
sido utilizada para depósito de dragados. Os 
materiais foram remobilizados a partir das 
ações de dragagem no leito do rio e poderão 
estar associados à ocupação romana em 
ambas as margens. Veja-se CNS 23614 e 
CNS 23615 que se referem a notícia 
descritiva de vestígios de povoado costeiro, 
na margem e à existência de vestígios dessa 
ocupação em meio aquático, mais a sul, na 
zona do castelo de São João de Arade. 

Romano 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7'35.62"N 

8°31'32.87"W 

Cota: 0 

AID Não tem 



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

 Elementos Adicionais 
Maio 2020 Rev.00 

190 

Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC6 Arade 25 - Arqueológico Achado(s) 
solado(s) 

Canhão provavelmente em bronze com 
1,70m x 0,25m. Encontra-se muito 
concrecionado e colonizado por vida marinha. 
Não produziu assinatura magnética durante o 
levantamento geofísico e poderá 
corresponder ao canhão do projeto ProArade 
deslocado para aquela zona durante os 
trabalhos de uma das campanhas 
(informação do Prof. Alberto Machado). 
Apresenta munhão, na parte superior da 
peça, ou seja, neste momento o canhão está 
posicionado lateralmente. Encontra-se sobre 
fundo misto de área fina e lodo, não existindo 
na sua envolvência quaisquer outros 
vestígios de naufrágio, à superfície nem foi 
detetada qualquer anomalia em profundidade 
na zona, resultante dos dados do penetrador 
de sedimentos.  

Moderno/ 
Contemporâneo 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 6’ 41.28”N 

8° 31’ 18.48W 

Cota: -4,5 (ZH) 

AID Não tem 

OC7 
Arade 26 

 
- Arqueológico Achado(s) 

isolado(o) 

Ancora de grandes dimensões, do tipo 
almirantado. Uma pata no interior dos 
sedimentos e outra visível assim como o 
arganéu. Coberta com cabos e armadilhas de 
pesca. Não se identificou qualquer contexto 
de naufrágio nem outros materiais 
associados. Encontra-se a cerca de 11,5 
metros de profundidade fora da barra à boca 
dos molhes. 

 

 

 

Portimão 

37° 6’ 22.14”N 

8° 31’ 50.22”W 

Cota. -11,5 (ZH) 

 

AII Não tem 

OC8 
Arade 27 

 

CNS 24231 

 
Arqueológico Achado(s) 

isolado(s) 

Materiais variado em metal dispersos: cabos 
de aço, tubos, válvula, etc. Poderá 
corresponder ao Arade 7 - Destroços de 
traineira  

Contemporâneo 

 

Portimão 

37°6’30,72” 

8°31’41.04” 

Cota: -12,5 (ZH) 

AID Não tem 

OC9 

Arade 15/GEO1 

 

CNS 25839 

 

Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

Naufrágio? 

Em frente ao forte de São João do Arade foi 
Identificado um conjunto de madeiras de 
embarcação visíveis no talude aparentando 
ter sido cortadas por anterior dragagem. As 
madeiras têm 16cm de espessura e não se 
observam pregaduras. Esta embarcação 
corresponderá ao arqueossítio GEO 1, já 
identificado e com provável cronologia 
romana.  

Romano? 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7’ 9.54”N 

8° 31’ 2580”W 

Cota: -8,5 (ZH) 

AID Não tem 

Arade 4/GEO1 CNS 24227 

Descrição no Endovélico: “Vestígios náuticos: 
carlinga (2002), madeiras de grandes 
dimensões e âncora. Março 2008: descrito 
por FA como naufrágio”. Aparentemente a 
localização é a mesma ou na proximidade de 
Arade 15.  

Não determinado  
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Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC10 

 
Arade 28  Arqueológico Casco Chapas em ferro da estrutura de um casco 

partido em dois. Provável arrastão.  Contemporâneo 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7'48.72"N 

8°31'36.00"W 

AID Não tem 

OC11 Arade 22 CNS 24225 Arqueológico Casco 

Descrição no Endovélico:  “casco de 
embarcação (15m x 7m), com lastro de 
pedra. Avistado durante prospeções de 
verificação CNANS, em 30 de Agosto de 
2006”. Não foi localizado durante os trabalhos 
arqueológicos realizados no âmbito do 
presente estudo. 

Moderno  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'53.52"N 

8°31'12.83"W 

AII Não tem 

OC12 Molhe CNS 10828 Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Descrição no Endovélico: “Na foz do Arade a 
montante do molhe situado a nascente foi 
encontrado um cepo de âncora de tipo 
"cavilha mediana" com cerca de 2 m de 
comprimento”. Zona assoreada durante os 
trabalhos de campo realizados para o 
presente estudo.  

Romano  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'39.54"N 

8°31'16.44"W 

 

AII Não tem 

OC13 Praia do Pintadinho CA 5489 Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Cepo de chumbo com cerca de 120cm. Zona 
assoreada durante os trabalhos de campo 
realizados para o presente estudo.  

Romano  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'29.19"N 

8°31'15.38"W 

 Não tem 

OC14 Arade 6 CNS 18623 Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Descrição no Endovélico: “Navio, de madeira, 
cuja tipologia se desconhece, descoberto 
aquando das dragagens de 1970. Jazia à 
entrada da barra do Arade, quase entre as 
extremidades dos dois molhes”. Não terá sido 
identificado após a sua descoberta em 1970 
(Castro, 2005: 60). Não foi identificado 
durante os trabalhos de campo realizados 
para o presente estudo.  

Idade Média e 
Moderno  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'26.49"N 

8°31'40.67"W 

AID Não tem 

OC15 

Arade 17 

 

CNS 28697 

 

Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Descrição no Endovélico: “Tabuado de 
embarcação bem dimensionado e fragmento 
de quilha, vários cadernais e vestígios de 
cabos, 2 âncoras e 1 fateixa. Identificado 
durante prospeções de 2006”. Este sítio 
corresponde à zona B1 de Arade B, com 
cerca de 70m2 de área onde se verificou 
maior concentração de materiais em depósito 
secundário. Os materiais incluíam duas 
âncoras em ferro com cepos de madeira as 
quais permaneceram no local após os 
trabalhos de 2003 (Fonseca, 2015: 31). A 
zona encontra-se assoreada não tendo sido 
identificadas as peças durante os trabalhos 
de campo realizados para o presente estudo. 

Moderno 
 

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'45.86"N 

8°31'19.07"W 

AID Não tem 

Arade 3/Arade B 
CNS 24226 

 

Descrição no Endovélico: “Arade 3: zonas B1, 
B2 (caverna trincada) e C. Despojos náuticos. 
Corresponde a Geo 7. Março 2008: descrito 
por FA como naufrágio”. Diversos elementos 
recuperados. B2 totalmente escavado e em 
B1 haverá ainda património (Fonseca, 2015: 
31-33). Parece ter a mesma localização que 
Arade 17. Zona assoreada durante os 
trabalhos de campo realizados para o 
presente estudo. 
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Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC16 
GEO 7/Arade B 

 
- Arqueológico 

Achado(s) 
isolado(s) 

 

Trata-se de uma área localizada no setor 
noroeste de Arade B, em extensão, para 
norte, do núcleo original GEO7/Arade 6. 
Designa a área onde foram realizadas 
sondagens por escavação em 2002. Foram 
identificados diversos materiais em deposição 
secundária, com predominância do período 
romano, assim como um elemento de 
estrutura náutica interpretado como uma roda 
de proa (Fonseca, 2015: 51). No local não 
ficaram elementos por recuperar.  

Romano, Medieval e 
Moderno  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'49.98"N 

8°31'23.73"W 

AID Não tem 

OC17 Arade 1 CNS 18622 Arqueológico 
Navio 

 

Descrição no Endovélico: “Navio, de madeira, 
seccionado transversalmente, descoberto em 
1970, aquando da dragagem. Uma amostra 
de madeira foi datada, pelo radiocarbono, 
apresentando intervalo para calibração, a 2 
sigma, de 1489-1605 cal. D.C. Ver também 
Processo CNANS 2004/038. Descoberto 
aquando das dragagens de 1970. Identificado 
por J. Albuquerque e J.  Farrajota, desenhado 
por J. Albuquerque (1972). Desmontado e 
removido em 2006 [2004?]. Peças navais em 
madeira”. Desmontado e removido em 2004. 
“O conjunto dos vestígios arquiteturais do 
navio Arade 1 é completado pela presença de 
uma enorme âncora, cuja tipologia se 
desconhece. Com efeito, embora a haste 
apresente já 2 m de comprimento, esta peça 
encontra-se ainda solidamente enterrada. 
Trata-se, sem dúvida, da âncora identificada 
em 1970 por Jorge Albuquerque (Loureiro e 
Alves, 2005, p. 16). Bastante concrecionada, 
possui arganéu, com cerca de 50 cm de 
diâmetro, um pequeno fragmento do cepo de 
madeira e haste com 20 cm de secção e 
encontra-se inserida no lodo segundo a 
orientação do talude e dos próprios destroços 
da embarcação” (Loureiro e Alves, 2007: 
372).Zona assoreada durante os trabalhos de 
campo realizados para o presente estudo. 
Não se identificou a âncora que ainda 
permanece in situ. 

Moderno 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'43.79"N 

8°31'21.05"W 

AID 

Edital nº209/2016 da 
capitania do Porto de 
Portimão. 

Capítulo XIV Artigo 42º  

OC18 Arade 2 CNS 18620 Arqueológico 
Naufrágio 

 

Descrição no Endovélico: “Destroços de 
navio, de onde provêm diversos vestígios de 
embarcação e canhões avistados por L. 
Sacramento. Da mesma área provém um 
canhão de bronze recuperado pelo pessoal 
da Mobil (ver CNS 21959; DANS 025)”. Zona 
assoreada durante os trabalhos de campo 
realizados para o presente estudo. 

  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'36.16"N 

8°31'24.73"W 

AII Não tem 

OC19 Arade 3 
Sem referência 

 
Arqueológico 

Casco 

 

Não possui registo no Endovélico. As 
publicações anteriores a 1999 referenciam 
este arqueossítio como Arade 3 com a 
seguinte descrição: “Navio de madeira de que 
se desconhece a tipologia, descoberto 
aquando das dragagens de 1970. A cerca de 
250m a noroeste do navio Arade 2. Idade 
Média ou Idade Moderna. Inédito” (Gomes et 
al., 1995: 74). Não foi confirmado 
posteriormente. Não foi identificado durante 
os trabalhos de campo realizados para o 
presente estudo. 

Não determinado  

Portimão 

37° 6'48.65"N 

8°31'26.71"W 

AID Não tem 
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Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC20 Arade 4 CNS 18619 Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Descrição no Endovélico: “Navio, de madeira, 
cuja tipologia se desconhece, descoberto 
aquando das dragagens de 1970”. Não foi 
confirmado posteriormente. Não foi 
identificado durante os trabalhos de campo 
realizados para o presente estudo. 

Idade Média e 
Moderno  

Portimão 

37° 6'50.32"N 

8°31'28.15"W 

AID Não tem 

OC21 Arade 5 CNS 18618 Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Descrição no Endovélico: “Navio, de madeira, 
cuja tipologia se desconhece, descoberto 
aquando das dragagens de 1970”. 
Informação não confirmada posteriormente. 
Não identificado durante os trabalhos de 
campo realizados para o presente estudo. 

Idade Média e 
Moderno  

Portimão 

37° 6'59.18"N 

8°31'29.60"W 

AID Não tem 

OC22 Arade 6/GEO7 CNS 24229 Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Descrição no Endovélico: “Casco de 
embarcação. Descoberto na década de 1970. 
Avistado pelo operador holandês da draga, e 
por Luís Sacramento. Alberto Machado terá 
avistado quando praticava caça submarina na 
área”. Foi alvo de trabalhos arqueológicos 
mas não foi identificado o casco. Inicialmente 
posicionado na boca da barra, entre os dois 
molhes, foi reposicionado na posição de GEO 
7 durante o projeto ProArade, no local de 
achado de uma caverna de casco trincado 
(Fonseca, 2015: 194). Descrição de GEO7 
em Machado, 2000: “Conjunto de fragmentos 
de ânforas e de madeiras isoladas”. Parte 
dos vestígios foram recuperados nas diversas 
campanhas arqueológicas efetuadas no local. 
Zona assoreada durante os trabalhos de 
campo realizados para o presente estudo.  

Não determinado  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'45.86"N 

8°31'21.03"W 

AID Não tem 

OC23 Arade 7 - Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Núcleo de canhões. Informação não 
confirmada posteriormente. Não foi localizado 
durante os trabalhos arqueológicos 
realizados no âmbito do presente estudo. 

Contemporâneo  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'28.56"N 

8°31'36.84"W 

AII Não tem 

OC24 Arade 20 CNS 28699 Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Descrição no Endovélico: “Conjunto de 
elementos de chapa de ferro associada a 
cavername de embarcação. Prospeções de 
2006”. Não foi localizado durante os trabalhos 
arqueológicos realizados no âmbito do 
presente estudo. 

Contemporâneo  

Portimão 

37° 7'40.81"N 

8°31'39.89"W 

AID Não tem 

OC25 Arade 8 - Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Canhões em ferro (Castro, 2005:60). 
Informação não confirmada posteriormente. 
Não foi localizado durante os trabalhos 
arqueológicos realizados no âmbito do 
presente estudo. 

Não determinado  

Portimão 

37° 6'28.29"N 

8°31'41.98"W 

AID Não tem 

OC26 Fialho 2 - Arqueológico 
Cais 

 

O aterro de Ferragudo cobre o cais da antiga 
fábrica Fialho, o qual se prolongava para o rio 
no sentido NE-SO.  

Contemporâneo 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7'44.44"N 

8°31'24.52"W 

AII Não tem 
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Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

OC27 Arade B - Arqueológico 
Achado(s) 
isolado(s) 

 

Área do anteporto definida como fundeadouro 
por Francisco Alves: vestígios de superfície 
de épocas diversas. Na mesma área foi 
recuperada caverna trincada e despojos 
náuticos (Arade 3). Alvo de trabalhos 
arqueológicos sob direção de Cristóvão 
Fonseca, a área revelou, elevado potencial 
de onde foi retirado abundante espólio. Os 
vestígios encontram-se enterrados a 
diferentes cotas até aos -8 m (ZH). Visíveis 
no talude após últimas dragagens, ou à 
superfície após mobilização de sedimentos 
pelo talude. Atualmente não são visíveis 
quaisquer materiais ou contextos. 
Possibilidade de ter ocorrido assoreamento 
desde os últimos trabalhos. onde se registam 
achados relacionados com naufrágios e com 
a função de fundeadouro em várias épocas.  

Romano, Medieval, 
Moderno e 

Contemporâneo 
 

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'49.98"N 

8°31'23.73"W 

AID Não tem 

OC28 

Estação dos 
Socorros a 

Náufragos de 
Ferragudo 

IPA.00013988 Arquitetónico Edifício Edifício do salva-vidas de Ferragudo Contemporâneo 

 

Lagoa/Ferragudo 

37° 7'25.57"N 

8°31'21.49"W 

AII Não tem 

OC29 Arade 16 CNS 25973 Arqueológico Achados 
isolados 

1caverna trincada e espólio sem conexões 
náuticas visíveis (na zona B2, Arade) (2002). 
Associável a outros vestígios de cavernas 
trincadas localizados nas imediações em 
2001 e 2002. 

Moderno  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'46.24"N 

8°31'19.69"W 

AID Não tem  

OC30 Arade 18 CNS 28685 Arqueológico Achados 
isolados 

Vestígios de embarcação: couce de popa; 
tabuado de casco liso, de grande espessura. Moderno  

Lagoa/Ferragudo 

37° 6'46.68"N 

8°31'19.47"W 

AID Não tem 

AES 1 

Arade B/Arade 1/ 
Arade 2/ Arade 
3/Arade 4/Arade 
6/GEO 7/Arade 

17/GEO 3/Arade 
16/Arade 18/Arade 

17 

CNS 18622  
(Arade 1) 

CNS 18620  
(Arade 2) 

CNS 18619  
(Arade 3) 

CNS 18619  
(Arade 4) 

CNS 24229  
(Arade 6) 

CNS 28697  
(Arade 17) 

CNS 25973  
(Arade 16) 

CNS 28685  
(Arade 18) 

CNS 24226  
(Arade 3/Arade B) 

Arqueológico Vestígios de 
superfície 

Esta área foi por nós definida por nela se 
encontrarem registados diversos contextos 
náuticos, nomeadamente o designado Arade 
B. Acresce o facto de ser uma zona de 
depósitos sedimentares ainda pouco 
perturbados por obras portuárias, 
acrescentando elevado potencial aos dados 
já conhecidos. 

Romano, Medieval, 
Moderno e 

Contemporâneo 
 

Lagoa/Ferragudo 

 
AID Não tem 
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Nº OC DESIGNAÇÃO REF. CATEGORIA 
PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGEM LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS 

ÀS AI (m) PROTECÇÃO 

AES 2 Praia da Angrinha 

CNS 10823 (Praia 
da Angrinha), 

23615 (Ferragudo – 
Castelo do Arade), 
23614 (Ferragudo-
Castelo do Arade), 
3934 (Ferragudo) 

Arqueológico  

Nesta área não foram identificados quaisquer 
vestígios arqueológicos. No entanto, 
entendeu-se definir a AES 2 com base nas 
descrições de 4 registos do Endovélico, os 
quais poderão corresponder a uma mesma 
realidade, já desaparecida, mas 
referenciadas na zona da praia da Angrinha. 
Descrição do CNS 10823: “Restos de 
edifícios, alguns com mosaicos e estuques 
pintados, tanques de salga de peixe, moedas, 
vidros e cerâmica. Um nível pré-romano deu 
vários materiais entre os quais uma serpente 
de bronze”. Descrição do CNS 23615: 
“Notícia descritiva de vestígios de povoado 
costeiro, na margem, podendo ter estruturas 
pré-romanas, bem como cetariae e artefactos 
associados”. Descrição no CNS 23614: 
“Vestígios de povoamento litoral, na margem 
esquerda da parte vestibular do estuário do 
rio Arade (meio aquático)”. Descrição no CNS 
3934: “Notícia da existência de uma villa com 
mosaicos e cetárias. Junto ao Castelo do 
Arade” 

Idade do  Ferro e 
Romano  

Lagoa/Ferragudo 

 

 

AID 
Não tem 

 
 
 





  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 
Elementos Adicionais 
Rev.00  Maio 2020 

197

 
 
AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
 

 Critérios e identificação do Valor Cultural 

Na identificação do Valor Cultural das ocorrências adotou-se e adaptou-se o sistema 
definido por Mascarenhas et alli (1986) e Albergaria (2001) onde se considera uma 
valoração a partir de valores ponderados atribuídos.  
 
Consideraram-se 8 categorias: Conservação, Raridade, Valor Científico, Valor 
Histórico, Valor Simbólico, Valor Turístico, Monumentalidade e Inserção na 
Paisagem. A última não é aplicável ao Património Cultural subaquático. Atribuiu-se ao 
Valor Científico a ponderação mais elevada seguida do Valor Turístico. À Inserção na 
Paisagem atribuiu-se a ponderação de valor mais baixo. 
 

Quadro 16 – Conjunto das Categorias consideradas no Valor Cultural e respetiva 
ponderação 

Valor Científico 7 

Valor Turístico 6 

Valor Histórico  5 

Valor Simbólico 5 

Valor da Raridade 4 

Monumentalidade 4 

Valor da Conservação 3 

Inserção na paisagem 2 

 

Quadro 17 – Descritores do Valor Científico e respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Moderado 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Quadro 18 – Descritores do Valor Turístico e respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Nulo 0 
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Quadro 19 – Descritores do Valor Histórico e respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Quadro 20 – Descritores do Valor Simbólico e Respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 

Quadro 21 – Descritores do Valor da Raridade e respetivo Valor Numérico 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 

Quadro 22 – Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Ausente 0 

 

Quadro 23 – Descritores do Valor da Conservação e respetivo Valor Numérico 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 
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Quadro 24 – Descritores do Valor da Inserção na Paisagem e respetivo Valor Numérico 

Com muito interesse 5 

Com algum interesse 2 

Sem interesse 1 

Nulo 0 

 
Conforme o Valor Cultural obtido, a cada ocorrência é atribuído um Significado de Valor 
Cultural que pode ser Reduzido, Moderado ou Elevado. 
 

Quadro 25 – Relação entre as Classes de Valor Cultural e o respetivo Significado 

Valor Cultural Significado 

≥17 <25 Elevado 

≥8<17 Moderado 

<8 Reduzido 

 
De acordo com os critérios explicitados, apresentam-se no quadro seguinte os valores e 
significados de Valor Cultural para cada ocorrência identificada. 
 
 
A OC1 corresponde ao Castelo de São João do Arade. Construído em 1643-1644, no 
local onde parece ter existido uma torre de vigia. Fortificação abaluartada, “possui planta 
trapezoidal implantada em terreno alto, torre de menagem ameada, com vários corpos 
adossados, escalonados em altura, dependência voltada ao mar vazada por janelas de 
perfil quebrado, com guarita” (http://www.monumentos.gov.pt/). O imóvel, classificado 
como Imóvel de Interesse Público, implanta-se sobre o esporão rochoso na margem 
esquerda do rio Arade, junto à barra. Fez-se a valoração do recurso cultural 
considerando-o elevado com base, sobretudo, no valor elevado de monumentalidade, 
na inserção paisagística com muito interesse e na relevância em valor histórico, 
valor simbólico e valor turístico ao nível regional.  
 
Verifica-se que, dada a implantação do imóvel junto à margem do Arade e com pano de 
muralha junto à linha de água, a área de servidão administrativa do imóvel conflitua com 
a área de intervenção do projeto.  
 
Assim, face às ações de dragagem para remoção de sedimentos, considerou-se poder 
ocorrer um impacte negativo mas indireto, improvável, reduzido e não significativo. 
No entanto, se considerarmos as ações para remoção de rocha com recurso a 
explosivos, não temos elementos suficientes para avaliar o impacte dessas ações ao 
ocorrerem na proximidade do afloramento rochoso onde se implanta o edifício e 
muralhas. Não obstante foi possível indicar as medidas de proteção face às ações de 
dragagem para remoção de sedimentos. 
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Quadro 26 – Valoração das Ocorrências Culturais 

Nº da 
ocorrência Identificação Conservação Raridade Valor científico Valor 

histórico 
Valor 

simbólico Monumentalidade Inserção 
paisagística Valor turístico Valor cultural 

OC1 Castelo de  São 
João do Arade 

Bom 

(3*5) 

Raro 

(4*4) 

Moderado 

(7*2) 

Elevado 

(5*5) 

Elevado 

(5*5) 

Elevado 

(4*5) 

Com muito 
interesse 

(2*5) 

Elevado 

(6*5) 
Elevado (19,4) 

OC2 GEO5/Arade 13 
Bom 

(3*5) 

Regular 

(4*2) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Elevado 

(6*5) 

Elevado 

(19,6) 

OC3 Arade 23 
Bom 

(3*5) 

Regular 

(4*2) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Elevado 

(6*5) 

Elevado 

(19,6) 

OC4* Ponta do Altar B Desconhecido 
Regular 

(4*2) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Elevado 

(6*5) 

Elevado 

(20,6) 

OC5 Ferragudo 2 
Mau 

(3*1) 

Raro 

(4*4) 

Moderado 

(7*2) 

Médio 

(5*2) 

Reduzido 

(5*1) 

Ausente 

(0) 

Sem interesse 

(0) 

Reduzido 

(6*1) 

Reduzido 

(6,8) 

OC6 Arade 25 
Mau 

(3*1) 

Regular 

(4*2) 

Moderado 

(7*2) 

Médio 

(5*2) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Médio 

(6*2) 

Moderado 

(8,7) 

OC7 Arade26 
Bom 

(3*5) 

Regular 

(4*2) 

Moderado 

(7*2) 

Médio 

(5*2) 

Reduzido 

(5*1) 

Médio 

(4*2) 
n/a 

Elevado 

(6*5) 

Moderado 

(12,9) 

OC8 Arade 27 
Mau 

(3*1) 

Regular 

(4*2) 

Reduzido 

(7*1) 
Não 

determinado 
Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Nulo 

(0) 

Reduzido 

(4,8) 

OC9 

Arade 15/GEO 1 
Bom 

(3*5) 

Raro 

(4*4) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Elevado 

(6*5) 

Elevado 

(21) 

Arade 4/GEO1 
Bom 

(3*5) 

Raro 

(4*4) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Elevado 

(6*5) 

Elevado 

(21) 

OC10 Arade 28 
Mau 

(3*1) 

Frequente 

(4*1) 

Reduzido 

(7*1) 
Não 

determinado 
Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Médio 

(6*2) 

Reduzido 

(5) 

OC11* Arade 22 
Bom 

(3*5) 

Regular 

(4*2) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Elevado 

(6*5) 

Elevado 

(19,6) 
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Nº da 
ocorrência Identificação Conservação Raridade Valor científico Valor 

histórico 
Valor 

simbólico Monumentalidade Inserção 
paisagística Valor turístico Valor cultural 

OC12* Molhe 
Desconhecido 

(nulo) 

Raro 

(4*4) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a Não 

determinado 
Elevado 

(20,25) 

OC13* Praia do 
Pintadinho 

Desconhecido 

(nulo) 

Raro 

(4*4) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a Não 

determinado 
Elevado 

(20,25) 

OC14* 
Arade 6 

(CNS 18623) 

Desconhecido 

(nulo) 

Desconhecido 

(nulo) 

Desconhecido 

(nulo) 
Não 

determinado 
Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a Não 

determinado 
Não 

determinado 

OC15* Arade 17 
Desconhecido 

(nulo) 

Raro 

(4*4) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a Não 

determinado 
Elevado 

(20,25) 

 Arade 3/Arade B          

OC17* Arade 1 
Desconhecido 

(nulo) 

Raro 

(4*4) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a Não 

determinado 
Elevado 

(20,25) 

OC18* Arade 2 
Desconhecido 

(nulo) 

Raro 

(4*4) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a Não 

determinado 
Elevado 

(20,25) 

OC19* 
Arade 3 

(sem CNS) 

Desconhecido 

(nulo) 

Raro 

(4*4) 

Desconhecido 

(nulo) 
Não 

determinado 
Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Nulo 

(0) 
Não 

determinado 

OC20* 
Arade 4 

(CNS 18619) 

Desconhecido 

(nulo) 

Raro 

(4*4) 

Desconhecido 

(nulo) 
Não 

determinado 
Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Nulo 

(0) 
Não 

determinado 

OC21* 
Arade 5 

(CNS 18618) 

Desconhecido 

(nulo) 

Desconhecido 

(nulo) 

Desconhecido 

(nulo) 
Não 

determinado 
Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a Não 

determinado 
Não 

determinado 

OC24* Arade 20 
Desconhecido 

(nulo) 

Frequente 

(4*1) 

Reduzido 

(7*1) 
Não 

determinado 
Reduzido 

(5*1) 
n/a n/a 

Nulo 

(0) 

Reduzido 

(5,33) 

OC26* 
Fialho 2  Desconhecido 

(nulo) 

Regular 

(4*2) 

Reduzido 

(7*1) 

Médio 

(5*2) 

Reduzido 

(5*1) 

Ausente 

(0) 

Sem interesse 

(0) 

Nulo 

(0) 

Reduzido 

(4,28) 

OC27* 
Arade B Desconhecido 

(nulo) 

Raro 

(4*4) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 

n/a n/a Nulo 

(0) 

Elevado 

(20,25) 
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Nº da 
ocorrência Identificação Conservação Raridade Valor científico Valor 

histórico 
Valor 

simbólico Monumentalidade Inserção 
paisagística Valor turístico Valor cultural 

OC28 

Estação dos 
Socorros a 

Náufragos de 
Ferragudo 

Bom 

(3*5) 

Regular 

(4*2) 

Reduzido 

(7*1) 

Médio 

(5*2) 

Médio 

(5*2) 

Reduzido 

(4*1) 

Com algum 
interesse 

(2*2) 

Médio 

(6*2) 

Moderado 

(8,75) 

AES1 

Arade B, Arade 
3, Arade 4, 

Arade 6, GEO3, 
GEO7 

Desconhecido 

(nulo) 

Raro 

(4*4) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 

n/a n/a Nulo 

(0) 

Elevado 

(20,25) 

AES2 
Praia da 
Angrinha 

Desconhecido 

(nulo) 

Raro 

(4*4) 

Elevado 

(7*5) 

Elevado 

(5*5) 

Reduzido 

(5*1) 

Ausente 

(0) 

Não 
determinado 

Não 
determinado 

Elevado 

(20,25) 

 
*Avaliação com base na descrição constante no Endovélico, Carta Arqueológica, processos consultados ou bibliografia 
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Para além disso e conforme resposta na Questão 24, as formações rochosas que afloram 
na região de Portimão são formações carbonatadas, essencialmente, constituídas por 
biocalcarenitos, que são rochas normalmente brandas e passíveis de escarificação e 
remoção com retroescavadora / giratória.  Como também ai se referiu, o desmonte com 
explosivos e remoção com retroescavadora é uma técnica alternativa que pode ser 
utilizada em segurança, com utilização de pequenas cargas dirigidas e controlo de 
vibrações. 
 
 
A OC2 corresponde ao arqueossítio Arade 13/GEO5. Este contexto náutico foi 
identificado no âmbito do projeto Salvaguarda do Património Arqueológico Subaquático 
do Rio Arade – Portimão, desenvolvido entre 1998-2000 pelo GEO (Machado, 2001). Em 
2004, a equipa de arqueologia do Museu Municipal de Portimão procedeu ao registo 
deste arqueossítio. O sítio, datado do século XVIII-XIX, caracteriza-se pela presença de 
um casco em madeira no qual são visíveis diversas pregaduras em cobre/bronze. A área 
visível apresenta cerca de 22m x 7 m e desenvolve-se em tumulus com cotas que variam 
entre -5m (ZH) e -9m (ZH). Este sítio faz parte de uma das quatro “Zonas de Proteção do 
Património Cultural Subaquático” do rio Arade, definidas no Edital nº209/2016 da 
capitania do Porto de Portimão que determina a interdição de navegar e fundear no local, 
bem como de atividades de mergulho. Considerou-se o valor do recurso cultural como 
sendo elevado com base, sobretudo, no elevado valor científico e elevado valor 
histórico assim como no elevado valor turístico. Considerou-se ainda ser bom o 
estado de conservação da estrutura náutica. 
 
O contexto situa-se dentro da Área de Incidência Direta do projeto pelo que as ações de 
dragagem resultarão na destruição total deste arqueossítio. O impacte será assim 
negativo e direto destruindo de forma permanente e irreversível todo o contexto 
resultando em impacte muito significativo. Face à afetação que se considera certa são 
indicadas as adequadas medidas de minimização. 
 
 
A OC3 corresponde ao arqueossítio Arade 23. Trata-se de embarcação com lastro, 
cavernas e moitões identificada em 2006. Atualmente todo o contexto se encontra 
protegido por uma rede sombra sendo visível apenas um amontoado de pedras sobre a 
proteção. Este sítio faz também parte de uma das quatro “Zonas de Proteção do 
Património Cultural Subaquático” do rio Arade, definidas no Edital nº209/2016 da 
capitania do Porto de Portimão que determina a interdição de navegar e fundear no local, 
bem como de atividades de mergulho. Considerou-se o valor do recurso cultural como 
sendo elevado com base, sobretudo, no elevado valor científico e elevado valor 
histórico assim como no elevado valor turístico. Considerou-se ainda ser regular o 
estado de conservação da estrutura náutica. 
 
O contexto situa-se dentro da Área de Incidência Direta das dragagens da bacia de 
manobra do anteporto pelo que as ações de dragagem resultarão na destruição total 
deste arqueossítio. O impacte será assim negativo e direto destruindo de forma 
permanente e irreversível todo o contexto resultando em impacte muito significativo.  
 
No entanto, a opção do Promotor em fasear os trabalhos e remetendo para uma eventual 
segunda fase a dragagem da bacia de manobra na máxima dimensão prevista, resulta 
numa afetação apenas indireta deste contexto pelas ações de dragagem durante a 
primeira fase. Nestas condições, indicam-se as adequadas medidas de minimização a 
executar na primeira e segunda fase do projeto.  
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A OC4 corresponde ao sítio arqueológico da Ponta do Altar B. Trata-se de vestígios de 
naufrágio de um grande navio onde foi identificado um conjunto de canhões. Durante os 
trabalhos arqueológicos aí desenvolvidos, nos anos 90 foram recuperados os canhões 
em bronze mantendo-se no local ainda um canhão de ferro, duas âncoras e balas de 
chumbo (eventualmente correspondendo a metralha dos canhões). Durante os trabalhos 
desenvolvidos no âmbito deste projeto, a área encontrava-se assoreada não tendo sido 
identificado qualquer elemento de valor cultural. Este sítio faz também parte de uma das 
quatro “Zonas de Proteção do Património Cultural Subaquático” do rio Arade, definidas no 
Edital nº209/2016 da capitania do Porto de Portimão. Determina-se a interdição de 
navegar e fundear, bem como de atividades de mergulho, numa área de 100 metros em 
torno de um ponto central. Considerou-se o valor do recurso cultural como sendo 
elevado com base, sobretudo, no elevado valor científico e elevado valor histórico 
assim como no elevado valor turístico. Uma vez que não foi possível a identificação dos 
elementos que permanecem no local, considerou-se ser desconhecido o atual estado de 
conservação.  
 
Os vestígios localizam-se a sul do promontório da Ponta do Altar, entre as praias do 
Pintadinho e dos Caneiros. Sendo a praia do Pintadinho uma das áreas onde se prevê a 
deposição de dragados, admite-se que possa haver alguma afetação do sítio devido a 
estas ações. Considera-se, no entanto, que o impacte será positivo uma vez que da 
deposição de areias na praia poderá resultar um aumento da camada de areias que 
protegem os elementos ainda in situ.  O impacte será ainda indireto, com efeito 
temporário e reversível contudo não significativo. Em consequência, neste caso, não 
são indicadas medidas de minimização. 
 
 
A OC5 corresponde a uma área de dispersão de materiais provenientes de dragagens do 
canal do rio Arade. Trata-se de material cerâmico, em fragmentos, que pode ser 
observado na praia a norte da ribeira de Ferragudo, durante o período de baixa-mar. Não 
se identificaram fragmentos cerâmicos que permitam uma inequívoca caracterização 
quanto a tipologia e/ou cronologias. No entanto, alguns fragmentos indiferenciados, 
atendendo à característica da pasta e à espessura que apresentam, poderão 
corresponder a paredes de contentores anfóricos do período romano. Atribuiu-se a este 
depósito secundário de materiais arqueológicos um valor cultural reduzido tendo em 
conta que, não obstante o valor histórico médio e o valor científico moderado, os 
materiais se encontram em depósito secundário e em mau estado de conservação. 
 
Esta área de dispersão de materiais encontra-se em zona a intervencionar diretamente 
pelas ações de dragagem pelo que virá a sofrer destruição total na área identificada. 
Considera-se, no entanto que a área afetada, é apenas uma pequena parte do depósito 
de dragados que existe nesta margem. O impacte terá assim um efeito direto e 
irreversível e uma probabilidade certa. Contudo, considera-se ser não significativo já 
que o valor cultural recurso é reduzido e a magnitude do impacte moderada. 
Considera-se ainda ser esta ocorrência não minimizável, não se indicando medidas de 
minimização. 
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A OC6 corresponde a um canhão, provavelmente em bronze, sem evidência de se 
encontrar inserido em contexto. Encontra-se muito concrecionado devido a colonização 
por vida marinha. Considerou-se ter um valor cultural moderado, uma vez que 
apresenta mau estado de conservação e se considera um valor científico moderado e 
um valor histórico médio.  
 
Esta peça encontra-se localizada no setor nascente do anteporto em área de incidência 
direta do projeto tendo em conta o estabelecimento da bacia de manobra com 500 metros 
de diâmetro. No entanto, a opção de faseamento das ações de dragagem, resulta na sua 
não afetação durante a primeira fase do projeto na qual será dragada uma bacia de 
manobra com apenas 350 metros de diâmetro. Não obstante este faseamento, a 
avaliação de impacte é feita tendo em conta a implementação total do projeto. Assim, 
considerou-se que o impacte das ações de dragagem para estabelecimento da bacia de 
manobra com 500 metros de diâmetro será negativo e significativo e de magnitude 
elevada e probabilidade certa. Este impacte é, no entanto minimizável pelo que se 
propõe a sua deslocalização como medida de minimização específica. 
 
 
A OC7 corresponde a uma âncora de grandes dimensões e do tipo almirantado. 
Encontra-se, aparentemente, em bom estado de conservação encontrando-se em parte 
enterrada mas com haste, arganéu e uma pata e parte do braço visíveis. Considerou-se 
este recurso como tendo um valor cultural moderado tendo em conta o valor científico 
moderado e o médio valor histórico assim como o bom estado de conservação. 
Apesar de a categoria monumentalidade se aplicar ao património terrestre, entendeu-se 
que se justifica conferir, neste caso, o valor médio dado o impacto visual da peça do 
ponto de vista de quem mergulha. Pelo mesmo motivo se conferiu o valor elevado à 
categoria valor turístico. 
 
Esta peça encontra-se localizada já fora da barra, em área de incidência direta das ações 
de dragagem. Considerou-se, por isso que o impacte destas ações será negativo, 
direto, provável, de magnitude elevada e efeito permanente e irreversível. O valor do 
recurso é, contudo, moderado e o impacte pode ser minimizável sendo por isso o 
impacte considerado significativo. Em consequência propõe-se como medida específica 
de minimização a sua deslocalização em momento prévio aos trabalhos de dragagem. 
 
 
A OC8 corresponde a uma área de dispersão de materiais metálicos associáveis a 
naufrágio de embarcação recente. Estes vestígios foram identificados à saída da barra, 
em posição entre os dois molhes. Para esta zona (barra de Portimão) temos diversos 
registos de naufrágios de diferentes épocas, nomeadamente para períodos recentes, 
podendo por isso, estes vestígios corresponder a um ou vários destes eventos mais 
recentes. Considerou-se este conjunto como tendo um valor cultural reduzido com 
base, sobretudo no seu reduzido valor histórico e científico e no mau estado de 
conservação.  
 
Os vestígios localizam-se em pleno canal de navegação e na área de incidência direta do 
projeto pelo que as ações de dragagem previstas irão eliminar estes vestígios dispersos. 
Prevê-se assim, que o impacte seja negativo, de magnitude elevada e efeito certo, 
permanente e irreversível resultando num impacte significativo. O recurso é, no 
entanto, de valor cultural reduzido e o impacte é minimizável pelo que se apresentam, 
neste caso, as adequadas medidas de minimização.  
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A OC9 corresponde ao arqueossítio designado por GEO1. Neste local foi identificado um 
“conjunto de peças de madeira e de estrutura de presumível antiguidade” (Machado, 
2000). Em 2002, no mesmo local, é identificada uma peça em madeira registada na base 
de dados do Endovélico como Arade 15 e descrita como “vestígio de tabuado de casco 
de navio da época romana, tardo-republicano ou alto-imperial, atendendo à curta 
distância entre as 3 fixações: tábua com fixação por espicha (encaixe), mecha (lingueta) 
e cavilha/respiga - tudo em madeira”. Em 2006 são identificados, no mesmo local, mais 
vestígios náuticos: uma carlinga, uma roda de proa, madeiras de grandes dimensões e 
uma âncora. Estes vestígios têm registo no Endovélico como Arade 4. No âmbito do 
presente projeto não foi possível identificar a carlinga nem a âncora mas identificaram-se 
madeira de uma estrutura de embarcação com dimensões consideráveis, as quais 
sobressaiam do talude do canal dragado. Na base desta estrutura identificou-se uma 
peça que poderá corresponder (tal com a identificada no mesmo local, em 2002) a 
elemento de fixação mas, neste caso, a uma mecha (lingueta). Este local reveste-se 
assim de elevada importância carecendo de estudos mais aprofundados que permitam 
esclarecer o contexto ou contextos em presença. Assim, considerou-se elevado o valor 
cultural deste recurso sendo também elevado o seu valor científico e histórico e 
apresentando um bom estado de conservação.  
 
O sítio localiza-se dentro da área de incidência direta do projeto pelo que será destruído 
pelas ações de dragagem. O impacte é assim negativo e direto, de magnitude elevada 
e com efeito permanente e irreversível e de probabilidade certa. Sendo este recurso 
de valor cultural elevado, o impacte considera-se muito significativo. Como medida de 
minimização propõe-se o registo científico do contexto através da sua escavação integral. 
 
 
A OC10 corresponde ao casco de um navio em ferro, aparentemente partido em dois. Os 
vestígios encontram-se visíveis no talude da atual margem, estendendo-se ao longo de 
cerca de 60 metros se tivermos em conta também as anomalias registadas no 
levantamento por magnetometria. Poderão corresponder ao naufrágio de um arrastão. Na 
base de dados on line com informação sobre naufrágios em todo o mundo (wrecksite) 
estão assinalados três naufrágios nas imediações destes vestígios (pontos 114, 115 e 
116 da figura A07.26) sem, no entanto ser fornecida qualquer outra informação que não 
seja a sua localização a qual, por sua vez, é apenas aproximada. Considerou-se que 
estes vestígios têm um valor cultural reduzido atendendo à provável cronologia recente 
do evento de naufrágio e ao reduzido valor científico. Não foi, contudo possível 
determinar o seu valor histórico dado que não se identificou o navio. O estado de 
conservação é mau, no entanto considerou-se que este naufrágio poderá ter um valor 
turístico médio, se atendermos à crescente procura de recursos subaquáticos visitáveis. 
 
O casco do navio encontra-se na área de incidência direta do projeto pelo que as ações 
de dragagem resultarão em impacte significativo com destruição do casco ou no seu 
desmantelamento prévio. Em consequência, apesar do reduzido valor cultural, o 
impacte negativo sobre este recurso será certo, de magnitude elevada e de efeito 
permanente e irreversível. Entende-se no entanto que o impacte será minimizável pelo 
que se indicam, para a OC10, as respetivas medidas de carater específico.  
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A OC11 corresponde ao arqueossítio Arade 22. Este sítio arqueológico foi de difícil 
identificação uma vez que, ao longo do estudo, apenas se conseguiu obter a descrição 
constante na base de dados Endovélico a qual é omissa quanto à localização: “casco de 
embarcação (15m x 7m), com lastro de pedra. Avistado durante prospeções de 
verificação CNANS, em 30 de Agosto de 2006”. Refere ainda este registo que o contexto 
data de época Moderna. Também não foi possível obter informação quanto à localização 
em bibliografia, relatórios ou processos da DGPC. A sua localização acabou por ser 
remetida pela DGPC, já após a conclusão do estudo. Em consequência, não foram 
realizados trabalhos arqueológicos no local para a sua identificação. Por outro lado, o 
sítio situa-se fora da área proposta para o levantamento geofísico pelo que também não 
se obtiveram anomalias para validação. A valoração do recurso e avaliação de impacte 
têm assim por base a única descrição existente, constante do Endovélico e o 
posicionamento remetido pela DGPC. Considerou-se o recurso com um valor cultural 
elevado atendendo ao valor científico e valor histórico elevado. Teve-se ainda em 
conta o bom estado e conservação do contexto, atendendo à descrição.  
 
Este arqueossítio localiza-se no anteporto, próximo da margem esquerda do rio frente à 
Praia Grande, em área de incidência indireta das ações de dragagem e a cerca de 100 
metros da área de incidência direta. Relativamente às dragagens previstas para a 
primeira fase, o sítio encontra-se a mais de 400 metros da área de incidência direta 
dessas ações. Assim, considerou-se que, para esta ocorrência, embora um eventual 
impacte negativo possa vir a ser permanente e irreversível, este será sempre indireto 
e improvável e, em todo o caso, sempre minimizável por meio de uma monitorização 
periódica, pelo que se considera ser este impacte não significativo. 
 
 
A OC12 corresponde a um cepo de âncora romana avistado no anteporto, na 
proximidade do molhe nascente e para o qual não temos informação de ter sido 
confirmado e/ou recuperado. Apenas a referência de que na proximidade do navio Arade 
2 teria sido avistado um canhão e um cepo (processo JN9/1(071)). Também não foi 
identificado durante os trabalhos executados no âmbito do presente estudo. Em 
consequência, não são apresentadas medidas embora tenha sido possível valorar o 
recurso. Considerou-se assim que o cepo de âncora romana tem um valor cultural 
elevado com base no valor científico elevado e valor histórico elevado. 
 
 
A OC13 corresponde a um cepo de âncora romana avistado na praia do Pintadinho. A 
peça não terá sido recuperada mas não foi, posteriormente identificada. Durante os 
trabalhos de prospeção realizados no âmbito do presente projeto a área encontrava-se 
assoreada e, por esse motivo, também não foi possível a sua localização. Esta peça foi 
considerada de valor cultural elevado uma vez que estes elementos de âncora de 
época romana apresentam elevado valor científico e histórico. Considerou-se ser 
desconhecido o atual estado de conservação. 
 
A peça localiza-se na praia do Pintadinho sem indicação precisa do local. Esta praia é 
uma das áreas onde se prevê a deposição de dragados e, por esse motivo, admite-se 
que possa haver alguma afetação do sítio devido a estas ações.  
  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

 Elementos Adicionais 
Maio 2020 Rev.00 

208

 
 
Considera-se, no entanto, que o impacte será positivo uma vez que da deposição de 
areias na praia poderá resultar um aumento da camada de areias que protegem a peça 
ainda in situ. O impacte será ainda indireto, com efeito temporário e reversível contudo 
não significativo. Em consequência, neste caso, não são indicadas medidas de 
minimização. 
 
 
A OC14 corresponde a um dos dois registos do Endovélico, designado por Arade 6 (o 
CNS 18623). Este contexto terá sido avistado em 1970 durante as dragagens. Deste 
contexto náutico sabe-se que seria um casco em madeira desconhecendo-se, no entanto, 
a sua tipologia. Quanto à localização, ficou registado que “jazia à entrada da barra do 
Arade, quase entre as extremidades dos dois molhes”. Esta embarcação nunca foi 
posteriormente avistada acabando por se registar um outro contexto, no anteporto, com a 
mesma designação. Durante os trabalhos agora realizados não foi identificada a 
presença de vestígios relacionados com um casco de navio em madeira neste local e é 
admissível, face à localização indicada, que os vestígios então avistados tenham sido 
destruídos na sequência das diversas dragagens realizadas nesta área. Uma vez que 
não temos elementos suficientes, o recurso apresenta um valor cultural desconhecido. 
E consequência, não nos é possível fazer uma avaliação de impactes, nem são indicadas 
quaisquer medidas. 
 
 
A OC15 corresponde ao arqueossítio Arade 17 descrito no Endovélico como “tabuado de 
embarcação bem dimensionado e fragmento de quilha, vários cadernais e vestígios de 
cabos, 2 âncoras e 1 fateixa. Identificado durante prospeções de 2006”. Localiza-se 
dentro da área designada por Arade B, no setor B1. Após a realização dos trabalhos 
arqueológicos de 2006, foram recuperadas as principais peças da estrutura naval 
permanecendo ainda in situ as duas âncoras de ferro com cepo em madeira. Tal como 
sucedido para o Arade 22, a posição deste contexto foi conhecida já após a conclusão do 
estudo pelo que, não tendo havido registo de anomalias, não se procedeu a prospeção 
neste local. O valor cultural deste recurso baseia-se, sobretudo no valor científico e 
histórico que é elevado neste tipo de peças que apresentam uma cronologia da Idade 
Média até ao século XIX, com intensa utilização no período da expansão, associadas à 
tradição naval ibero-atlântica.  
 
As peças encontram-se localizadas no setor nascente do anteporto em área de incidência 
direta do projeto tendo em conta o estabelecimento da bacia de manobra com 500 metros 
de diâmetro. No entanto, a opção de faseamento das ações de dragagem, resulta na sua 
não afetação na primeira fase do projeto durante a qual será dragada uma bacia de 
manobra com apenas 350 metros de diâmetro. Não obstante este faseamento, a 
avaliação de impacte é feita tendo em conta a implementação total do projeto. O impacte 
considera-se, assim, negativo, certo e muito significativo dado que a magnitude será 
elevada e o efeito será permanente e irreversível.  
 
O impacte poderá, no entanto ser minimizável já que durante a primeira fase as peças se 
situarão a mais de 100 metros da área de incidência direta das ações de dragagem 
podendo assim ser alvo de monitorização. Em momento anterior à segunda fase poder-
se-á proceder á sua deslocalização ou mesmo recuperação se for entendida esta opção 
como a mais ajustada, face a um eventual interesse museológico e ao estado de 
conservação das peças. 
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A OC16 corresponde ao local, no interior do Arade B, onde foram realizadas sondagens. 
Designada também como um dos setores de GEO7. Os elementos identificados durante 
os trabalhos foram recuperados não tendo sido deixado materiais in situ. Nestas 
condições, não se faz valoração do recurso nem avaliação de impacte para esta 
ocorrência. 
 
 
A OC17 corresponde ao contexto náutico Arade 1 identificado e fotografado em 1970 
durante as dragagens no porto de Portimão por mergulhadores amadores. Em 2001, no 
âmbito das campanhas ProArade, foi de novo localizado e foram realizados trabalhos de 
proteção, por equipa do Centro Nacional de arqueologia Náutica e Subaquática. Em 2002 
decorreu uma primeira campanha de escavação dirigida por Filipe Castro da 
Universidade do Texas.  
 
Em 2003 realizaram-se novos trabalhos de escavação sob a direção de Francisco Alves 
com escavação integral da estrutura que se encontrava visível.  
 
Em 2004 e 2005 foi escavada e desmontada, sob a direção de Vanessa Loureiro, a parte 
central do navio, nomeadamente a sobrequilha tendo sido identificada uma âncora com 
cepo de madeira e gravetos de vimes, ambos já referenciados em 1970. Em 2006 terá 
sido removia a restante estrutura correspondente à popa. No local permanece ainda a 
âncora. Esta embarcação, construída com base no princípio “esqueleto-primeiro” e de 
possível origem regional, foi datada entre a segunda metade do século XV e a primeira 
metade do século XVII. Supõe-se que a âncora, ainda in situ, possa pertencer a este 
navio. O valor cultural deste recurso baseia-se, sobretudo no valor científico e histórico 
que é elevado neste tipo de peças que apresentam uma cronologia da Idade Média até 
ao século XIX, com intensa utilização no período da expansão, associadas à tradição 
naval ibero-atlântica. 
 
A âncora localiza-se no setor nascente do anteporto em área de incidência direta do 
projeto tendo em conta o estabelecimento da bacia de manobra com 500 metros de 
diâmetro o que resultará na destruição da peça. No entanto, a opção de faseamento das 
ações de dragagem, resulta na sua não afetação direta na primeira fase do projeto 
durante a qual será dragada uma bacia de manobra com apenas 350 metros de diâmetro. 
Não obstante este faseamento, a avaliação de impacte é feita tendo em conta a 
implementação total do projeto.  
 
O impacte considera-se, assim, negativo, certo e muito significativo dado que a 
magnitude será elevada e o efeito será permanente e irreversível. O impacte poderá, 
no entanto ser minimizável já que durante a primeira fase a peça se localizará em área de 
incidência indireta das ações de dragagem podendo assim ser alvo de monitorização. Em 
momento anterior à segunda fase poder-se-á proceder á sua deslocalização ou mesmo 
recuperação se for entendida esta opção como a mais ajustada, face a um eventual 
interesse museológico e ao estado de conservação da peça. 
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A OC18 corresponde ao Arade 2. Trata-se de um contexto náutico identificado durante as 
dragagens de 1970 e então designado Arade 1. Este casco de navio apresentava-se 
seccionado pela draga e não voltou a ser avistado após os trabalhos de registo 
fotográfico e esboços que sucederam à descoberta. No Endovélico regista-se como 
destroços de navio, de onde provêm diversos vestígios de embarcação e canhões tendo 
sido recuperado um. Esta descrição corresponde, todavia a informações posteriores, não 
sendo certo que correspondam ao mesmo contexto. Durante os trabalhos arqueológicos 
desenvolvidos no âmbito do presente estudo não foram identificados vestígios nesta 
área, não obstante a existência de uma anomalia magnética na proximidade, resultante 
do levantamento geofísico. A valoração do bem é assim feita indiretamente, com base 
nos registos existentes para este sítio arqueológico. Apesar de desconhecido o estado 
de conservação, considera-se o valor cultural deste recurso elevado com base 
sobretudo no elevado valor científico e histórico.  
 
O sítio encontra-se localizado na área de incidência indireta das ações de dragagem 
tendo em conta quer a primeira fase, quer a segunda fase do projeto. Nestas condições, 
considerou-se que o impacte será negativo mas indireto sendo provável a sua afetação 
com uma magnitude moderada mas efeito permanente e irreversível. Considera-se, 
no entanto poder este impacte ser minimizável através de monitorização do local. Como 
resultado, considera-se poder ocorrer um impacte significativo. 
 
 
A OC19 corresponde ao Arade 3 identificado durante as dragagens de 1970. Deste 
contexto náutico sabe-se que seria um casco em madeira desconhecendo-se, no entanto, 
a sua tipologia. Esta embarcação nunca foi posteriormente avistada acabando por se 
registar um outro contexto, na proximidade deste, com mesma designação. Durante os 
trabalhos agora realizados não foi identificada a presença de vestígios relacionados com 
o casco de navio em madeira neste local e é admissível, face à localização indicada, que 
os vestígios então avistados tenham sido destruídos na sequência das diversas 
dragagens realizadas nesta área. Uma vez que não temos elementos suficientes, o 
recurso apresenta um valor cultural desconhecido. Em consequência, não nos é 
possível fazer uma avaliação de impactes, nem são indicadas quaisquer medidas. 
 
 
A OC20 corresponde ao Arade 4 identificado durante as dragagens de 1970. Deste 
contexto náutico sabe-se que seria um casco em madeira desconhecendo-se, no entanto, 
a sua tipologia. Esta embarcação nunca foi posteriormente avistada acabando por se 
registar um outro contexto, em local distinto do rio Arade, com mesma designação. 
Durante os trabalhos agora realizados não foi identificada a presença de vestígios 
relacionados com o casco de navio em madeira neste local e é admissível, face à 
localização indicada, que os vestígios então avistados tenham sido destruídos na 
sequência das diversas dragagens realizadas nesta área. Uma vez que não temos 
elementos suficientes, o recurso apresenta um valor cultural desconhecido. Em 
consequência, não nos é possível fazer uma avaliação de impactes, nem são indicadas 
quaisquer medidas. 
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A OC21 corresponde ao Arade 5 identificado durante as dragagens de 1970. Deste 
contexto náutico sabe-se que seria um casco em madeira desconhecendo-se, no entanto, 
a sua tipologia. Esta embarcação nunca foi posteriormente avistada acabando por se 
registar um outro contexto, em local distinto do rio Arade, com mesma designação. 
Durante os trabalhos agora realizados não foi identificada a presença de vestígios 
relacionados com o casco de navio em madeira neste local e é admissível, face à 
localização indicada, que os vestígios então avistados tenham sido destruídos na 
sequência das diversas dragagens realizadas nesta área. Uma vez que não temos 
elementos suficientes, o recurso apresenta um valor cultural desconhecido. Em 
consequência, não nos é possível fazer uma avaliação de impactes, nem são indicadas 
quaisquer medidas. 
 
 
A OC22 corresponde ao Arade6/GEO7, situado no setor nascente do anteporto. Neste 
local terá sido identificado nos anos 70, já após o final das dragagens um casco de navio 
e um conjunto de canhões sem que tenham, no entanto, tido posterior confirmação. 
Numa revisão de dados, em 2002, Filipe Castro admite que este sítio corresponderá, na 
verdade, ao do navio de casco trincado que tinha sido segmentado pela draga em 1970 e 
designado, na época, por Arade 2. Esta presunção relaciona-se com a descoberta, neste 
local, de uma caverna de navio com os encaixes típicos da sobreposição das tábuas do 
forro de acordo com a tradição nórdica de construção naval.  
 
Anteriormente neste local haviam sido recuperadas outros materiais, nomeadamente uma 
ânfora e madeiras de navio com presença também de elementos de casco trincado 
(GEO7). Para além das peças identificadas e recuperadas, nada mais foi identificado no 
local. Admite-se assim que o contexto principal a que correspondem as peças de casco 
trincado não tenha ainda sido localizado. Uma vez que não se confirmou a presença do 
referido contexto neste local, não se faz valoração do recurso nem a avaliação de 
impacte para esta ocorrência. 
 
 
A OC23 corresponde ao antigo registo Arade 7 e localiza-se fora da barra junto a 
extremidade do molhe nascente. Diz respeito ao avistamento de canhões em ferro 
durante as dragagens de 1970. Não tem registo atual no Endovélico. No levantamento 
geofísico de 2004/2005, assim como no de 2018 não se registaram anomalias 
magnéticas neste local. Por outro lado, durante os trabalhos arqueológicos de validação 
de alvos realizados no âmbito deste estudo, não se identificaram canhões neste local.  
Nestas condições, não se faz valoração do recurso nem a avaliação de impacte para esta 
ocorrência. 
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A OC24 corresponde ao Arade 20, descrito como um conjunto de elementos de chapa de 
ferro associada a cavername de embarcação identificado nas prospeções de 2006. A 
eventual correspondência entre este registo do Endovélico e o contexto identificado na 
anomalia T117 durante as prospeções de 2006 só foi possível na fase final do estudo 
pelo que não se procedeu a verificação neste local. Localiza-se no mesmo setor do rio 
Arade que OC10 onde se identificou um casco de eventual arrastão Considerou-se que 
estes vestígios têm um valor cultural reduzido atendendo à provável cronologia recente 
do evento de naufrágio e ao reduzido valor científico. Não foi, contudo possível 
determinar o seu valor histórico dado que não se identificou o navio. O estado de 
conservação é mau e o valor turístico é nulo. 
 
Os vestígios encontram-se na área de incidência direta do projeto pelo que as ações de 
dragagem resultarão em impacte significativo sendo provável a necessidade da sua 
prévia remoção. Em consequência, apesar do reduzido valor cultural, o impacte 
negativo sobre este recurso será certo, de magnitude elevada e de efeito permanente 
e irreversível. Entende-se no entanto que o impacte será minimizável pelo que se 
indicam, neste caso, as respetivas medidas de carater específico.  
 
 
OC25 corresponde ao antigo registo Arade 8 e localiza-se à saída da barra, entre os dois 
molhes. Diz respeito ao avistamento de canhões em ferro durante as dragagens de 1970. 
Não tem registo atual no Endovélico. No levantamento geofísico de 2004/2005 
registaram-se nessa área anomalias magnéticas (M14 e M15), no entanto, para o mesmo 
local temos registos de naufrágios recentes tendo sido também identificada uma área de 
dispersão de elementos metálicos (OC8). Durante os trabalhos arqueológicos de 
validação de alvos realizados no âmbito deste estudo, não se identificaram canhões 
neste local. Nestas condições, não se faz valoração do recurso nem a avaliação de 
impacte para esta ocorrência. 
 
 
A OC26 corresponde ao sítio Fialho 2. Este local designa a estrutura do antigo cais da 
fábrica Fialho, em Ferragudo, o qual se encontra coberto pelo extenso aterro construído 
na margem, junto à fábrica, no início dos anos 80. Tanto a fábrica como o cais terão sido 
construídos em momento anterior a 1883, data em que é inaugurada a fábrica de 
conservas de Patrício Eugénio Júdice e mais tarde adquirida por Júdice Fialho. O facto 
de, nesta época já o local ser designado como “Passagem” poderá indiciar a pré-
existência de um cais relacionado com uma eventual barca de passagem. Considerou-se 
que este recurso tem um valor cultural reduzido, uma vez que tem um reduzido valor 
científico, a monumentalidade é ausente e a inserção na paisagem sem interesse. 
Considera-se também que é nulo quanto ao valor turístico. Todavia, o seu estado atual 
de conservação é desconhecido e considera-se que tem um valor histórico 
moderado, quer no contexto regional como a nível nacional.  
 
O aterro onde se situa este antigo cais irá ser, em parte, removido sendo expectável que 
os vestígios não sejam afetados diretamente por se situarem na área de incidência 
indireta dessas ações. Assim, face ao exposto, considerou-se que o impacte será não 
significativo por incidir se forma indireta e com magnitude moderada. No entanto, e 
embora se considere a afetação improvável, o efeito poderá ser permanente e 
irreversível. Este impacte é no entanto minimizável sendo proposta adequada medida 
de minimização. 
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A OC27 corresponde à área do anteporto designada por Arade B. Esta área foi 
identificada por francisco Alves durante os trabalhos arqueológicos realizados no âmbito 
do projeto ProArade, em 2001. Logo desde os primeiros trabalhos que esta área tinha 
revelado a existência de abundante material do período romano, nomeadamente ânforas, 
assim como vestígios dispersos de estruturas navais de época Moderna.  
 
O facto de, todo o setor nascente do anteporto, não ter sido ainda sujeita a ações de 
dragagem, permitiu a preservação, ao longo do tempo dos depósitos do estuário que 
contém ainda inúmeros testemunhos da atividade portuária e da navegação numa larga 
diacronia. Assim, considerou-se que o valor cultural deste recurso é elevado. Embora 
seja ainda desconhecido o estado de conservação dos vestígios preservados no 
interior destes depósitos, sabemos que as estruturas navais ou elementos náuticos, 
assim como uma boa parte do material cerâmico de período romano já identificados 
apresentam um bom estado de conservação. Este tipo de vestígios é raro e de valor 
histórico e científico elevado. 
 
Toda a área se encontra inserida no interior da área de incidência direta das dragagens 
tendo em conta o estabelecimento da bacia de manobra com 500 metros de diâmetro. No 
entanto, a opção de faseamento das ações de dragagem, resulta na sua não afetação na 
primeira fase do projeto durante a qual será dragada uma bacia de manobra com apenas 
350 metros de diâmetro. Não obstante este faseamento, a avaliação de impacte é feita 
tendo em conta a implementação total do projeto. Assim, considerou-se que o impacte 
das ações de dragagem para estabelecimento da bacia de manobra com 500 metros de 
diâmetro será negativo e muito significativo e de magnitude elevada e probabilidade 
certa. Este impacte é, no entanto, minimizável tendo sido proposto o faseamento da 
implementação do projeto de forma a permitir o estudo de toda a área a afetar. 
 
 
A OC28 corresponde ao edifício da Estação de Socorros a Náufragos (ISN) de 
Ferragudo. Este edifício encontra-se representado na base de dados do SIPA (Sistema 
de Informação para o Património Arquitetónico) no entanto, na respetiva ficha, apenas se 
regista que se encontra em estudo não sendo fornecido qualquer elemento adicional, 
nomeadamente data de construção. Trata-se de um edifício icónico implantado na 
margem esquerda do rio Arade, com inserção paisagística com algum interesse, 
apesar da reduzida monumentalidade. Possui rampa de acesso e encontra-se, 
exteriormente, cuidado e em bom estado de conservação apresentando as tradicionais 
cores branca e vermelho vivo. Possui reduzido valor científico mas um valor histórico 
médio tendo sido considerado de valor cultural moderado. 
 
O projeto prevê a execução, em momento prévio à dragagem, de obras de proteção e 
contenção marginal a jusante deste edifício estando prevista a demolição do atual 
esporão, a desativação da rampa de alagem e a construção de uma retenção em talude 
de enrocamento. Estas ações, que decorrerão em parte, junto ao edifício, poderão vir a 
afetá-lo indiretamente não só pela perturbação quanto à sua inserção na paisagem, 
durante o período em que decorrer a obra mas também por eventuais danos que possam 
vir a ocorrer devido à movimentação de maquinaria. Considera-se assim, que as ações a 
executar para demolição do esporão e enrocamento da margem poderão produzir um 
impacte negativo e indireto neste edifício. O impacte é, contudo improvável e de efeito 
temporário e reversível podendo sempre ser minimizável considerando-se, por isso, 
não significativo.  
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A AES1 corresponde à Área de Elevada Sensibilidade do setor nascente do anteporto. 
Com a delimitação desta área procurou-se, não só englobar os depósitos sedimentares 
não perturbados que podem conter informação arqueológica, como também os pontos 
para os quais há indicação de terem sido aí identificadas importantes estruturas náuticas 
que não foram posteriormente localizadas e confirmadas e ainda novas ocorrências 
identificadas no âmbito deste estudo.  
 
Todas as ocorrências conhecidas contidas nesta AES1 foram já avaliadas 
individualmente pelo que a avaliação que agora se faz diz respeito ao contexto geral de 
fundeadouro e área portuária de larga diacronia e ao eventual património cultural aqui 
preservado. Nesse sentido, poderemos dizer que o valor cultural deste recurso é 
elevado. Embora seja ainda desconhecido o estado de conservação dos vestígios 
eventualmente preservados no interior destes depósitos, sabemos que as estruturas 
navais ou elementos náuticos, assim como uma boa parte do material cerâmico de 
período romano já identificados apresentam um bom estado de conservação. Este tipo de 
vestígios é raro e de valor histórico e científico elevado. 
 
A área encontra-se, em parte, inserida no interior da área de incidência direta das 
dragagens tendo em conta o estabelecimento da bacia de manobra com 500 metros de 
diâmetro. No entanto, a opção de faseamento das ações de dragagem, resulta numa 
menor afetação na primeira fase do projeto durante a qual será dragada uma bacia de 
manobra com apenas 350 metros de diâmetro. Não obstante este faseamento, a 
avaliação de impacte é feita tendo em conta a implementação total do projeto.  
 
Assim, considerou-se que o impacte das ações de dragagem para estabelecimento da 
bacia de manobra com 500 metros de diâmetro será negativo e muito significativo e de 
magnitude elevada e probabilidade certa. Este impacte é, no entanto, minimizável 
tendo sido proposto o faseamento da implementação do projeto de forma a permitir o 
estudo da área designada por Arade B. Propõem-se ainda, medidas específicas para 
toda a área as quais são indicadas no respetivo ponto. 
 
 
A AES2 corresponde à zona da praia da Angrinha e para a qual se encontram 
referências a significativos vestígios romanos há muito desaparecidos. Embora não 
tenham sido aqui identificados, durante o trabalho de campo, quaisquer vestígios, uma 
vez que o projeto prevê a escavação de parte do areal desta praia, entendeu-se dever 
evidenciar a área pela possibilidade de virem a ser identificados vestígios atualmente 
ocultos.  
 
Assim, fez-se uma valoração em potencial considerando poder ser elevado o valor 
cultural desta área. De igual forma se fez a avaliação de impacte considerando poder 
ser, potencialmente, muito significativo se vierem a ser, eventualmente, afetadas 
estruturas relacionadas com os vestígios referenciados 
 
 



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 
Elementos Adicionais 
Rev.00  Maio 2020 

215 

 

Quadro 27 – Síntese de Impactes no Património Cultural na Fase de Construção considerando a implementação das duas fases 

INCIDÊNCIA NATUREZA EFEITO MAGNITUDE DURAÇÃO REVERSIBILIDADE 
PROBABILIDADE 
DE OCORRÊNCIA FREQUÊNCIA 

VALOR DO RECURSO 
AFETADO ESCALA 

CAPACIDADE DE 
MINIMIZAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

SIGNIFICÂNCIA 

Afetação da OC1 pelas ações de 
dragagem de sedimentos - Indireto 

Reduzida 

(1) 

Temporária 

(1) 

Reversível 

(1) 

Improvável 

(1) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

NS 

(13) 

Afetação da OC1 pelas ações de 
dragagem de material rochoso - Indireto desconhecida Desconhecido Desconhecido Não determinado 

Raro 

(1) 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 
Não 

determinado 

Afetação da OC2 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Certa 

(3) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

MS 

(22) 

Afetação da OC3 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Certa 

(3) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

MS 

(22) 

Afetação da OC5 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Moderada 

(3) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Certa 

(3) 
N/A 

Reduzido 

(1) 

Não confinado 

(3) 

Não minimizável 

(2) 

NS 

(17) 

Afetação da OC6 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Certa 

(3) 
N/A 

Moderado 

(3) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

S 

20 

Afetação da OC7 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Provável 

(2) 
N/A 

Moderado 

(3) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

S 

(19) 

Afetação da OC8 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Certa 

(3) 
N/A 

Reduzido 

(1) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

S 

(18) 

Afetação da OC9 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Certa 

(3) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

MS 

(22) 

Afetação da OC10 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Certa 

(3) 
N/A 

Reduzido 

(1) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

S 

(18) 

Afetação da OC11 pelas ações de 
dragagem - Indireto 

Reduzida 

(1) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Improvável 

(1) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

NS 

(16) 

Afetação da OC12 pelas ações de 
dragagem - Indireto 

Moderada 

(3) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Provável 

(2) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

S 

(19) 

Afetação da OC15 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Certa 

(3) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

MS 

(22) 

Afetação da OC17 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Certa 

(3) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

MS 

(22) 

Afetação da OC18 pelas ações de 
dragagem - Indireto 

Moderada 

(3) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Provável 

(2) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

S 

(19) 

Afetação da OC23 pelas ações de 
dragagem  Indireto 

Moderada 

(3) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Improvável 

(1) 
N/A 

Moderado 

(3) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

NS 

(16) 

Afetação da OC24 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Provável 

(2) 
N/A 

Reduzido 

(1) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

NS 

(17) 

Afetação da OC25 pelas ações de 
dragagem  Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Provável 

(2) 
N/A 

Moderado 

(3) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

S 

(19) 

Afetação da OC26 pelas ações de 
dragagem - Indireto 

Moderada 

(3) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Improvável 

(1) 
N/A 

Reduzido 

(1) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

NS 

(14) 

Afetação da OC27 pelas ações de 
dragagem - Direto 

Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Provável 

(2) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

MS 

(21) 
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INCIDÊNCIA NATUREZA EFEITO MAGNITUDE DURAÇÃO REVERSIBILIDADE PROBABILIDADE 
DE OCORRÊNCIA 

FREQUÊNCIA VALOR DO RECURSO 
AFETADO 

ESCALA 
CAPACIDADE DE 
MINIMIZAÇÃO OU 
COMPENSAÇÃO 

SIGNIFICÂNCIA 

Afetação da OC 28 pelas ações 
de  dragagem - Indireto 

Reduzida 

(1) 

Temporária 

(1) 

Reversível 

(1) 

Improvável 

(1) 
N/A 

Moderado 

(3) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

NS 

(9) 

Afetação de eventual património 
presente no interior dos 

sedimentos, nomeadamente a 
AES1 pelas ações de dragagem 

- Direto 
Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Provável 

(2) 
N/A 

Reduzido a Elevado 

(1 a 5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

NS a MS 

(17 a 21) 

Afetação de eventual património 
presente no interior dos 

sedimentos, nomeadamente a 
AES2 pelas ações de dragagem 

- Direto 
Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Provável 

(2) 
N/A 

 Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

 MS 

(21) 

Afetação da OC4 pelas ações de 
deposição de dragados + Indireto 

Reduzida 

(1) 

Temporária 

(1) 

Reversível 

(1) 

Provável 

(2) 
N/A 

Moderado 

(3) 

Não confinado 

(3) 
n/a 

NS 

(11) 

Afetação da OC13 pelas ações de 
deposição de dragados + Indireto 

Reduzida 

(1) 

Temporária 

(1) 

Reversível 

(1) 

Provável 

(2) 
N/A 

Elevado 

(5) 

Não confinado 

(3) 
n/a 

NS 

(13) 

Afetação de eventual património 
presente no interior dos 

sedimentos pelas ações de 
dragagem 

- Direto 
Elevada 

(5) 

Permanente 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Provável 

(2) 
N/A 

Reduzido a Elevado 

(1 a 5) 

Não confinado 

(3) 

Minimizável 

(1) 

NS a MS 

(17 a 21) 

Afetação de eventual património 
presente na zona costeira 

submersa por ação da deposição 
de dragados na deriva litoral 

+ Indireto 
Reduzida 

(1) 

Temporária 

(1) 

Reversível 

(1) 

Provável 

(2) 
N/A desconhecido 

Não confinado 

(3) 
n/a 

NS 

(11) 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

 Medidas de Caráter Geral 

Como medida de caráter geral, tendo em conta o potencial histórico-arqueológico da 
área de projeto e a Circular da DGPC com os Termos de Referência para o Descritor 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental, preconiza-se o 
acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente em todas as frentes de 
obra sempre que se verifiquem ações de dragagem. O acompanhamento deve ser 
garantido por equipas com valência em arqueologia náutica e subaquática. 
 
Devem ainda ser aplicadas as seguintes medidas de caráter geral: 
 

• Delimitação, proteção sinalização de todas a ocorrências de Património Cultural 
que se encontrem a menos de 100 metros das áreas de incidência do projeto. 

• Caracterização de novas áreas caso ocorram alterações ao projeto 

• Avaliação das áreas dragadas em mergulho, nomeadamente os cortes em 
taludes, após a dragagem. 

• Prospeção com detetor de metais periódica nas áreas de depósitos dos dragados 
em praia durante as dragagens 

• Durante as ações de dragagem, as dragas a operar deverão ser equipadas com 
Obstacle Avoidance Sonar e ser dada especial atenção às Áreas de Elevada 
Sensibilidade (AES1 e AES2) durante os trabalhos de dragagem 

 
 
 

 Medidas Específicas 

Nas medidas de caráter específico temos em conta o faseamento proposto pelo 
proponente do projeto com vista a minimizar impactos sobre os sítios e depósitos 
antrópicos localizados no anteporto. Assim, tal como explicitado no estudo, numa 
primeira fase, será dragada uma bacia de manobra com apenas 350 metros de diâmetro. 
A dragagem para estabelecimento da bacia de manobra com 500 metros de diâmetro 
será executada num horizonte mais alargado a definir pela APS (figura 1).  
 
Nestas condições, preconizam-se as seguintes medidas de caráter específico: 
 

No caso da OC1 (castelo de São João do Arade), deverá ser materializada uma área de 
resguardo de 50 metros relativamente ao pano de muralha virado ao rio, de forma a evitar 
impactos de maquinaria a operar na proximidade. Caso se venha a verificar a 
necessidade de remoção de material rochoso para aprofundamento do leito, deverá ser 
previamente solicitado parecer técnico a especialista relativamente ao impacte dessas 
ações e consequentes vibrações no afloramento rochoso e edifício. 
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No caso das OC2 (Arade 13/GEO 5), OC9 (Arade 15/GEO 1) deverá proceder-se a uma 
escavação arqueológica integral com depósito dos materiais em jazida secundária em 
zona com idênticas características, de forma a garantir a preservação de todos os 
elementos; 

o Neste caso deverá ser garantido, na equipa, um técnico de conservação e 
restauro com especialidade em materiais provenientes do meio submerso 
marinho 

o Deverá ser definido, em momento prévio ao início dos trabalhos, o local de 
depósito secundário dos materiais assim como toda a metodologia de 
transporte, acondicionamento e conservação. 

o Deverá também em fase prévia haver articulação com o Museu de 
Portimão para a entrega de materiais provenientes dos trabalhos 
arqueológicos 

o Deverá ser ainda equacionada a integração e valorização de alguns dos 
materiais em circuitos turísticos subaquáticos 

 

No caso da OC3 (Arade 23) dever-se-á: 

• Em momento prévio aos trabalhos da primeira fase 

o Proceder à sua sinalização durante a obra de forma a que o contexto não 
seja afetado pelas ações de dragagem direta ou indiretamente por 
movimentação dos sedimentos 

o Proceder à monitorização com definição de parâmetros mesuráveis para 
comparação da evolução tanto do sítio como do depósito sedimentar 
envolvente, ao longo do tempo. 

• Em momento prévio aos trabalhos da segunda fase deverá proceder-se a uma 
escavação arqueológica integral com depósito dos materiais em jazida secundária 
em zona com idênticas características, de forma a garantir a preservação de 
todos os elementos; 

o Neste caso deverá ser garantido, na equipa, um técnico de conservação e 
restauro com especialidade em materiais provenientes do meio submerso 
marinho 

o Deverá ser definido, em momento prévio ao início dos trabalhos, o local de 
depósito secundário dos materiais assim como toda a metodologia de 
transporte, acondicionamento e conservação. 

o Deverá também em fase prévia haver articulação com o Museu de 
Portimão para a entrega de materiais provenientes dos trabalhos 
arqueológicos 

o Deverá ser ainda equacionada a integração e valorização de alguns dos 
materiais em circuitos turísticos subaquáticos 

  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 
Elementos Adicionais 
Rev.00  Maio 2020 

219

 

No caso das OC6 (Arade 25) OC15 (Arade 17) e OC17 (Arade 1) não haverá lugar a 
impacte durante a implementação da primeira fase do projeto. Assim, 

• em momento prévio ao início da primeira fase dever-se-á 

o Proceder à sua sinalização durante a obra de forma a que a peça não seja 
afetada pelas ações de dragagem direta ou indiretamente por 
movimentação dos sedimentos ou de maquinaria 

o Proceder à monitorização da peça com definição de parâmetros 
mesuráveis para comparação da evolução tanto do sítio como do depósito 
sedimentar envolvente, ao longo do tempo. 

• Antes do início das ações para implementação da segunda fase do projeto a peça 
deverá ser remobilizada para zona exterior às áreas de incidência do projeto e 
mantida em ambiente idêntico de modo a que o seu estado de conservação não 
se degrade. Esta medida poderá assumir ainda um caráter de Valorização do 
Património se a peça for integrada em circuito de mergulho turístico.  

 
No caso da OC7 (Arade 26), em momento prévio ao início dos trabalhos da primeira 
fase, a peça deverá ser remobilizada para zona exterior às áreas de incidência do projeto 
e mantida em ambiente idêntico de modo a que o seu estado de conservação não se 
degrade. Esta medida poderá assumir ainda um caráter de Valorização do Património se 
a peça for integrada em circuito de mergulho turístico.  
 

No caso das OC8 (Arade 27), OC10 (Arade 28) e OC24 (Arade 20?) Deve proceder-se 
ao registo arqueográfico dos vestígios visíveis acompanhados de memória descritiva e 
eventual identificação do navio. A eventual remoção prévia dos cascos/destroços deverá 
ter acompanhamento por parte de arqueólogo com valência náutica. 

 

No caso da OC11 (Arade 22) dever-se-á: 

o Proceder a 2 datações por radiocarbono das madeiras da estrutura da  
embarcação 

o Aplicar uma proteção física direta em todo o contexto, de forma a que este 
não se degrade, assim como uma área de proteção de 50m em torno dos 
vestígios conservados 

o Proceder à sua sinalização durante a obra de forma a que o contexto não 
seja afetado pelas ações de dragagem direta ou indiretamente por 
movimentação dos sedimentos 

o Proceder à monitorização com definição de parâmetros mesuráveis para 
comparação da evolução tanto do sítio como do depósito sedimentar 
envolvente, ao longo do tempo. 

 

No caso da OC26 (Fialho 2) dever-se-á elaborar uma memória descritiva e histórico-
arquivística do cais da fábrica. 
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No caso da OC27 (Arade B) preconiza-se 

o A execução, em momento prévio à obra, do estudo integral no setor Arade 
B a ser afetado indiretamente pela dragagem da bacia de rotação de 350 
metros (área que se encontra a menos de 50 metros do traçado exterior do 
talude estabilizado). O estudo deverá contemplar uma malha de 
sondagens eventualmente seguida de escavação arqueológica se tal se 
justificar.  

o A monitorização periódica para comparação da evolução de toda a área do 
Arade B ao longo do período de dragagens e nos 3 anos subsequentes. 
Esta monitorização deverá ter particular atenção nos locais onde se 
registam ocorrências que entretanto nunca foram confirmadas, como é o 
caso da  OC22 (Arade 6/GEO7) 

o Após a conclusão das dragagens da primeira fase deverá proceder-se ao 
estudo exaustivo de toda a restante área Arade B com vista à salvaguarda 
face às ações previstas desenvolver em segunda fase. 

 

No caso da OC28 deverá proceder-se à sinalização para resguardo da estrutura do 
edifício de forma a que não haja afetação do mesmo por movimentos de maquinaria 
devendo esta medida ser reduzida, no tempo, ao estritamente necessário. 

 

No caso da AES1 deverão ser realizadas duas sondagens geoarqueológicas (SGA3 e 
SGA4) de forma a recolher informação paleoambiental e arqueológica. Durante as 
dragagens deverá ainda ser dada especial atenção para as áreas para as quais há 
informação de ocorrência de estruturas náuticas sem que tenham sido nunca 
identificadas. Estão neste caso as OC19 (Arade 3) e OC20 (Arade 4) 

 

No caso da AES2 deverão ser realizadas duas sondagens geoarqueológicas (SGA1 e 
SGA2) de forma a recolher informação paleoambiental e arqueológica, tendo em 
consideração a evolução da praia, nomeadamente como área de depósitos de dragados 
e como local onde terão sido assinalados relevantes vestígios do período romano e idade 
do Ferro. 

  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 
Elementos Adicionais 
Rev.00  Maio 2020 

221

 
FIG. A7.37. 1 – Carta com Proposta de Articulação de Faseamento de Impactes Patrimoniais 
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38. Apresentar uma proposta de Plano de Monitorização para o fator Património Cultural, que seja 
mesurável. Ou seja, com indicação de objetivos concretos, quais os parâmetros de monitorização, 
identificar os locais necessários monitorizar num levantamento topo-hidrográfico, frequência das 
amostragens, métodos de registo e de que forma devem ser apresentados e analisados os 
resultados, bem como as medidas necessárias adotar conforme os diferentes cenários, inclusive 
durante as diferentes fases (prévias, execução e exploração). Na ausência de elementos para 
alguns dos locais a monitorizar devem ser acautelados elementos a apresentar ou medidas de 
minimização necessários à sua elaboração. 

O Plano de Monitorização será desenvolvido de acordo com as obrigações definidas no 
âmbito do processo de avaliação, assim como a calendarização e a definição em caderno 
de encargos, do que é pedido na resposta às questões 34 a 36, o que  pode ser feito num 
prazo temporal mais alargado e em articulação com demais entidades  e obra.  
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2. RESUMO NÃO TÉCNICO 

O Resumo Não Técnico deve ser reformulado, de modo a ter em consideração e integrar os 
elementos adicionais ao EIA acima solicitados, devendo ainda atender aos aspetos que de 
seguida se referem, de modo a colmatar as lacunas e incorreções identificadas: 

a. No ponto 1, incluir referência a que Estudo de Impacte Ambienta1 (EIA) e o Resumo Não 
Técnico (RNT) se encontram disponíveis para consulta, durante o período em que decorrerá a 
Consulta Pública, no Portal Participa em https:participa.pt; 

b. Inserir um resumo dos antecedentes do projeto; 

c. Incluir informação relativa a proximidade de RN2000 e da ZPE do Leixão da Gaivota, sendo que 
o limite Norte da área de influência do projeto localiza-se a menos de 1000 m do limite do SIC da 
Rede Natura 2000 de Arade Odelouca e também a menos de 1000 m da ZPE do Leixão da 
Gaivota. A referência à presença de espécies de interesse conservacionista e também comercial 
deve ser mais enfatizada; 

d. No que se refere aos sistemas ecológicos, toda a temática deve ser analisada com uma clara 
ótica de projeto/situação de referência/identificação de impactes/avaliação de impactes/ 
monitorização/medidas de minimização/medidas de compensação; 

e. Traduzir os resultados obtidos para o fator Património Cultural, a integração das medidas de 
minimização previstas adotar, eventuais medidas compensatórias e a necessidade de um Plano 
de Monitorização. 

O novo RNT deve ter uma data atualizada. 

O Resumo Não Técnico reformulado (versão 02) é apresentado em volume independente 
com a data de Maio de 2020 
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Fátima Teixeira

From: Luis Aparício Fernandes [aparicio.fernandes@apsinesalgarve.pt]
Sent: 10 February 2020 18:52
To: Idalino Sabido José; Eduardo Manuel Moutinho; Filipa Duarte Santos; 

fatima.teixeira@agriproambiente.pt; Rui Coelho (rcoelho@agriproambiente.pt)
Cc: Adelaide João Benardino
Subject: FW: Processo AIA nº 3316  - Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do 

Porto de Portimão. - S007740-202002-DAIA

Importance: High

Para conhecimento da resposta da APA que julgo antecipar ofício sobre este assunto. 
  
Cumprimentos, 
  
Luís Aparício Fernandes 

 
  
DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E ORDENAMENTO (DIO) 
ORDENAMENTO PORTUÁRIO 
Tel: +351 269 860 746 |  
Fax: +351 269 860 696 
E-mail: aparicio.fernandes@apsinesalgarve.pt 
  
  
  

De: Maria do Carmo Figueira [mailto:maria.figueira@apambiente.pt]  
Enviada: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 16:28 
Para: Luis Aparício Fernandes 
Assunto: Processo AIA nº 3316 - Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão. - 
S007740-202002-DAIA 
Importância: Alta 
  
Caro Eng.º Luís Fernandes,  
  
Em resposta ao V/ pedido de prorrogação do prazo de entrega dos elementos adicionais, relativos ao Estudo de 
Impacte Ambiental sobre o projeto em apreço, informa-se que esta Agência concede a prorrogação até ao prazo 
solicitado, o qual termina a 31 de março de 2020. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
  
Maria do Carmo Figueira 
Diretora de Departamento 
Departamento de Avaliação Ambiental 
carmo.figueira@apambiente.pt 
  

 
  
Rua da Murgueira, 9 – Zambujal – Alfragide 
2610-124 Amadora 
Telefone: (+351) 21 472 82 00 
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apambiente.pt 
  
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
  
  
  
  
  

  

  

 
As informações enviadas podem conter dados pessoais, o tratamento dos mesmos está condicionado ao previsto na legislação sobre 
Proteção de Dados e devem ser assegurados requisitos de segurança no seu manuseamento/processamento e na sua 
conservação/destruição. 
The sent information might include personal data, which must be handled according to the Data Protection Law while the safety 
requirements concerning its handling/processing and preservation/disposal must be assured.  

Aviso Legal sobre Privacidade e Confidencialidade / Legal Notice on Privacy and Confidentiality 
Imprima, apenas, se estritamente necessário / Print only if extremely necessary  
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Fátima Teixeira

From: Idalino Sabido José [idalino.jose@apsinesalgarve.pt]
Sent: 18 March 2020 16:40
To: 'Fátima Teixeira'; Rui Coelho
Cc: Luis Aparício Fernandes; Filipa Duarte Santos
Subject: RE: Processo de AIA n.º 3316 - Aprofundamento e alargamento do canal de navegação 

do Porto de Portimão" - Descritor Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar

Boa tarde Dr.ª Fátima Teixeira e Eng.º Rui Coelho, 

 

Informa-se que a Eng.ª Marina Barros está a diligenciar junto da ARH Algarve para obter resposta à questão por nós 

colocada. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Idalino Sabido José  

 

  

Direção de Infraestruturas e Ordenamento 

Tel.: +351 269 860 640 | Fax: +351 269 860 696 

E-mail: idalino.jose@apsinesalgarve.pt 

http://www.apsinesalgarve.pt 

 

De: Marina Barros <marina.barros@apambiente.pt>  

Enviada: 18 de março de 2020 10:48 

Para: Idalino Sabido José <idalino.jose@apsinesalgarve.pt> 

Cc: Luis Aparício Fernandes <aparicio.fernandes@apsinesalgarve.pt>; Filipa Duarte Santos 

<filipa.duarte@apsinesalgarve.pt>; Sara Cabral <sara.cabral@apambiente.pt> 

Assunto: RE: Processo de AIA n.º 3316 - Aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Porto de 

Portimão" - Descritor Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar 

 

Bom dia Sr. Eng. Idalino José, 
 
As minhas desculpas por não ter efetuado o contacto, conforme prometido no final da reunião de 6.ª 
feira. Efetivamente não consegui falar com os colegas da ARH. 
Irei diligenciar para obter a resposta à questão colocada e enviarei logo que possível. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
  
Marina Cruz de Barros 
Técnica de Avaliação de Impacte Ambiental 
Divisão de Avaliação de Planos e Projetos (DAP) 
Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA) 
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Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 
2610-124 Amadora 
(+351) 214728200 
apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 

 

De: Idalino Sabido José [mailto:idalino.jose@apsinesalgarve.pt]  

Enviada: 17 de março de 2020 19:17 

Para: Marina Barros <marina.barros@apambiente.pt> 

Cc: Luis Aparício Fernandes <aparicio.fernandes@apsinesalgarve.pt>; Filipa Duarte Santos 

<filipa.duarte@apsinesalgarve.pt> 

Assunto: FW: Processo de AIA n.º 3316 - Aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Porto de 

Portimão" - Descritor Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar 

 

Boa tarde Eng.ª Marina Barros, 

 

Sobre o “Pedido de Elementos Adicionais ao EIA do projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de 

Navegação do Porto de Portimão” e na sequência da reunião na APA, de 13.03.2020, para o descritor “Património 

Cultural”, acordou-se também questionar a Comissão de Avaliação (CA) para o  “Descritor Hidromorfologia, 

Hidrodinâmica e Regime Sedimentar” (ver A.1, infra),  e da possibilidade de os sedimentos arenosos com 

características adequadas e provenientes da dragagem do rio Arade serem colocados nas zonas imersas das frentes 

de praia, que corresponde à faixa ativa da deriva litoral, entre as cotas -3,00 m e -8,00 m (ZH), cujos trabalhos e 

locais seriam previamente definidos e acompanhados pela ARH Algarve. 

 

Esta opção, utilizando a descarga de fundo da draga, para além de garantir a proteção e a alimentação dessas praias, 

permitiria a disseminação natural dos sedimentos nessas frentes de praia, eliminando-se intervenções mais 

intrusivas e com impactes socioeconómicos mais desfavoráveis, mesmo em termos de sustentabilidade do projeto. 

 

Neste sentido, solicita-se que este procedimento seja analisado, e sendo aceite como adequado, que nos seja 

consequentemente indicado, face ao ranking de prioridade de praias (as quais se situam tanto para nascente como 

para poente do projeto e a distancias que vão a mais de 30km), quais os locais mais adequados para essa descarga e 

que, mesmo as relativamente próximos da zona de dragagem, seja permitida a realização de alimentações do litoral 

na faixa imersa das praias em detrimento da faixa emersa, conforme proposto. 

 

Considerando que esta Administração Portuária tem de entregar os elementos solicitados à APA até ao próximo dia 

31 deste mês de março, vimos solicitar a resposta a este nosso pedido, com a maior brevidade possível, ficando ao 

dispor para qualquer contato sobre este assunto.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

Idalino Sabido José  

 

  

Direção de Infraestruturas e Ordenamento 

Tel.: +351 269 860 640 | Fax: +351 269 860 696 

E-mail: idalino.jose@apsinesalgarve.pt 

http://www.apsinesalgarve.pt 
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A.1         Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar 

A Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto, estabelece que a ''extração e dragagem de areias, quando efetuada a uma distância de até 1 

km para o interior a contar da linha da costa e até 1 milha náutica no sentido do mar a contar da mesma linha, tem de destinar-

se a alimentação artificial do litoral para efeitos da sua proteção' (n.º 1 do artigo 2.º). 

Do volume a dragar (cerca de 4 630 000 m
3
), o EIA apenas avalia a recarga das praias do Molhe e Pintadinho com um volume de 

40 000 m
3
, prevendo a condução do restante volume para zona de imersão de dragados prevista no Plano de Situação 

Ordenamento do Espaço Marítimo, que se situa a cerca de 8 km para sul do Porto de Portimão, zona esta que apenas deve ser 

considerada como opção de recurso para a imersão de dragados que não tenham características que permitam a sua utilização 

em alimentação artificial de praias. 

Embora o EIA refira a possibilidade de recarga de praias da costa Algarvia, ”decorrente do eventual interesse/necessidades que 

a APA/ARH Algarve vir a ter", essa solução não é apresentada nem avaliada, contrariando a Lei n.º 49/2006. 

A lista das praias passíveis de serem alimentadas com os sedimentos a dragar no estuário do rio Arade foi oportunamente 

entregue na APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A., pelo que se reitera a sua validade apresentando-a de 

seguida. 

Na elaboração desta lista foram utilizados os seguintes critérios: 

       Capacidade de encaixe de areia suplementar na praia 

       Compatibilidade granulométrica - foram selecionadas as praias com areia fina, compatível com a areia a dragar no estuário 

       Proximidade a barra do Arade 

       Praias recentemente alimentadas com areia grosseira, passiveis de encaixar mais areia, fina, antecipando a ulterior mistura 

dos calibres 

 

Praia Concelho 

Frente mar 

a alimentar 

(m) 

Densidade de 

enchimento 

(m
3
/m.l.) 

Incremento 

largura praia 

(m) 

Volume 

(m
3
) 

Distância Observações 

1 Pintadinho Lagoa 200 200 30 40 000 0,5 Granulometria compatível 

2 D. Ana Lagoa 350 200 30 70 000 13 
Reforço de anterior alimentação com 

areia mais grosseira 

3 Praia da Luz Lagoa 800 200 30 160 000 18 Granulometria compatível 

4 Cabanas Velhas Vila do Bispo 400 200 30 80 000 25 Granulometria compatível 

5 Burgau Vila do Bispo 400 200 30 80 000 23 Granulometria compatível 

6 Porto Sta. Maria Lagoa 90 200 30 18 000 19 Granulometria compatível 

7 Nova Lagoa 400 200 30 80 000 14 
Reforço de anterior alimentação com 

areia mais grosseira 

8 Armação de Pera Silves 1000 200 30 300 000 16 
Reforço dos sedimentos residentes na 

baía de Armação de Pera 

9 Oura Albufeira 800 200 30 160 000 28 Granulometria compatível 

10 Sta. Eulália Albufeira 500 200 30 100 000 29 Granulometria compatível 

11 Maria Luísa Albufeira 800 200 30 160 000 30 Granulometria compatível 

12 Belharucas Albufeira 1000 200 30 200 000 32 Granulometria compatível 

A tabela inclui 12 praias e está organizada em um ranking de prioridades, sendo a praia do Pintadinho (Lagoa) a mais prioritária 

e a praia das Belharucas (Albufeira) a menos prioritária. Todas as praias selecionadas são praias suportadas por arribas. A 

alimentação artificial das praias tem como objetivo primeiro a redução do risco para os seus utilizadores, promovendo o seu 

afastamento da base das arribas. 

Esta lista deveria ser entendida como base de trabalho, a avaliar no âmbito da AIA, tendo o EIA apenas incidido sobre a praia do 

Pintadinho (incluindo a praia do Molhe).  

Tendo presente os aspetos acima mencionados, considera-se que a intervenção, tal como prevista, contraria a Lei n.º 49/2006 

caso não sejam avaliados os impactes da utilização massiva do material dragado na recarga de praias. Deste modo, deve ser 

apresentada informação que complete a avaliação dos impactes relativos à alimentação das praias elencadas na tabela acima 

apresentada. 

 

 
As informações enviadas podem conter dados pessoais, o tratamento dos mesmos está condicionado ao previsto na legislação sobre 
Proteção de Dados e devem ser assegurados requisitos de segurança no seu manuseamento/processamento e na sua 
conservação/destruição. 
The sent information might include personal data, which must be handled according to the Data Protection Law while the safety 
requirements concerning its handling/processing and preservation/disposal must be assured.  

Aviso Legal sobre Privacidade e Confidencialidade / Legal Notice on Privacy and Confidentiality 
Imprima, apenas, se estritamente necessário / Print only if extremely necessary  
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Fátima Teixeira

From: Idalino Sabido José [idalino.jose@apsinesalgarve.pt]
Sent: 29 March 2020 21:16
To: Fátima Teixeira
Cc: Rui Coelho; Luis Aparício Fernandes; Filipa Duarte Santos
Subject: FW: Processo de AIA n.º 3316: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal 

Navegação do Porto de Portimão | Informação a incluir no Aditamento ao EIA – Sistemas 
ecológicos - S020787-202003-DAIA

Dr.ª Fátima Teixeira, 

 

Para conhecimento e devidos efeitos, envia-se o email da APA, que solicita que se inclua no “pedido de elementos 

adicionais para efeitos de conformidade do EIA” o infra descrito, nomeadamente  o recente alargamento do Sítio de 

Interesse Comunitário - Rede Natura 2000 - da Costa Sudoeste. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Idalino Sabido José  

 

  

Direção de Infraestruturas e Ordenamento 

Tel.: +351 269 860 640 | Fax: +351 269 860 696 

E-mail: idalino.jose@apsinesalgarve.pt 

http://www.apsinesalgarve.pt 

 

De: apa_daia <apa_daia@apambiente.pt>  

Enviada: 27 de março de 2020 18:29 

Para: Luis Aparício Fernandes <aparicio.fernandes@apsinesalgarve.pt> 

Cc: Idalino Sabido José <idalino.jose@apsinesalgarve.pt>; Sara Cabral <sara.cabral@apambiente.pt>; Marina Barros 

<marina.barros@apambiente.pt>; secretariado DAIA <secretariado_DAIA@apambiente.pt> 

Assunto: Processo de AIA n.º 3316: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 

Portimão | Informação a incluir no Aditamento ao EIA – Sistemas ecológicos - S020787-202003-DAIA 

 

Exmos. Senhores 

 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto mencionado em epígrafe e na 

sequência do N/ ofício S001103-202001-DAIA.DAP, de 20/01/2020, relativo ao pedido de elementos adicionais para 

efeitos de Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), solicita-se ainda que no Aditamento a apresentar 

seja também considerado, no âmbito do fator Sistemas ecológicos, o recente alargamento do Sítio de Interesse 

Comunitário - Rede Natura 2000 - da Costa Sudoeste concretizado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

18/2019, de 23 de janeiro (conforme representação abaixo), o qual implicará um especial cuidado na identificação e 

avaliação de impactes das diferentes componentes do projeto, já que toda a área de acesso ao Porto de Portimão 

está agora englobada em Rede Natura 2000. 
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Este aspeto reveste-se da maior relevância face aos objetivos do projeto e às características dos elementos que o 

integram, assim como ao local de implantação do mesmo, pelo que o Aditamento ao EIA deve incluir a análise acima 

referida, decorrente do mencionado alargamento do SIC em causa. 

 

Deste modo e atendendo à natureza da informação agora solicitada, prorroga-se o prazo inicialmente definido para 

entrega do Aditamento até ao próximo dia 30/04/2020. Este prazo é, contudo, estabelecido a título indicativo, face 

ao disposto na Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Maria do Carmo Figueira 
Diretora de Departamento 
Departamento de Avaliação Ambiental 
 

 
 

Rua da Murgueira, 9 – Zambujal – Alfragide 
2610-124 Amadora 
Telefone: (+351) 21 472 82 00 
 

apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 

 

 

 

 

 

 

 

 
As informações enviadas podem conter dados pessoais, o tratamento dos mesmos está condicionado ao previsto na legislação sobre 
Proteção de Dados e devem ser assegurados requisitos de segurança no seu manuseamento/processamento e na sua 
conservação/destruição. 
The sent information might include personal data, which must be handled according to the Data Protection Law while the safety 
requirements concerning its handling/processing and preservation/disposal must be assured.  

Aviso Legal sobre Privacidade e Confidencialidade / Legal Notice on Privacy and Confidentiality 
Imprima, apenas, se estritamente necessário / Print only if extremely necessary  
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Fátima Teixeira

From: Idalino Sabido José [idalino.jose@apsinesalgarve.pt]
Sent: 12 May 2020 12:31
To: Fátima Teixeira; 'Rui Coelho'
Cc: Luis Aparício Fernandes; Eduardo Manuel Moutinho; Filipa Duarte Santos
Subject: FW: AIA3316 - Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de 

Portimão | Prorrogação do prazo para entrega do Aditamento e informação referente a 
Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar - S028475-202005-DAIA

Attachments: AIA3316-AditamentoEIA_RespostaAPSDeposicaoSedimentos_Anexo.docx; Processo de 
AIA n.º 3316: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Cana... (144 KB)

Importance: High

Bom dia Dr.ª Fátima Teixeira, 

 

Na preparação do Aditamento, de resposta ao pedido de elementos adicionais para efeitos de conformidade do EIA, 

deverá ser tido em conta a informação da APA constante do seu e-mail infra e respetivos anexos, nomeadamente no 

que respeita à hidromorfologia, hidrodinâmica e regime sedimentar, pelo que se propõe a entrega do referido 

aditamento até ao próximo dia 27 de maio, de forma a que a APS possa efetuar a sua leitura antes do envio para a 

APA, cuja data limite indicada é o próximo dia 1 de junho.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

Idalino Sabido José  

 

  

Direção de Infraestruturas e Ordenamento 

Tel.: +351 269 860 640 | Fax: +351 269 860 696 

E-mail: idalino.jose@apsinesalgarve.pt 

http://www.apsinesalgarve.pt 

 

De: apa_daia <apa_daia@apambiente.pt>  

Enviada: 11 de maio de 2020 19:49 

Para: Luis Aparício Fernandes <aparicio.fernandes@apsinesalgarve.pt> 

Cc: Idalino Sabido José <idalino.jose@apsinesalgarve.pt>; Sara Cabral <sara.cabral@apambiente.pt>; Marina Barros 

<marina.barros@apambiente.pt>; secretariado DAIA <secretariado_DAIA@apambiente.pt> 

Assunto: AIA3316 - Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão | Prorrogação do 

prazo para entrega do Aditamento e informação referente a Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar - 

S028475-202005-DAIA 

Importância: Alta 

 

Exmos. Senhores 

Na sequência das v/ comunicações de 17/03/2020, de 26/03/2020 (ref.ª CA.CR2020.40) e de 22/04/2020, cumpre 

transmitir o seguinte: 

         Informação referente a Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar 

Tendo sido efetuada a apreciação do exposto na v/ comunicação de 17/03/2020, sobre a possibilidade de 

adotar, como prática para a deposição de dragados, a sua imersão nas respetivas frentes de praia entre as cotas 

-3 m e -8 m (ZH), transmite-se que se considera que tal prática não poderá ser adotada de forma generalizada, 

como pretendido. 
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Neste contexto, foi elaborado, sobre esta e demais questões, um conjunto de orientações técnicas (Nota técnica 

em anexo), que também desenvolvem com maior detalhe o anteriormente solicitado em sede de pedido de 

elementos adicionais ao EIA.  

A referida Nota Técnica foi assim elaborada para fundamentar a resposta sobre a pretensão da APS de realização 

da alimentação artificial de praias com sedimentos dragados do estuário do rio Arade, na zona imersa. 

Salienta-se que as prioridades do conjunto de intervenções propostas na Nota Técnica podem merecer 

reajustamentos pontuais, em função da atualização das necessidades de recarga sedimentar, decorrentes de 

temporais e do perfil de praia existente, à data de início da operação de dragagem. 

Salienta-se, igualmente, que as intervenções propostas para alimentação artificial na zona emersa e imersa 

devem ser conjugadas, visando a eficácia da proteção do troço costeiro e a eficiência da operação de 

alimentação artificial. Assim, no contexto do ranking de prioridades, deve ser dada prioridade à intervenção de 

Armação de Pêra (zona emersa) e Salgados (zona imersa). 

Por fim, existindo um volume de dragados superior ao alocado às intervenções definidas na Nota Técnica, 

considera-se que devem continuar a ser estudados, como locais de deposição de dragados, as praias da Oura e 

de Santa Eulália. 

Estas orientações devem ser devidamente consideradas e enquadradas no trabalho a desenvolver sobre o 

presente assunto no Aditamento, o qual deve ser apresentado em capítulo próprio. 

         Prorrogação do prazo para entrega do Aditamento ao EIA 

Na sequência da v/ comunicação de 26/03/2020 (ref.ª CA.CR2020.40), transmite-se que através da n/ 

comunicação de 27/03/2020 (ref.ª S020787-202003-DAIA, que se anexa) foi já concedida a prorrogação do prazo 

para entrega do Aditamento ao EIA, até ao dia 30/04/2020. 

Face à v/ última comunicação de 22/04/2020, solicitando nova prorrogação até 15/05/2020 para entrega do 

Aditamento em causa, transmite-se que a mesma é concedida, devendo no entanto ocorrer até 01/06/2020, 

face ao transmitido através da presente comunicação. 

Por último, reitera-se a necessidade de o Aditamento ao EIA incluir também a informação constante da n/ 

comunicação ref.ª S020787-202003-DAIA remetida por email de 27/03/2020, em anexo. 

Agradece-se ainda que seja confirmada a boa receção desta comunicação, em resposta ao presente email. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Maria do Carmo Figueira 
Diretora de Departamento 
Departamento de Avaliação Ambiental 
 

 
 

Rua da Murgueira, 9 – Zambujal – Alfragide 
2610-124 Amadora 
Telefone: (+351) 21 472 82 00 
 

apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
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Procedimento de AIA n.º 3316 

“Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão” 

 

Nota Técnica – Orientações para a Gestão da Deposição de Dragados 

 

Em mail enviado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em 17 de março de 2020, a Administração 

dos Portos de Sines e Algarve (APS). Solicita a avaliação da hipótese de alimentação artificial de praias 

com sedimentos dragados do estuário do rio Arade, na zona imersa, entre as cotas -3 e -8m (ZH), por 

forma a minimizar os custos da operação. 

 

1. Limites de remobilização sedimentar no Algarve 

A deposição de areias dragadas no domínio imerso da praia deve ser feita a uma gama de profundidades 

que permita a sua remobilização na direção da praia emersa (por processos transversais) pela ação 

conjugada das ondas, correntes e marés, ou seja, até onde existe transporte sedimentar ativo 

(profundidade de fecho). 

No Algarve, os cálculos efetuados por diversos autores através de formulações empíricas e dados 

experimentais (fig.1) mostram que este limite ronda os -8 m ZH/-10 m ZH, à escala de década, ou seja, o 

transporte sedimentar por processos transversais só é efetivo a partir deste limite para terra, ocorrendo 

neste domínio as maiores variações morfológicas e volumétricas do perfil de praia. 

 

Figura 1 – Solução proposta para a variação da profundidade da mobilidade sedimentar mensurável em 

função do tempo, no litoral meridional do Algarve (Teixeira e Macedo, 2001) 

1

10

100

1 10 100

p
ro

fu
n

d
id

a
d
e

 d
e

 r
e

m
o

b
ili

z
a

ç
ã

o
 s

e
d

im
e

n
ta

r 
(m

-Z
H

)

intervalo temporal (ano)

limites de Hallermeier

dados experimentais

2Hs (Pires & Pessanha, 1986)

2Hs (Filipe et al., 2000)

limite proposto



 

 

2 

 

Os resultados acima referidos terão sido um dos pressupostos de base subjacentes à proposta de 

deposição da APS – entre os -3 m ZH e os -8 m ZH. 

No âmbito da monitorização efetuada no âmbito Programa COSMO efetuou-se a comparação 

sistemática (2018 e 2019) de vários levantamentos hidrográficos realizados numa série de locais do 

Algarve (D. Ana, Carvoeiro, Benagil, Praia Nova, Sr.ª da Rocha, Cova Redonda, Coelha, Castelo, 

Albufeira), cujas respetivas zonas submarinas apresentam morfologia e caraterísticas semelhantes às 

acima descritas. Os resultados obtidos, não obstante o horizonte temporal curto (1 ano de comparação), 

mostram que na generalidade destes locais o transporte sedimentar ativo (consideradas variações > ± 

2,5 cm) processa-se, em média, até aos -3 m ZH a -4 m ZH (com exceção da D. Ana). 

 

2. Viabilidade de alimentação artificial de praias na zona imersa 

No sentido de avaliar a hipótese de depósito de sedimentos na zona imersa das praias do Algarve foi 

feita a análise da morfologia da zona submarina da costa sul (Figura 2), tendo-se verificado que a maior 

parte da área é composta por substrato rochoso a profundidades inferiores a - 8m (ZH) o que inviabiliza 

a opção sistemática de depósito de dragados ao largo proposta pela APS. 

 

 
Figura 2 – Tipo de substrato (rochoso ou arenoso) entre a Ponta da Piedade (Lagos) e Albufeira 

(Fonte: RENSUB) 

 

O depósito de dragados em zonas de afloramentos rochosos não é admissível, tendo em consideração: 

a) Os impactos negativos muito significativos nas comunidades bentónicas autóctones; 

b) Dada a morfologia irregular e modelado indentado do substrato rochoso, a migração do 

sedimento para terra por processos de natureza transversal (i.e. para a praia) pode ficar 

localmente condicionada/inibida, ficando “aprisionada” em alguns locais nessas irregularidades 

e obstáculos morfológicos, podendo ainda ser transportada para fora da zona de interesse por 

processos de natureza longitudinal; 
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c) Atendendo às caraterísticas da draga que vier a ser utilizada, e face à presença de fundo 

rochoso irregular, dificilmente esta poderá efetuar deposições por abertura de porão aos -3 m 

ZH/ 

-4 m ZH dadas as limitações de calado e subsequentes condições de segurança à 

navegabilidade. 

Do exposto, resulta que as operações de alimentação artificial de praias com recurso a depósito na 

fração submarina da praia, só podem ser realizadas em locais com fundo de substrato arenoso. 

 

3. Identificação dos locais passíveis de alimentação artificial na zona imersa 

Com base nos elementos cartográficos elaborados na APA/ARH Algarve, obtidos e confirmados com 

observações in situ, em mergulhos com escafandro autónomo, desde 1999, foram identificadas algumas 

zonas, em que existem depósitos arenosos onde é possível proceder à alimentação artificial de praias 

mediante imersão de depósito de dragados, a saber, de nascente para poente: 

 ao largo da praia dos Salgados (Albufeira) – fig.3 

 ao largo da praia do Pintadinho (Portimão) – fig.4 

 ao largo da praia de Alvor Nascente (Portimão) – fig.5 

 ao largo da Meia Praia (Lagos) – fig.6 

 ao largo da Praia da Luz (Lagos) – fig.7 

 

 
Figura 3 – Local passível de imersão de areia ao largo da praia dos Salgados (área de 40 000 m

2
). 
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Figura 4 – Local passível de imersão de areia ao largo da praia do Pintadinho (área de 20 000 m

2
). 

 

 
Figura 5 – Local passível de imersão de areia ao largo da praia do Alvor Nascente (área de 120 000 m

2
). 
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Figura 6 – Local passível de imersão de areia ao largo da Meia-Praia (área de 240 000 m

2
). 

 

 
Figura 7 – Local passível de imersão de areia ao largo da praia da Luz (área de 60 000 m

2
). 
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Este conjunto de cinco praias poderão ser objeto de alimentação artificial com recurso a depósito de 

dragados na zona submarina, cuja altura de deposição não deverá exceder 1 m, totalizando 480 000 m
3
. 

 

4. Identificação de locais passíveis de imersão de areia fina ao largo 

Das diversas manchas de empréstimo já identificadas ao largo da costa sul, existe uma de areia fina, 

localizada ao largo da Ponta da Piedade. O reforço dessa mancha de empréstimo pode ser uma opção 

de gestão de eventual excedente de areia fina que vier a ser dragada no estuário do rio Arade, de modo 

a constituir um stock adicional de reserva de sedimentos. 

Neste caso, a altura do depósito poderá atingir dois metros de espessura, totalizando 540 000 m
3
. 

A figura 8 ilustra a área passível de utilização para depósito. 

 

 
Figura 8 – Local passível de imersão de areia ao largo da Ponta da Piedade, para reforço de mancha de 

empréstimo (área de 270 000 m
2
). 

 

5. Síntese dos locais de depósito de dragados do rio Arade 

Com esta reavaliação da gestão das areias dragadas do estuário do rio Arade foram elaborados os 

quadros seguintes (I e II) que sintetizam as características, locais e modo de deposição dos sedimentos a 

depositar na costa do Algarve. Tal como no caso anterior, foi elaborado ranking de prioridades das 

intervenções. 
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Quadro I – identificação das praias sujeitas a alimentação artificial na zona emersa 

 

 

Quadro II – identificação das praias sujeitas a alimentação artificial na zona imersa 

 

 

A solução agora proposta permite gestão de cerca de 2,1 M m
3
 de dragados, superior à solução anterior 

que permitia a gestão de cerca 1,5 M m
3
, exclusivamente depositada na zona emersa da praia. 
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Prioridade

Praia Concelho

frente mar a 

alimentar 

(m)

densidade de 

enchimento 

(m3/m.l.)

increment

o largura 

da praia

volume 

(m3)

distância 

foz do 

Arade (km)

1 Pintadinho Lagoa 200 200 30 40 000 0,5

3 Praia D. Ana Lagos 350 200 30 70 000 13

4 Praia da Luz Lagos 800 200 30 160 000 18

6 Cabanas Velhas Vila do Bispo 400 200 30 80 000 25

7 Burgau Vila do Bispo 400 200 30 80 000 23

8 Nova Lagoa 400 200 30 80 000 14

9 Armação de Pera Silves 2000 300 40 600 000 16

total 1 110 000

Prioridade

Praia Concelho

área de 

depósito ao 

largo (m2)

altura do 

depósito

volume 

(m3)

distância 

foz do 

Arade (km)

2 Pintadinho Lagoa 20000 1 20 000 0,5

5 Praia da Luz Lagos 60000 1 60 000 18

10 Alvor Portimão 120000 1 120 000 6

11 Meia-praia Lagos 240000 1 240 000 11

12 Salgados Albufeira 40000 1 40 000 18

13 Ponta Piedade Lagos 270000 2 540 000 13

total 1 020 000
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Fátima Teixeira

From: apa_daia [apa_daia@apambiente.pt]
Sent: 27 March 2020 18:29
To: 'aparicio.fernandes@apsinesalgarve.pt'
Cc: 'idalino.jose@apsinesalgarve.pt'; Sara Cabral; Marina Barros; secretariado DAIA
Subject: Processo de AIA n.º 3316: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal 

Navegação do Porto de Portimão | Informação a incluir no Aditamento ao EIA – Sistemas 
ecológicos - S020787-202003-DAIA

Exmos. Senhores 

 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto mencionado em epígrafe e na 

sequência do N/ ofício S001103-202001-DAIA.DAP, de 20/01/2020, relativo ao pedido de elementos adicionais para 

efeitos de Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), solicita-se ainda que no Aditamento a apresentar 

seja também considerado, no âmbito do fator Sistemas ecológicos, o recente alargamento do Sítio de Interesse 

Comunitário - Rede Natura 2000 - da Costa Sudoeste concretizado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

18/2019, de 23 de janeiro (conforme representação abaixo), o qual implicará um especial cuidado na identificação e 

avaliação de impactes das diferentes componentes do projeto, já que toda a área de acesso ao Porto de Portimão 

está agora englobada em Rede Natura 2000. 

 

 
 

Este aspeto reveste-se da maior relevância face aos objetivos do projeto e às características dos elementos que o 

integram, assim como ao local de implantação do mesmo, pelo que o Aditamento ao EIA deve incluir a análise acima 

referida, decorrente do mencionado alargamento do SIC em causa. 

 

Deste modo e atendendo à natureza da informação agora solicitada, prorroga-se o prazo inicialmente definido para 

entrega do Aditamento até ao próximo dia 30/04/2020. Este prazo é, contudo, estabelecido a título indicativo, face 

ao disposto na Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Maria do Carmo Figueira 
Diretora de Departamento 
Departamento de Avaliação Ambiental 
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Rua da Murgueira, 9 – Zambujal – Alfragide 
2610-124 Amadora 
Telefone: (+351) 21 472 82 00 
 

apambiente.pt 
 
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
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Fátima Teixeira

From: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Sent: 21 February 2020 14:31
To: secretariogeral.apa@gmail.com
Cc: 'Fátima Teixeira'; 'Ana Cunha'
Subject: AP PT: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão - Pedido de Elementos para Estudo de Impacte Ambiental

Exmos. Senhores 
 

A Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (APS) adjudicou à AGRIPRO AMBIENTE 
CONSULTORES SA, a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento e 
Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão. 
 
Este projeto tem como objetivo o aprofundamento e alargamento do canal de navegação tendo em vista 
a receção de navios cruzeiros com comprimento até 334 m sendo para tal necessário garantir que o 
canal de navegação tenha uma cota de rasto de -10,0 m(ZH) e as bacias de rotação em frente ao Cais 
de Comércio e Turismo e no Anteporto, um diâmetro de 500 m. 
 
Para a implementação do projeto será assim necessária a execução de dragagens, que envolverão 
ainda a construção de obras de proteção e contenção na margem norte, junto ao Cais da Marinha e na 
margem esquerda, a jusante do Instituto de Socorros a Náufragos. 
 
Os materiais resultantes da dragagem serão depositados em locais a definir no âmbito do projeto e em 
articulação com as entidades competentes, nomeadamente no caso dos materiais arenosos, a APA-
ARH Algarve com quem foram já estabelecidos contactos diretos através da APS.  
 
O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental encontra-se a decorrer, pelo que solicitamos, na 
presente fase, todas as informações e recomendações de interesse face à área do projeto, 
nomeadamente localização de instalações aquícolas no estuário do Arade, e sua tipologia, e respetivos 
contactos (de forma a obter com mais detalhes alguns dados de exploração). 
 
Agradecíamos que esta informação nos pudesse ser remetida no mais curto espaço de tempo, 
preferencialmente até ao dia 6 de Março. 
 
Gratos pela atenção, estamos também assim ao vosso dispor para qualquer esclarecimento que seja 
necessário. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 

4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 

e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Fátima Teixeira

From: Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Sent: 12 March 2020 16:21
To: 'geral@ccdr-alg.pt'; 'dsa@ccdr-alg.pt'
Cc: Ana Cunha; 'David da Fonte'
Subject: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão 

- Estado procedimento avaliacao ambiental projeto Marina de Ferragudo

Exmos senhores  

 

No seguimento do anterior contacto que efetuámos relativo ao fornecimento de informação para a elaboração do 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão, cujo procedimento 

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) está já a decorrer, torna-se agora necessário prestar alguns 

esclarecimentos complementares solicitados pela Comissão de Avaliação (CA) para efeitos de conformidade do 

Estudo de Impacte Ambiental e para os quais vínhamos assim solicitar a vossa ajuda com o fornecimento das 

informações necessárias para essas respostas, nomeadamente quanto aos compromissos/investimentos 

económicos previstos para as margens do rio Arade e em que neste caso, pedíamos assim: 

 

- que nos pudesse ser dada informação sobre o estado do procedimento de avaliação do projeto da Marina de 

Ferragudo, previsto para a margem esquerda do Arade, a norte de Ferragudo e com o qual existe uma potencial 

interferência junto à margem pelo alargamento da bacia de rotação do projeto do Porto de Portimão. 

 

Gratos pela atenção que solicitamos nos possa ser dada com a maior brevidade possível, dado o prazo de entrega 

das respostas na APA, no final do mês de Março.  

 

Com os melhores cumprimentos 

 
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 

 

 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 
 

From: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]  

Sent: 25 May 2018 09:26 

To: 'geral@ccdr-alg.pt' 

Subject: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 

Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

Importance: High 

 

 
Ref.ª: AP3986.2018 

 

 

Exmos. Senhores, 
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A Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (APS) adjudicou à AGRIPRO AMBIENTE CONSULTORES SA, a elaboração 

do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão. 

 

Este projeto tem como objetivo o aprofundamento e alargamento do canal de navegação tendo em vista a receção de navios 

cruzeiros com comprimento até 334 m sendo para tal necessário garantir que o canal de navegação tenha uma cota de rasto de 

-10,0 m(ZH) e as bacias de rotação em frente ao Cais de Comércio e Turismo e no Anteporto, um diâmetro de 500 m. 

 

Para a implementação do projeto será assim necessária a execução de dragagens, que envolverão ainda a construção de obras 

de proteção e contenção na margem norte, junto ao Cais da Marinha e na margem esquerda, a jusante do Instituto de Socorros 

a Náufragos. 

 

Os materiais resultantes da dragagem serão depositados em locais a definir no âmbito do projeto e em articulação com as 

entidades competentes.  

 

Para a necessária avaliação ambiental do projeto e no âmbito das Vossas competências, vimos assim solicitar todas as 

informações e recomendações de interesse para a área do projeto, e que permitam a sua caracterização e identificação de 

condicionamentos. Entre outros seria de interesse: 

 

• Cartas da REN aprovadas para os concelhos de Portimão e de Lagoa na envolvente ao porto de Portimão; 

• Quaisquer informações / recomendações de interesse para o projeto face aos objetivos definidos em planos de 

ordenamento que abrangem a área de projeto 

A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o email seguinte: 

 

fatima.teixeira@agriproambiente.pt) 

 

 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.  

 

Com os melhores cumprimentos 

 
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora / Coordenadora do Estudos Ambientais 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 

 

 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 
 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 17442 (20180525) 

__________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 
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Fátima Teixeira

From: Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Sent: 21 February 2020 11:34
To: 'Nelson Marques'
Cc: 'David Fonte'; Ana Cunha; Rui Coelho
Subject: RE: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão - Pedido de Elementos para Estudo de Impacte Ambiental

Caro eng. Nelson Marques 

 

No seguimento dos anteriores contactos que tivemos relativos ao fornecimento de informação para a elaboração do 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão, cujo procedimento 

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) está já a decorrer, torna-se agora necessário prestar ainda alguns 

esclarecimentos complementares solicitados pela Comissão de Avaliação (CA) para efeitos de conformidade do 

Estudo de Impacte Ambiental e para os quais vínhamos assim solicitar a vossa ajuda com o fornecimento das 

informações necessárias para essas respostas: 

2. Identificação e avaliação dos impactes do projeto na atividade pesqueira. Importa nomeadamente: 

i. Avaliar qual o impacte das obras, nomeadamente a dragagem do canal, no acesso ao porto de pesca por parte das 

comunidades piscatórias que, operando em águas marinhas, necessitam de transitar diariamente na zona em causa, e 

apresentação das adequadas medidas de minimização, caso necessário; 

ii. Clarificar se o alargamento do canal irá ou não afetar os armazéns de aprestos de pesca, localizados no terrapleno junto ao 

edifício do ISN (Instituto de Socorros a Náufragos), e se está ou não prevista a relocalização dos mesmos, caso necessário; 

iii. Indicar se foi ou não auscultada previamente a comunidade piscatória sobre o projeto e, em caso afirmativo, quais os 

resultados decorrentes dessa auscultação. 

 

1. Caraterizar melhor o ambiente socioeconómico associado ao mar e que está instalado na foz do rio Arade, por exemplo as 

comunidades piscatórias, número de embarcações número de empresas marítimo turísticas a operar, atividades 

lúdicas/desportivas entre outras. 

 

3. Caracterização da atividade aquícola no estuário e identificação e avaliação dos eventuais impactes na mesma. 

Importa, nomeadamente, clarificar se a realização das dragagens tem ou não impacte na sobrevivência de exemplares 

estabulados, nomeadamente de bivalves, e apresentar as adequadas medidas de minimização, caso necessário. 

 

2. Apresentar informação referente aos compromissos/investimentos económicos previstos para as margens do rio Arade, uma 

vez que apenas são apresentadas as referências no Capítulo V Identificação e Avaliação de Impactes. 

 

 
Neste sentido e, independentemente da consulta que também estamos a fazer a outras entidades, porventura mais 

direcionadas para essas informações, gostaríamos solicitávamos também que nos pudesse ser dada informação 

objetiva relativa aos seguintes aspetos: 

- nº barcos registados associados à pesca na foz do rio Arade  

- operadores maritmo-turisticos registados no vosso concelho e que desenvolvam atividades no Arade  

- informação mais particular sobre a comunidade piscatória do concelho 

- localização de instalações aquícolas no rio Arade, mais próximas da foz, e respetivos contactos. Dados que 

possuam também relativos a produção destas instalações.  

- qual a situação atualizada quanto ao licenciamento do projeto da Marina de Ferraguso prevista para a margem 

esquerda do Arade. 

 

Agradecíamos que esta informação nos pudesse ser remetida no mais curto espaço de tempo, preferencialmente 

até ao dia 6 de Março, face aos prazos que temos com a entrega das respostas a estas questões à Comissão de 

Avaliação do EIA, nomeada pela Agencia Portuguesa do Ambiente. 
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Qualquer contacto mais especifico, pode ser feito junto dos nossos técnicos responsáveis, eu própria, coordenadora 

do EIA (Fátima Teixeira e cujo telemóvel é 968056183) e preferencialmente, caso se trate de algum  contacto na 

próxima semana, o Dr. David da Fonte (22 377 9430 ou 964 849 070). 

 

Gratos pela atenção, estamos também assim ao vosso dispor para qualquer esclarecimento que seja necessário.  

 
 

 

Com os melhores cumprimentos 

 
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 

 

 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 
 

From: Nelson Marques [mailto:nelson.marques@cm-lagoa.pt]  
Sent: 16 July 2018 10:51 
To: fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Subject: FW: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 
Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

 
Bom Dia, 

 

Reencaminho novamente o e-mail, visto que o mesmo não foi rececionado. 

 

Atentamente, 

 

Nelson Marques 

(Chefe de Divisão) 
Divisão Planeamento Estratégico 
________________________________ 
Municipio de Lagoa (Algarve) 
Largo do Município 
8401-851 Lagoa 
Telefone: +351 282 380 400 
Fax: +351 282 380 444 

E-mail: nelson.marques@cm-lagoa.pt 

Internet: www.cm-lagoa.pt 
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De: Nelson Marques  

Enviada: 28 de junho de 2018 12:46 

Para: 'fatima.teixeira@agriproambiente.pt' <fatima.teixeira@agriproambiente.pt> 

Assunto: FW: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 

Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

 
Bom Dia, 

 

Em sequência das questões apresentadas remeto os nossos esclarecimentos (assinalados a amarelo junto das 

mesmas). 

Em referência ao ponto da situação do processo de licenciamento do projeto da Marina de Ferragudo, segue em 

anexo o parecer do Chefe de Divisão de Urbanismo emitido a 7 de Maio de 2018. 

 

Atentamente, 

 

Nelson Marques 

(Chefe de Divisão) 
Divisão Planeamento Estratégico 
________________________________ 
Municipio de Lagoa (Algarve) 
Largo do Município 
8401-851 Lagoa 
Telefone: +351 282 380 400 
Fax: +351 282 380 444 

E-mail: nelson.marques@cm-lagoa.pt 

Internet: www.cm-lagoa.pt 
 

 

 

De: Helder Pina  

Enviada: 28 de junho de 2018 10:40 

Para: Nelson Marques <nelson.marques@cm-lagoa.pt> 

Assunto: RE: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 

Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

 
segue o anexo 

 

Helder Pina 

(Chefe de Divisão) 
Divisão de Urbanismo 
________________________________ 
Municipio de Lagoa (Algarve) 
Largo do Município 
8401-851 Lagoa 
Telefone: +351 282 380 400 
Fax: +351 282 380 444 

E-mail: helder.pina@cm-lagoa.pt 

Internet: www.cm-lagoa.pt 



4

 

 

 

De: Helder Pina  

Enviada: 28 de junho de 2018 10:34 

Para: Nelson Marques <nelson.marques@cm-lagoa.pt> 

Assunto: RE: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 

Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

 
Em anexo parecer emitido e transposto para ata da ultima vídeo-conferencia  da AICEP  

 

 

 

 

Helder Pina 

(Chefe de Divisão) 
Divisão de Urbanismo 
________________________________ 
Municipio de Lagoa (Algarve) 
Largo do Município 
8401-851 Lagoa 
Telefone: +351 282 380 400 
Fax: +351 282 380 444 

E-mail: helder.pina@cm-lagoa.pt 

Internet: www.cm-lagoa.pt 
 

 

 

De: Nelson Marques  

Enviada: 20 de junho de 2018 10:27 

Para: Helder Pina <helder.pina@cm-lagoa.pt> 

Cc: Francisco José Malveiro Martins <franciscoj.martins@cm-lagoa.pt>; Alves Pinto <alves.pinto@cm-lagoa.pt> 

Assunto: RE: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 

Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

 
Qual é a situação do projeto da Marina? 

 



5

 

 

Nelson Marques 

(Dirigente 3º Grau) 
Gabinete de Planeamento Estratégico 
________________________________ 
Municipio de Lagoa (Algarve) 
Largo do Município 
8401-851 Lagoa 
Telefone: +351 282 380 400 
Fax: +351 282 380 444 

E-mail: nelson.marques@cm-lagoa.pt 

Internet: www.cm-lagoa.pt 
 

 

 

De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]  

Enviada: 14 de junho de 2018 17:49 

Para: Nelson Marques <nelson.marques@cm-lagoa.pt> 

Cc: Francisco José Malveiro Martins <franciscoj.martins@cm-lagoa.pt>; Jorge Pardal <jorge.pardal@cm-lagoa.pt>; 

Alves Pinto <alves.pinto@cm-lagoa.pt>; 'David da Fonte' <dfonte@agriproambiente.pt>; 'Luis Aparício Fernandes' 

<aparicio.fernandes@apsinesalgarve.pt>; 'Idalino Sabido José' <idalino.jose@apsinesalgarve.pt>; 'Filipa Duarte 

Santos' <filipa.duarte@apsinesalgarve.pt> 

Assunto: RE: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 

Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

 
Exmos Senhores 

 

Agradecemos o envio da informação e aproveitamos a oportunidade para o esclarecimento da seguinte situação 

relativa à projetada Marina de Ferragudo, que verificámos não constar das cartas de ordenamento do PDM em vigor 

e do PDM em revisão. A área de intervenção do projeto da marina está na carta de ordenamento como “Espaço de 

Uso Especial: Espaços Turísticos”. 

 

 

Com efeito, tomámos conhecimento da intenção de concretização do projeto da Marina de Ferragudo por parte da 

Docapesca, projeto este que teve avaliação e aprovação ambiental e que segundo a esta mesma entidade, poderia 

ser concretizado em termos de obras marítimas até junho de 2018. DU 

De acordo com a Docapesca todos os elementos do processo se encontram na Câmara Municipal de Lagoa, entidade 

a quem cabe o licenciamento da componente não marítima do projeto e a quem foi entregue a documentação pelo 

ex-IPTM/atual Docapesca. DU 

 

Perante esta situação podem assim por favor esclarecer-nos sobre a concretização deste projeto (DU) e como o 

mesmo está enquadrado no ordenamento concelhio. Espaço de Uso Especial: Espaços Turísticos 
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Com os melhores cumprimentos 

 
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 

 

 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 
 

 

From: Nelson Marques [mailto:nelson.marques@cm-lagoa.pt]  
Sent: Thursday, June 14, 2018 3:40 PM 
To: fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Cc: Francisco José Malveiro Martins; Jorge Pardal; Alves Pinto 
Subject: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 
Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

 
Boa tarde, 

 

Em sequência do vosso ofício a solicitar elementos e face ao tamanho dos mesmo, enviamos o link do “Wetransfer” 

onde poderão fazer o descarregamento da seguinte informação: 

 

a)       Planta de Ordenamento do PDM em vigor e eventuais alterações previstas no âmbito da revisão do PDM; 

PDM RASTER. 

 

b)       Plantas de Condicionantes, RAN e REN do PDM em vigor, atualizadas, bem como a indicação do estado de 

revisão das mesmas, 

PDM RASTER e os pdfs da revisão. 

 

c)       Outras Plantas do PDM que possam conter informação quanto a condicionantes, servidões e restrições de 

utilidade pública;  

Revisão: Outros limites e EEM. 

 

d)       Carta de Património; 

Revisão: Condicionantes e EEM. 

 

e)       Perímetros urbanos existentes e/ou previstos; 

PDM RASTER e revisão do ordenamento. 

 

f)        Planos de Pormenor e Planos de Urbanização existentes e previstos; 

UP1 zonamento e condicinantes. 

 

g)       Classificação acústica do território e na sua ausência as cartas de ruído; 

Carta do ruído Lden e Ln. 

 

h)       Outras informações que considerem de interesse. 
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Projeto das Praias Estuarinas, candidatado ao POSEUR, em parceria com a APS e a APA/ARH. 

Projeto de Mobilidade Urbana da Baixa de Ferragudo. 

 

 

Link para download  

 

 

Aproveitamos a oportunidade para manifestar desde já a nossa disponibilidade para esclarecer qualquer questão 

que possa surgir na interpretação dos elementos enviados. 

 

Atentamente, 

 

Nelson Marques 

(Dirigente 3º Grau) 
Gabinete de Planeamento Estratégico 
________________________________ 
Municipio de Lagoa (Algarve) 
Largo do Município 
8401-851 Lagoa 
Telefone: +351 282 380 400 
Fax: +351 282 380 444 

E-mail: nelson.marques@cm-lagoa.pt 

Internet: www.cm-lagoa.pt 
 

 

 
De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]  

Enviada: 25 de maio de 2018 09:29 

Para: Município de Lagoa <expediente@cm-lagoa.pt> 

Assunto: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido 

de Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

Importância: Alta 

 
 
Ref.ª: AP3986.2018 
 

 

Exmos. Senhores, 

 

A Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (APS) adjudicou à AGRIPRO AMBIENTE CONSULTORES SA, a 

elaboração do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto 

de Portimão. 
 

Este projeto tem como objetivo o aprofundamento e alargamento do canal de navegação tendo em vista a receção de navios 

cruzeiros com comprimento até 334 m sendo para tal necessário garantir que o canal de navegação tenha uma cota de rasto de -

10,0 m(ZH) e as bacias de rotação em frente ao Cais de Comércio e Turismo e no Anteporto, um diâmetro de 500 m. 
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Para a implementação do projeto será assim necessária a execução de dragagens, que envolverão ainda a construção de obras de 

proteção e contenção na margem norte, junto ao Cais da Marinha e na margem esquerda, a jusante do Instituto de Socorros a 

Náufragos. 

 

Os materiais resultantes da dragagem serão depositados em locais a definir no âmbito do projeto e em articulação com as 

entidades competentes.  

 

Para a necessária avaliação ambiental do projeto e no âmbito das Vossas competências, vimos assim solicitar todas as 

informações e recomendações de interesse face à área do projeto que se assinala na cartografia anexa, nomeadamente: 

 

a)       Planta de Ordenamento do PDM em vigor e eventuais alterações previstas no âmbito da revisão do PDM; 

b)       Plantas de Condicionantes, RAN e REN do PDM em vigor, atualizadas, bem como a indicação do estado de revisão das 

mesmas,  

c)       Ouras Plantas do PDM que possam conter informação quanto a condicionantes, servidões e restrições de utilidade 

pública; 

d)       Carta de Património; 

e)       Perímetros urbanos existentes e/ou previstos; 

f)        Planos de Pormenor e Planos de Urbanização existentes e previstos; 

g)       Classificação acústica do território e na sua ausência as cartas de ruído; 

h)       Outras informações que considerem de interesse. 

 

Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou Shape File e de forma mais expedita 

para o email: 

 

fatima.teixeira@agriproambiente.pt 

 

 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.  

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora / Coordenadora do Estudos Ambientais 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 

 

 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 
 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 17442 (20180525) 

__________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 
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Fátima Teixeira

From: Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Sent: 12 March 2020 14:56
To: 'carla.maria.gameiro@marinha.pt'
Cc: Ana Cunha
Subject: RE: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão - Pedido de Elementos para Estudo de Impacte Ambiental

Exmos senhores 

 

No âmbito do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão, cujo 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) está já a decorrer, torna-se contudo necessário prestar 

ainda alguns esclarecimentos complementares solicitados pela Comissão de Avaliação (CA) para efeitos de 

conformidade do Estudo de Impacte Ambiental e para os quais vínhamos assim solicitar a vossa ajuda com a 

disponibilização da informação que possam eventualmente ter para resposta às seguintes questões colocadas pela 

CA: 

 

2. Identificação e avaliação dos impactes do projeto na atividade pesqueira. Importa nomeadamente: 

i. Avaliar qual o impacte das obras, nomeadamente a dragagem do canal, no acesso ao porto de pesca por parte das 

comunidades piscatórias que, operando em águas marinhas, necessitam de transitar diariamente na zona em causa, e 

apresentação das adequadas medidas de minimização, caso necessário; 

 

1. Caraterizar melhor o ambiente socioeconómico associado ao mar e que está instalado na foz do rio Arade, por exemplo as 

comunidades piscatórias, número de embarcações número de empresas marítimo turísticas a operar, atividades 

lúdicas/desportivas entre outras. 

 

Neste sentido solicitávamos que nos pudesse ser dada informação relativa a: 

- nº barcos registados associados na Vossa Capitania (nas diferentes áreas: pesca empresas marítimo-turísticas, etc) 

e que usem assim o porto de Portimão 

- eventual movimentação diária desses barcos e/ou atividades, ou de algum período horário em particular 

- condições que julguem ser necessárias assegurar durante a execução das dragagens para a manutenção da 

restante navegação, e em particular a da pesca e das atividades marítimo-turísticas 

 

Agradecíamos assim que a mesma nos pudesse ser também remetida no mais curto espaço de tempo, 

preferencialmente até ao dia 6 de Março, face aos prazos que temos com a entrega das respostas a estas questões à 

Comissão de Avaliação do EIA, nomeada pela Agencia Portuguesa do Ambiente. 

 

Qualquer contacto mais especifico pode ser feito junto dos nossos técnicos responsáveis, eu própria, coordenadora 

do EIA (Fátima Teixeira e cujo telemóvel é 968056183) e preferencialmente, caso se trate de algum  contacto na 

próxima semana, o Dr. David da Fonte (22 377 9430 ou 964 849 070). 

 

Gratos pela atenção, estamos também assim ao vosso dispor para qualquer mais que seja necessário.  

 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 

 

 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
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Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 
 

From: carla.maria.gameiro@marinha.pt [mailto:carla.maria.gameiro@marinha.pt]  
Sent: 13 June 2018 18:54 
To: fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Subject: RE: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 
Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

 

Exma Senhora 

  

Relativamente ao email infra, cumpre-me informar V.Exª que o mesmo mereceu do Senhor Capitão do porto de 

Portimão o seguinte despacho: 

“Todos os eventuais trabalhos e operações de dragagens devem estar devidamente assinaladas de modo a serem 

visíveis de dia e de noite, conforme o Sistema de Balizagem Marítima.  

Os trabalhos junto dos acessos às diversas docas devem ser coordenados por forma a reduzir, na medida do possível, 

os impactos negativos á navegação.” 

  

Em anexo envia-se o Edital desta Capitania, actualmente em vigor. 

  

  

  

Com os melhores cumprimentos 
  
Carla Gameiro                               
ATA - Escrivã  
Capitania do Porto de Portimão 
Largo do Dique 8500-503 Portimão 
TEL: (+351) 282 073 504  RTM - 309174 
E-mail: carla.maria.gameiro@amn.pt 
  

 
  

  

De: Fátima Teixeira <fatima.teixeira@agriproambiente.pt>  

Enviada: quinta-feira, 7 de junho de 2018 13:23 

Para: CAP P PORTIMAO - Capitania <capitania.portimao@amn.pt> 

Assunto: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 

Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 

Importância: Alta 

  

  
Ref.ª: AP3986.2018 
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Exmos. Senhores 
  
A Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (APS) adjudicou à AGRIPRO AMBIENTE CONSULTORES SA, a elaboração 

do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão. 
  
Este projeto tem como objetivo o aprofundamento e alargamento do canal de navegação tendo em vista a receção de navios 

cruzeiros com comprimento até 334 m sendo para tal necessário garantir que o canal de navegação tenha uma cota de rasto de 

-10,0 m(ZH) e as bacias de rotação em frente ao Cais de Comércio e Turismo e no Anteporto, um diâmetro de 500 m. 
  
Para a implementação do projeto será assim necessária a execução de dragagens, que envolverão ainda a construção de obras 

de proteção e contenção na margem norte, junto ao Cais da Marinha e na margem esquerda, a jusante do Instituto de Socorros 

a Náufragos. 
  
Os materiais resultantes da dragagem serão depositados em locais a definir no âmbito do projeto e em articulação com as 

entidades competentes, nomeadamente no caso dos materiais arenosos, a APA-ARH Algarve com quem foram já estabelecidos 

contactos diretos através da APS.  
  
Para a necessária avaliação ambiental do projeto e no âmbito das Vossas competências, vimos assim solicitar todas as 

informações e recomendações de interesse face à área do projeto, nomeadamente no que se refere à regulação do tráfego, 

navegabilidade e acessibilidade ao Porto de Portimão. 
  
Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou Shape File e de forma mais expedita 

para o email: 
  
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
  
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.  
  
Com os melhores cumprimentos 

  
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora / Coordenadora do Estudos Ambientais 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 
  
  
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 
e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
  

 
  

  

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 17442 (20180525) 

__________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 17512 (20180607) 
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Fátima Teixeira

From: Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Sent: 21 February 2020 10:45
To: 'capitania.portimao@amn.pt'
Cc: 'David Fonte'; Ana Cunha; Rui Coelho
Subject: RE: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão - Pedido de Elementos para Estudo de Impacte Ambiental (2)

Exmos senhores 

 

No âmbito do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão, cujo 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) está já a decorrer, torna-se contudo necessário prestar 

ainda alguns esclarecimentos complementares solicitados pela Comissão de Avaliação (CA) para efeitos de 

conformidade do Estudo de Impacte Ambiental e para os quais vínhamos assim solicitar a vossa ajuda com a 

disponibilização da informação que possam eventualmente ter para resposta às seguintes questões colocadas pela 

CA: 

 

2. Identificação e avaliação dos impactes do projeto na atividade pesqueira. Importa nomeadamente: 

i. Avaliar qual o impacte das obras, nomeadamente a dragagem do canal, no acesso ao porto de pesca por parte das 

comunidades piscatórias que, operando em águas marinhas, necessitam de transitar diariamente na zona em causa, e 

apresentação das adequadas medidas de minimização, caso necessário; 

 

1. Caraterizar melhor o ambiente socioeconómico associado ao mar e que está instalado na foz do rio Arade, por exemplo as 

comunidades piscatórias, número de embarcações número de empresas marítimo turísticas a operar, atividades 

lúdicas/desportivas entre outras. 

 

Neste sentido solicitávamos que nos pudesse ser dada informação relativa a: 

- nº barcos registados associados na Vossa Capitania (nas diferentes áreas: pesca empresas marítimo-turísticas, etc) 

e que usem assim o porto de Portimão 

- eventual movimentação diária desses barcos e/ou atividades, ou de algum período horário em particular 

- condições que julguem ser necessárias assegurar durante a execução das dragagens para a manutenção da 

restante navegação, e em particular a da pesca e das atividades marítimo-turísticas 

 

Agradecíamos assim que a mesma nos pudesse ser também remetida no mais curto espaço de tempo, 

preferencialmente até ao dia 6 de Março, face aos prazos que temos com a entrega das respostas a estas questões à 

Comissão de Avaliação do EIA, nomeada pela Agencia Portuguesa do Ambiente. 

 

Qualquer contacto mais especifico pode ser feito junto dos nossos técnicos responsáveis, eu própria, coordenadora 

do EIA (Fátima Teixeira e cujo telemóvel é 968056183) e preferencialmente, caso se trate de algum  contacto na 

próxima semana, o Dr. David da Fonte (22 377 9430 ou 964 849 070). 

 

Gratos pela atenção, estamos também assim ao vosso dispor para qualquer mais que seja necessário.  

 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 

 

 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
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Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 
 

From: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]  
Sent: 07 June 2018 13:23 
To: 'capitania.portimao@amn.pt' 
Subject: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 
Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 
Importance: High 
 

 
Ref.ª: AP3986.2018 

 

 

Exmos. Senhores 

 

A Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (APS) adjudicou à AGRIPRO AMBIENTE CONSULTORES SA, a elaboração 

do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão. 

 

Este projeto tem como objetivo o aprofundamento e alargamento do canal de navegação tendo em vista a receção de navios 

cruzeiros com comprimento até 334 m sendo para tal necessário garantir que o canal de navegação tenha uma cota de rasto de 

-10,0 m(ZH) e as bacias de rotação em frente ao Cais de Comércio e Turismo e no Anteporto, um diâmetro de 500 m. 

 

Para a implementação do projeto será assim necessária a execução de dragagens, que envolverão ainda a construção de obras 

de proteção e contenção na margem norte, junto ao Cais da Marinha e na margem esquerda, a jusante do Instituto de Socorros 

a Náufragos. 

 

Os materiais resultantes da dragagem serão depositados em locais a definir no âmbito do projeto e em articulação com as 

entidades competentes, nomeadamente no caso dos materiais arenosos, a APA-ARH Algarve com quem foram já estabelecidos 

contactos diretos através da APS.  

 

Para a necessária avaliação ambiental do projeto e no âmbito das Vossas competências, vimos assim solicitar todas as 

informações e recomendações de interesse face à área do projeto, nomeadamente no que se refere à regulação do tráfego, 

navegabilidade e acessibilidade ao Porto de Portimão. 

 

Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou Shape File e de forma mais expedita 

para o email: 

 

fatima.teixeira@agriproambiente.pt 

 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.  

 

Com os melhores cumprimentos 

 
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora / Coordenadora do Estudos Ambientais 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 

 

 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Fátima Teixeira

From: Fátima Teixeira [fatima.teixeira@agriproambiente.pt]
Sent: 21 February 2020 10:59
To: 'docapesca@docapesca.pt'
Cc: 'David Fonte'; Ana Cunha; Rui Coelho
Subject: RE: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão - Pedido de Elementos para Estudo de Impacte Ambiental

Exmos senhores 

 

No âmbito do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão, cujo 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) está já a decorrer, torna-se contudo necessário prestar 

ainda alguns esclarecimentos complementares solicitados pela Comissão de Avaliação (CA) para efeitos de 

conformidade do Estudo de Impacte Ambiental e para os quais vínhamos assim solicitar a vossa ajuda, com a 

disponibilização da informação que possam eventualmente ter para resposta às seguintes questões colocadas pela 

CA: 

 

2. Identificação e avaliação dos impactes do projeto na atividade pesqueira. Importa nomeadamente: 

i. Avaliar qual o impacte das obras, nomeadamente a dragagem do canal, no acesso ao porto de pesca por parte das 

comunidades piscatórias que, operando em águas marinhas, necessitam de transitar diariamente na zona em causa, e 

apresentação das adequadas medidas de minimização, caso necessário; 

 

1. Caraterizar melhor o ambiente socioeconómico associado ao mar e que está instalado na foz do rio Arade, por exemplo as 

comunidades piscatórias, número de embarcações número de empresas marítimo turísticas a operar, atividades 

lúdicas/desportivas entre outras. 

 

3. Caracterização da atividade aquícola no estuário e identificação e avaliação dos eventuais impactes na mesma. 

Importa, nomeadamente, clarificar se a realização das dragagens tem ou não impacte na sobrevivência de exemplares 

estabulados, nomeadamente de bivalves, e apresentar as adequadas medidas de minimização, caso necessário. 

 

 

Neste sentido e, independentemente da consulta ao vosso site, solicitávamos também que nos pudesse ser dada 

informação objetiva relativa aos seguintes aspetos: 

- nº barcos registados associados à pesca na  foz do rio Arade 

- eventual movimentação diária desses barcos  ou de algum período horário em particular como tendo maior 

atividade 

- tipo e quantidade de pescado – valores de 2019 

- condições que julguem ser necessárias assegurar durante a execução das dragagens para a manutenção da 

restante navegação, e em particular a da pesca  

- localização de instalações aquícolas no rio Arade, mais próximas da foz, e respetivos contactos. Dados que 

possuam também relativos a produção destas instalações.  

 

Agradecíamos que esta informação nos pudesse ser remetida no mais curto espaço de tempo, preferencialmente 

até ao dia 6 de Março, face aos prazos que temos com a entrega das respostas a estas questões à Comissão de 

Avaliação do EIA, nomeada pela Agencia Portuguesa do Ambiente. 

 

Qualquer contacto mais especifico, pode ser feito junto dos nossos técnicos responsáveis, eu própria, coordenadora 

do EIA (Fátima Teixeira e cujo telemóvel é 968056183) e preferencialmente, caso se trate de algum  contacto na 

próxima semana, o Dr. David da Fonte (22 377 9430 ou 964 849 070). 

 

Gratos pela atenção, estamos também assim ao vosso dispor para qualquer esclarecimento que seja necessário.  
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Com os melhores cumprimentos 

 
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 

 

 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 
 

From: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]  
Sent: 07 June 2018 13:25 
To: 'docapesca@docapesca.pt' 
Subject: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 
Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 
Importance: High 
 
Ref.ª: AP3986.2018 

 

 

Exmos. Senhores, 

 

A Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (APS) adjudicou à AGRIPRO AMBIENTE CONSULTORES SA, a elaboração 

do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão. 

 

Este projeto tem como objetivo o aprofundamento e alargamento do canal de navegação tendo em vista a receção de navios 

cruzeiros com comprimento até 334 m sendo para tal necessário garantir que o canal de navegação tenha uma cota de rasto de 

-10,0 m(ZH) e as bacias de rotação em frente ao Cais de Comércio e Turismo e no Anteporto, um diâmetro de 500 m. 

 

Para a implementação do projeto será assim necessária a execução de dragagens, que envolverão ainda a construção de obras 

de proteção e contenção na margem norte, junto ao Cais da Marinha e na margem esquerda, a jusante do Instituto de Socorros 

a Náufragos. 

 

Os materiais resultantes da dragagem serão depositados em locais a definir no âmbito do projeto e em articulação com as 

entidades competentes, nomeadamente no caso dos materiais arenosos, a APA-ARH Algarve com quem foram já estabelecidos 

contactos diretos através da APS.  

 

Para a necessária avaliação ambiental do projeto e no âmbito das Vossas competências, vimos assim solicitar todas as 

informações e recomendações de interesse face à área do projeto, nomeadamente no que se refere à pesca e respetivas 

atividades conexas, bem como à gestão das áreas de jurisdição da DOCAPESCA, Portos e Lotas, S.A.  

 

Tendo identificado a intenção de implantação de um projeto na Vossa área de jurisdição, designadamente o empreendimento 

da Marina e Porto de Pesca de Ferragudo, com possível interferência com o presente projeto em estudo, solicitamos, ainda, o 

envio de todas as informações que possam deter sobre o respetivo empreendimento, nomeadamente plantas e cortes, fase em 

que se encontra o projeto, e eventual data de início de construção. 

 

Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou Shape File e de forma mais expedita 

para o email: 

 

fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
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Fátima Teixeira

From: David Fonte [dfonte@agriproambiente.pt]
Sent: 21 February 2020 14:54
To: maria.martins@ipma.pt
Cc: fteixeira@agriproambiente.pt
Subject: AP PT: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão - Pedido de Elementos Adicionais

Cara Dr.ª Maria Ana Martins 
 
Vimos pelo presente contactá-la no âmbito do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de 
Navegação do Porto de Portimão, mais precisamente no quadro dos esclarecimentos complementares 
para efeitos de conformidade do EIA. 
 
Gostaríamos, em primeiro lugar, perguntar qual seria a sua disponibilidade na próxima semana para um 
contacto telefónico para que possamos esclarecer algumas das questões colocadas, no sentido de 
prestarmos os melhores esclarecimentos possíveis. 
 
Aproveitamos ainda para solicitar, desde já, e indepedentemente da consulta que estamos a fazer a 
outras entidades, informações a cerca da localização de instalações aquícolas e da atividade de apanha 
e captura de bivalves nas zonas de produção POR1, POR3 e L7c2. Agradecíamos ainda, se possível, o 
envio de informação cartográfica em formato editável (preferencialmente shapefile) das áreas de 
produção de bivalves. 
 
Gratos pela atenção, estamos também assim ao vosso dispor para qualquer esclarecimento que seja 
necessário. 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 

4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 

e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Fátima Teixeira

From: DSA - CCDR Algarve [dsa@ccdr-alg.pt]
Sent: 17 March 2020 16:01
To: 'fatima.teixeira@agriproambiente.pt'
Subject: Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão-avaliacao 

ambiental projeto Marina de Ferragudo - S01170-202003-AMB 
#PROC:21.01.2007.000017#

Exmos. Srs. 

Sobre o assunto em epígrafe, informa-se que não está a decorrer qualquer procedimento de avaliação 

de impacte ambiental relativo a projeto da Marina de Ferragudo. Relativamente ao procedimento que 

decorreu em 2007/2008 esta CCDR procedeu à devolução administrativa do processo em apreço à 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., com conhecimento ao promotor e demais entidades que 

integraram a Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), tendo em conta que não 

foi possível fundamentar a vigência/validade da Declaração de Impacte Ambiental. 

Com os melhores cumprimentos 

  
Maria José Nunes 
Diretora de Serviços de Ambiente 

CCDR Algarve 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
Praça da Liberdade, 2, 8000-164 Faro 
Tel. 289 895 200 - Fax 289 895 299 
www.ccdr-alg.pt  

  
  

De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]  
Enviada: quinta-feira, 12 de março de 2020 16:21 
Para: CCDR Algarve - Geral; DSA - CCDR Algarve 
Cc: Ana Cunha; 'David da Fonte' 
Assunto: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Estado 
procedimento avaliacao ambiental projeto Marina de Ferragudo 

  

Exmos senhores  

  

No seguimento do anterior contacto que efetuámos relativo ao fornecimento de informação para a elaboração do 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão, cujo procedimento 

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) está já a decorrer, torna-se agora necessário prestar alguns 

esclarecimentos complementares solicitados pela Comissão de Avaliação (CA) para efeitos de conformidade do 

Estudo de Impacte Ambiental e para os quais vínhamos assim solicitar a vossa ajuda com o fornecimento das 

informações necessárias para essas respostas, nomeadamente quanto aos compromissos/investimentos 

económicos previstos para as margens do rio Arade e em que neste caso, pedíamos assim: 

  

- que nos pudesse ser dada informação sobre o estado do procedimento de avaliação do projeto da Marina de 

Ferragudo, previsto para a margem esquerda do Arade, a norte de Ferragudo e com o qual existe uma potencial 

interferência junto à margem pelo alargamento da bacia de rotação do projeto do Porto de Portimão. 

  

Gratos pela atenção que solicitamos nos possa ser dada com a maior brevidade possível, dado o prazo de entrega 

das respostas na APA, no final do mês de Março.  

  

Com os melhores cumprimentos 
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Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 
  
  
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 
e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
  

 
  

From: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]  
Sent: 25 May 2018 09:26 
To: 'geral@ccdr-alg.pt' 
Subject: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 
Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 
Importance: High 

  

  
Ref.ª: AP3986.2018 
  
  
Exmos. Senhores, 
  
A Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (APS) adjudicou à AGRIPRO AMBIENTE CONSULTORES SA, a elaboração 

do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão. 
  
Este projeto tem como objetivo o aprofundamento e alargamento do canal de navegação tendo em vista a receção de navios 

cruzeiros com comprimento até 334 m sendo para tal necessário garantir que o canal de navegação tenha uma cota de rasto de 

-10,0 m(ZH) e as bacias de rotação em frente ao Cais de Comércio e Turismo e no Anteporto, um diâmetro de 500 m. 
  
Para a implementação do projeto será assim necessária a execução de dragagens, que envolverão ainda a construção de obras 

de proteção e contenção na margem norte, junto ao Cais da Marinha e na margem esquerda, a jusante do Instituto de Socorros 

a Náufragos. 
  
Os materiais resultantes da dragagem serão depositados em locais a definir no âmbito do projeto e em articulação com as 

entidades competentes.  
  
Para a necessária avaliação ambiental do projeto e no âmbito das Vossas competências, vimos assim solicitar todas as 

informações e recomendações de interesse para a área do projeto, e que permitam a sua caracterização e identificação de 

condicionamentos. Entre outros seria de interesse: 
  

         Cartas da REN aprovadas para os concelhos de Portimão e de Lagoa na envolvente ao porto de Portimão; 

 Quaisquer informações / recomendações de interesse para o projeto face aos objetivos definidos em planos de 

ordenamento que abrangem a área de projeto 

A informação poderá ser enviada de forma mais expedita para o email seguinte: 
  
fatima.teixeira@agriproambiente.pt) 
  
  
Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.  
  
Com os melhores cumprimentos 
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Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora / Coordenadora do Estudos Ambientais 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 
  
  
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 
e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
  

 
  

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 17442 (20180525) 

__________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 



1

Fátima Teixeira

From: Nelson Marques [nelson.marques@cm-lagoa.pt]
Sent: 12 March 2020 16:24
To: 'fatima.teixeira@agriproambiente.pt'
Cc: Luís Encarnação; Anabela Simão Correia Rocha; Jorge Pardal; Ana Martins; Mário 

Guerreiro; Helder Pina; Ricardo Bentes
Subject: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação - Pedido de 

Elementos para Estudo de Impacte Ambiental

Boa tarde Eng.ª Fátima Teixeira, 
 
As questões que nos dirigiu foram encaminhadas para os serviços municipais com competência orgânica, sendo que 
até à presente data apenas a Div. de Ambiente apresentou algumas respostas: 
Neste contexto, reencaminho desde já os contributos que foi possível recolher para que seja exequível promover 
melhores aclarações junto das outras entidades com competência territorial e orgânica na área em estudo. 
 
DIVISÃO DE AMBIENTE 
- nº barcos registados associados à pesca na foz do rio Arade  
- operadores marítimo-turísticos registados no vosso concelho e que desenvolvam atividades no Arade  
- informação mais particular sobre a comunidade piscatória do concelho 
- localização de instalações aquícolas no rio Arade, mais próximas da foz, e respetivos contactos. Dados que 
possuam também relativos a produção destas instalações.  
“A Divisão de Ambiente não tem registos das embarcações de pesca ou marítimo-turísticas a operar no rio Arade, 

nem registos dos operadores. Da mesma forma, não tem registos relativos a instalações aquícolas.” 

 
DIVISÃO DE URBANISMO 
- qual a situação atualizada quanto ao licenciamento do projeto da Marina de Ferragudo prevista para a margem 
esquerda do Arade? 
 
 
Atentamente, 
 
Nelson Marques 

(Chefe de Divisão) 

Divisão Planeamento Estratégico 

________________________________ 

Município de Lagoa (Algarve) 

Largo do Município 

8401-851 Lagoa 

Telefone: +351 282 380 400 

Fax: +351 282 380 444 

E-mail: nelson.marques@cm-lagoa.pt 

Internet: www.cm-lagoa.pt 
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Fátima Teixeira

From: Maria Ana Martins [maria.martins@ipma.pt]
Sent: 27 February 2020 09:01
To: David Fonte; Cristina Borges
Cc: fteixeira@agriproambiente.pt; Jorge Lobo Arteaga
Subject: Re: AP PT: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto 

de Portimão - Pedido de Elementos Adicionais

Exm.º Senhor Dr. David da Fonte, 

Em resposta ao seu pedido, proponho que nos sejam remetidos os V/pedidos de esclarecimento por escrito, 

aos quais responderemos com a maior brevidade possível. 

No que concerne ao pedido de localização das instalações aquícolas, encaminho à Eng. Cristina Borges, na 

medida em que a DGRM, no âmbito das respetivas atribuições, é a entidade que dispõe desta informação 

atualizada.   

Com os melhores cumprimentos, 

--  

Maria Ana Martins 

Diretora do Departamento do Mar e dos Recursos Marinhos 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

Av. Doutor Alfredo Magalhães Ramalho, 6 

1495-165 Algés 

 

NIF: 510 265 600 

Telefone: +351 21 302 7000 

Fax. 00351 210315948 

Internet: http://www.ipma.pt 

e-mail: maria.martins@ipma.pt 

 

 
Às 14:54 de 21-02-2020, David Fonte escreveu: 

Cara Dr.ª Maria Ana Martins 
  
Vimos pelo presente contactá-la no âmbito do Projeto de Aprofundamento e Alargamento 
do Canal de Navegação do Porto de Portimão, mais precisamente no quadro dos 
esclarecimentos complementares para efeitos de conformidade do EIA. 
  
Gostaríamos, em primeiro lugar, perguntar qual seria a sua disponibilidade na próxima 
semana para um contacto telefónico para que possamos esclarecer algumas das 
questões colocadas, no sentido de prestarmos os melhores esclarecimentos possíveis. 
  
Aproveitamos ainda para solicitar, desde já, e indepedentemente da consulta que 
estamos a fazer a outras entidades, informações a cerca da localização de instalações 
aquícolas e da atividade de apanha e captura de bivalves nas zonas de produção POR1, 
POR3 e L7c2. Agradecíamos ainda, se possível, o envio de informação cartográfica em 
formato editável (preferencialmente shapefile) das áreas de produção de bivalves. 
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Gratos pela atenção, estamos também assim ao vosso dispor para qualquer 
esclarecimento que seja necessário. 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
David da Fonte, Dr. 
dfonte@agriproambiente.pt 
  
AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Avenida da República nº 2491, 4º Andar - Sala 44 
4430-208 Vila Nova de Gaia. Portugal 
Tel. 22 377 94 30    Fax. 22 377 94 33 
e-mail: porto@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
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Resultados Projeto EEMA 
 
INVERNO 
 

FILO ESPÉCIE  
(OU TAXA) WB1_R1 WB1_R2 WB1_R3 WB2_R1 WB2_R2 WB2_R3 WB3_R1 WB3_R2 WB3_R3 

Annelida Capitella sp. 1 

Annelida Diopatra 
neapolitana  

1 
       

Annelida Hediste 
diversicolor   

1 
   

69 23 
 

Annelida Heteroclymene 
robusta  

8 
       

Annelida Heteroclymene sp. 1 

Annelida Heteromastus 
filiformis  

2 
       

Annelida Lagis koreni  2 

Annelida Magelona 
papillicornis  

21 3 
      

Annelida Melinna palmata 36 497 15 2 

Annelida Nephtys hombergii 1 1 

Annelida Oligochaeta 36 1 

Annelida Phyllodoce sp. 1 4 

Annelida Polydora sp. 1 

Annelida Spionidae 1 

Annelida Sternaspis scutata 1 1 

Annelida Streblospio 
shrubsolii       

1 
  

Annelida Tharyx sp. 1 

Annelida Tubificidae 3 134 

Arthropoda Amphipoda 3 2 

Arthropoda Ceratopogonidae 1 1 

Arthropoda Chironomidae 1 

Arthropoda Corophium sp. 12 1 

Arthropoda Cumacea 1 1 

Arthropoda Cyathura carinata 1 9 3 2 10 1 

Arthropoda Diogenes pugilator 2 

Arthropoda Dolichopodidae 12 3 

Arthropoda Iphinoe trispinosa 2 

Arthropoda Lekanesphaera 
levii    

3 2 2 
   

Arthropoda Melita palmata 2 2 

Arthropoda Ostracoda 1 23 2 

Arthropoda Pagurus 
pubescens  

2 
       

Arthropoda Petalosarsia 
declivis  

1 
       

Arthropoda Tabanidae 1 
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FILO ESPÉCIE  
(OU TAXA) WB1_R1 WB1_R2 WB1_R3 WB2_R1 WB2_R2 WB2_R3 WB3_R1 WB3_R2 WB3_R3 

Echinodermata Amphipholis 
squamata   

1 
       

Echinodermata  Ophiura sp. 1 1 1 

Echinodermata  Ophiuroidea 1 1 

Mollusca Astarte sulcata 2 

Mollusca Bela nebula  1 

Mollusca Bela sp.  1 

Mollusca Bittium latreilli 1 

Mollusca Bittium reticulatum  12 

Mollusca Bittium sp. 273 

Mollusca Bivalvia 7 

Mollusca Cerithiidae 2 310 2 28 

Mollusca Cerithiopsis barleei 1 

Mollusca Chrysallida 
fenestrata   

4 
       

Mollusca Corbula gibba  2 2 

Mollusca Dosinia lupinus  7 

Mollusca Gastropoda 2 3 4 2 1 

Mollusca Liomesus ovum 1 

Mollusca Nassarius 
incrassatus    

1 
     

Mollusca Nassarius 
reticulatus   

1 
 

4 
 

4 
   

Mollusca Nucula sulcata 1 

Mollusca Ocenebra 
erinaceus    

3 
     

Mollusca Odostomia albella 13 15 13 

Mollusca Pyramidellidae 3 

Mollusca Retusa truncatula 2 

Mollusca Turbonilla sp.  9 

Mollusca Turritella 
communis  

2 
       

Mollusca Venerupis sp. 1 

Nematoda Nematoda 11 3 6 1 1 1 

Nemertea Nemertea 2 1 
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VERÃO 
 

FILO ESPÉCIE  
(OU TAXA) WB1_R1 WB1_R2 WB1_R3 WB2_R1 WB2_R2 WB2_R3 WB3_R1 WB3_R2 WB3_R3 

Annelida Alkmaria romijni         10   1 2   

Annelida Capitella capitata           1       

Annelida Diopatra 
neapolitana       5 2 4       

Annelida Hediste 
diversicolor             187 137 182 

Annelida Heteroclymene 
robusta 6 11 13     1       

Annelida Heteromastus 
filiformis           23       

Annelida Lagis koreni  1 9 16     1       

Annelida Magelona 
papillicornis 1 16 27 4   1       

Annelida Melinna palmata 13 9 39 103 98 135       

Annelida Nephtys hombergii 14 16 5 3 14 9       

Annelida Nephtys sp. 1                 

Annelida Oligochaeta       38 15 42 15 24 5 

Annelida Phyllodoce sp. 2 2 1             

Annelida Polydora sp. 1                 

Annelida Scolelepis sp. 1                 

Annelida Sternaspis scutata 1 1 1             

Annelida Streblospio 
shrubsolii       14 13 17 140 326 3 

Annelida Tharyx sp.       8 4 10       

Arthropoda Amphipoda   5 4 3   1 2     

Arthropoda Apseudes talpa   2               

Arthropoda Bodotriidae   3 3     5       

Arthropoda Copepoda           1       

Arthropoda Corophium 
multisetosum   2   5 7 29       

Arthropoda Cumacea   9   1 1         

Arthropoda Cyathura carinata   1 50 17 8 12 387 326 423 

Arthropoda Decapoda 1 3 8 1 1 5       

Arthropoda Diogenes pugilator 2     13 7 8       

Arthropoda Dolichopodidae             4 2 19 

Arthropoda Lekanesphaera 
levii       5   2 3   1 

Arthropoda Melita palmata           1 1     

Arthropoda Ostracoda 4 25 10             

Arthropoda Pariambus typicus   1               

Arthropoda Tanaissus 
lilljeborgi     3             

Echinodermata  Ophiura sp. 5 1 5             
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FILO ESPÉCIE  
(OU TAXA) WB1_R1 WB1_R2 WB1_R3 WB2_R1 WB2_R2 WB2_R3 WB3_R1 WB3_R2 WB3_R3 

Echinodermata  Ophiuroidea 1   1           1 

Mollusca Antalis entalis    2               

Mollusca Bela nebula      1             

Mollusca Bivalvia 1             1   

Mollusca Caecum 
imperforatum   1               

Mollusca Calliostoma 
zizyphinum         1         

Mollusca Cerithiidae 3 18 76     1       

Mollusca Chrysallida 
fenestrata  7 1 4 3 2 1       

Mollusca Chrysallida 
indistincta       1 16 3       

Mollusca Chrysallida 
interstincta       1 4 1       

Mollusca Chrysallida 
suturalis   2 2             

Mollusca Corbula gibba  18 49 48 2   1       

Mollusca Cylichna sp.   3 3             

Mollusca Eulimella 
ventricosa           1       

Mollusca Euspira pulchella  1       1         

Mollusca Gastropoda 37 2       2   1   

Mollusca Nassarius 
incrassatus     1             

Mollusca Nassarius 
pygmaeus        1           

Mollusca Nassarius 
reticulatus    1 1             

Mollusca Nassarius sp. 2                 

Mollusca Neogastropoda 1                 

Mollusca Odostomia acuta 1     1           

Mollusca Odostomia albella       3 3 1       

Mollusca Odostomia sp.   1               

Mollusca Retusa truncatula 11 8 19 9 1 3       

Mollusca Tornus 
subcarinatus         1         

Mollusca Turbonilla acuta     2             

Mollusca Turritella 
communis     1     1       

Nematoda Nematoda     1 3   2       

Nemertea Nemertea 1 3 1 1           
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Avifauna Potencialmente Ocorrente na Área em Estudo em Zona Costeira 

Família Nome científico Nome comum 

Estatuto de 
Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia 

Continente IUCN Berna Bona DL n.  
156-A/2013 

Alcidae Alca torda Torda-mergulheira LC LC2 III - - V 

Alcidae Fratercula arctica Papagaio-do-mar LC LC2 III - - V 

Alcidae Uria aalge Airo CR/NT* LC2 III - A-I RE/V 

Anatidae Melanitta nigra Negrola EN LC2 III II A-III V 

Hydrobatidae Hydrobates castro Roque-de-castro - LC II - - V 

Hydrobatidae Hydrobates pelagicus Alma-de-mestre - LC II - - V 

Laridae Chlidonias niger Gaivina-preta - LC II - - V 

Laridae Hydrocoloeus minutus Gaivota-pequena - LC II - - V 

Laridae Larus audouinii Gaivota de Audouin VU* NT2 II I/II A-I* MR 

Laridae Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura VU*/LC LC2 - - - RE/V 

Laridae Larus marinus Gaivotão-real - LC - - - V 

Laridae Larus melanocephalus Gaivota-de-cabeça-preta LC LC2 II II A-I V 

Laridae Larus michahellis Gaivota-de-patas-amarelas LC LC2 III - - R 

Laridae Rissa tridactyla Gaivota-tridactyla LC LC2 III - - V 

Laridae Sterma hirundo Garajau-comum EN* LC2 II II A-I MR 

Laridae Sterna albifrons Chilreta VU LC2 II II A-I MR 

Laridae Sterna paradisaea Garajau-do-Ártico - LC III - - V 

Laridae Sterna sandvicensis Garajau-de-bico-preto NT* LC2 II II A-I V 
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(cont.) 

Família Nome científico Nome comum 

Estatuto de 
Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia 

Continente IUCN Berna Bona DL n.  
156-A/2013 

Oceanitidae Oceanites oceanicus Casquilho - LC II - - V 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax aristotelis Galheta VU LC2 II - - R 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Corvo-marinho LC LC2 III - - V 

Procellariidae Ardenna gravis Pardela-de-barrete - LC III - - V 

Procellariidae Ardenna grisea Pardela-preta - NT III - - V 

Procellariidae Calonectris borealis Cagarra VU LC2 II - A-I MR 

Procellariidae Puffinus mauretanicus Fura-bucho CR CR2 II - A-I* V 

Procellariidae Puffinus puffinus Fura-bucho-do-Atlântico - LC2 II - - - 

Scolopacidae Phalaropus fulicarius Falaropo-de-bico-grosso - LC III II - V 

Stercorariidae Cathadacta skua Alcaide LC LC2 III - - V 

Stercorariidae Stercorarius parasiticus Moleiro-pequeno - LC III - - V 

Stercorariidae Stercorarius pomarinus Moleiro-do-Ártico - LC III - - V 

Sulidae Morus bassana Alcatraz LC LC2 III - - V 

 
LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para Portugal. 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
 
Fenologia: R – residente; I – Invernante; MN – Migrador Nidificante; MP – Migrador de Passagem; PI – Presença Irregular 
 
Obs.: Espécies observadas nos levantamentos de campo. 
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Mamofauna Potencialmente Ocorrente na Área em Estudo em Zona Costeira 

Família Nome científico Nome comum 

Estatuto de 
Conservação Instrumentos Legais 

Fenologia 

Continente IUCN Berna Bona 
DL n.  

156-A/2013 

Delphinidae Tursiops truncatus Roaz LC DD1 II S B-II e B-IV R 

Delphinidae Delphinus delphis Golfinho-comum LC LR/lc1 II S B-IV R 

Phocoenidae Phocoena phocoena Bôto VU VU1 II S B-II e B-IV R 

 
LEGENDA: 
Estatuto de Conservação: 
IUCN1. Estatuto IUCN versão 2.3 (1994). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
IUCN2. Estatuto IUCN versão 3.1 (2001). 2004 IUCN Red List of Threathned Species. In http://www.iucnredlist.org  
#  - Refere-se ao Dec. Nº 31/95, de 18 de Agosto. Acordo sobre a Convenção das Populações de Morcegos Europeus. 
$  - Espécie listada no anexo do Acordo ACCOBAMS (Acordo para a Conservação dos Cetáceos do Mar Negro, Mar Mediterrâneo e Zona Atlântica Adjacente). 
 
Fenologia: R – residente; EI – Endemismo ibérico; NI – Não-indígena 
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Mamofauna Potencialmente Ocorrente na Área em Estudo em Zona Costeira 

Classe Família Espécie  
(nome científico) Espécie (Nome comum) Valor comercial Estatuto 

UICN 
Estatuto 

ICN 

Actinopterygii Anguillidae Anguilla anguilla Enguia-europeia €€ CR EN 

Actinopterygii Balistidae Balistes capriscus Peixe-porco € NE NE 

Actinopterygii Belonidae Belone belone Agulha € NE NE 

Actinopterygii Blennidae Parablennius pilicornis Marachomba-cornuda - NE NE 

Actinopterygii Bothidae Arnoglossus laterna Carta do mediterrâneo € NE NE 

Actinopterygii Bothidae Arnoglossus thori Carta-pontuada € NE NE 

Actinopterygii Bothidae Bothus podas Carta-de-olhos-grandes € NE NE 

Actinopterygii Callionymidae Callionymus lyra Peixe-pau-lira - NE NE 

Actinopterygii Callionymidae Callionymus maculatus Peixe-pau-malhado - NE NE 

Actinopterygii Callionymidae Callionymus reticulatus Peixe-pau-listado - NE NE 

Actinopterygii Callionymidae Callionymus risso Peixe-pau-pintado - NE NE 

Actinopterygii Carangidae Trachinotus ovatus Plombeta € NE NE 

Actinopterygii Carangidae Trachurus picturatus Carapau-negrão € NE NE 

Actinopterygii Carangidae Trachurus trachurus Carapau € NE NE 

Actinopterygii Cetracanthidae Spicara maena Trombeiro € NE NE 

Actinopterygii Clupeidae Alosa fallax Savelha €€ LC VU 

Actinopterygii Clupeidae Sardina pilchardus Sardinha €€ NE NE 

Actinopterygii Congridae Conger conger Congro € NE NE 
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(cont.) 

Classe Família Espécie (nome 
científico) Espécie (Nome comum) Valor comercial Estatuto 

UICN 
Estatuto 

ICN 

Actinopterygii Engraulidae Engraulis encrasicolus Biqueirão €€ NE NE 

Actinopterygii Gadidae 
Micromesistius 
poutassou Verdinho € NE NE 

Actinopterygii Gadidae Trisopterus luscus Faneca € NE CA 

Actinopterygii Gobiidae Gobius cruentatus Caboz-de-boca-vermelha - NE NE 

Actinopterygii Gobiidae Gobius flavescens Caboz - NE NE 

Actinopterygii Gobiidae Gobius gasteveni Caboz-de-escama - NE NE 

Actinopterygii Gobiidae Gobius roulei Caboz - NE NE 

Actinopterygii Gobiidae Pomatoschistus quagga Caboz - LC NE 

Actinopterygii Gobiidae Pseudaphya ferreri Caboz - NE NE 

Actinopterygii Labridae Centrolabus exoletus Bodião - LC NE 

Actinopterygii Labridae Symphodus bailloni Bodião € LC NE 

Actinopterygii Labridae Symphodus cinereus Bodião-cinzento - LC NE 

Actinopterygii Labridae Symphodus melops Bodião vulgar - LC NE 

Actinopterygii Labridae Symphodus roissali Bodião-manchado € LC NE 

Actinopterygii Merluccidae Merluccius merluccius Pescada € LC NE 

Actinopterygii Moronidae Dicentrarchus labrax Robalo €€€ LC CA 

Actinopterygii Moronidae Dicentrarchus punctatus Baila €€€ NE NE 

Actinopterygii Mugilidae Chelon labrosus Tainha-liça € LC NE 
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(cont.) 

Classe Família Espécie (nome 
científico) Espécie (Nome comum) Valor comercial Estatuto 

UICN 
Estatuto 

ICN 

Actinopterygii Mugilidae Liza aurata Tainha-garrento € LC NE 

Actinopterygii Mugilidae Liza ramada Muge € NE NE 

Actinopterygii Mugilidae Liza saliens Taínha-de-salto € LC NE 

Actinopterygii Mugilidae Mugil cephalus Taínha-olhalvo € NE NE 

Actinopterygii Mullidae Mullus surmuletus Salmonete-legítimo €€€ NE CA 

Actinopterygii Pleuronectidae Platichthys flesus Solha-das-pedras €€ LC CA 

Actinopterygii Sciaenidae Argyrosomus regius Corvina €€€ NE NE 

Actinopterygii Sciaenidae Sciaena umbra Roncador € NE NE 

Actinopterygii Scombridae Scomber colias Cavala € LC CA 

Actinopterygii Scombridae Scomber scombrus Sarda € LC NE 

Actinopterygii Scophthalmidae Scophthalmus rhombus Rodovalho €€€ NE CA 

Actinopterygii Scorpaenidae Scorpaena notata Rascasso-escorpião - NE NE 

Actinopterygii Scorpaenidae Scorpaena porcus Rascasso-de-pintas € NE NE 

Actinopterygii Sebastidae 
Helicolenus 
dactylopterus Cantarilho € LC NE 

Actinopterygii Serranidae Serranus hepatus Serrano-ferreiro - NE NE 

Actinopterygii Soleidae Buglossidium luteum Língua-de-gato - LC NE 

Actinopterygii Soleidae Dicologlossa cuneata Língua €€€ LC CA 

Actinopterygii Soleidae Microchirus azevia Azevia €€€ NE CA 

Actinopterygii Soleidae Monochirus hispidus Carrasca - NE NE 
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(cont.) 

Classe Família Espécie (nome 
científico) Espécie (Nome comum) Valor comercial Estatuto 

UICN 
Estatuto 

ICN 

Actinopterygii Soleidae Pegusa lascaris Linguado-da-areia €€ NE CA 

Actinopterygii Soleidae Solea senegalensis Linguado-branco €€€ LC CA 

Actinopterygii Soleidae Solea solea Linguado-legítimo €€€ NE CA 

Actinopterygii Soleidae Synaptura lusitanica Língua-de-vaca €€€ NE NE 

Actinopterygii Sparidae Boops boops Boga € NE CA 

Actinopterygii Sparidae Dentex dentex Pargo-dentão €€€ NE NE 

Actinopterygii Sparidae Dentex gibbosus Pargo-de-bandeira €€€ NE NE 

Actinopterygii Sparidae Dentex macrophthalmus Cachucho €€€ NE NE 

Actinopterygii Sparidae Diplodus annularis Mucharra € NE CA 

Actinopterygii Sparidae Diplodus bellottii Mucharra-branca € NE CA 

Actinopterygii Sparidae Diplodus cervinus Sargo-veado €€€ NE CA 

Actinopterygii Sparidae Diplodus puntazzo Sargo-bicudo €€€ NE CA 

Actinopterygii Sparidae Diplodus sargus Sargo-legítimo €€€ NE CA 

Actinopterygii Sparidae Diplodus vulgaris Sargo-safia €€€ NE CA 

Actinopterygii Sparidae Lithognathus mormyrus Ferreira €€€ NE CA 

Actinopterygii Sparidae Oblada melanura Dobradiça € NE NE 

Actinopterygii Sparidae Pagellus acarne Besugo €€€ NE CA 

Actinopterygii Sparidae Pagellus erythrinus Bica €€€ NE CA 
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(cont.) 

Classe Família Espécie (nome 
científico) Espécie (Nome comum) Valor comercial Estatuto 

UICN 
Estatuto 

ICN 

Actinopterygii Sparidae Pagrus pagrus Pargo-legítimo €€€ EN CA 

Actinopterygii Sparidae Sarpa salpa Salema € NE CA 

Actinopterygii Sparidae Sparus aurata Dourada €€€ NE CA 

Actinopterygii Sparidae 
Spondyliosoma 
cantharus Choupa €€ NE CA 

Actinopterygii Trachinidae Echiichthys vipera Peixe-aranha-menor € NE NE 

Actinopterygii Trachinidae Trachinus draco Peixe-aranha-maior € NE NE 

Actinopterygii Triglidae Chelidonichthys lucerna Cabra-cabaço € NE NE 

Actinopterygii Triglidae 
Chelidonichthys 
obscurus Cabra-de-bandeira € NE NE 

Actinopterygii Triglidae Trigloporus lastoviza Cabra-riscada € NE NE 

Actinopterygii Uranoscopidae Uranoscopus scaber Papa-tabaco € NE NE 

Actinopterygii Zeidae Zeus faber Galo-negro €€€ DD NE 

Chondricththyes Triakidae Mustelus asterias Cação-pintado € LC NE 

Elasmobranchii Rajidae Raja brachyura Raia-pontuada €€ NT NE 

Elasmobranchii Rajidae Raja montagui Raia-manchada €€ LC NE 

Elasmobranchii Rajidae Raja undulata Raia-curva €€ EN NE 

Elasmobranchii Torpedinidae Torpedo torpedo Tremelga-de-olhos € DD NE 

Actinopterygii Phycidae Phycis phycis abrótea € LC NE 

Actinopterygii Lepdorhombus 
Lepidorhombus 
whiffiagonis areeiro € LC NE 
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CAPÍTULO IV – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
1. SAÚDE HUMANA 

No presente ponto procede-se à caracterização da situação atual da saúde da população 
da área geográfica de influência do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do 
Algarve II – Barlavento, onde se integra os concelhos de Portimão e Lagoa, com base no 
Perfil Local de Saúde de 2017 (PeLS) desenvolvido pelo Sistema Nacional de Saúde. 
São igualmente utilizados os dados do INE relativos às fichas do “Retorno de informação 
aos respondentes municípios” de 2019 para ambos os concelhos e dados da PORDATA, 
sobre especialidades médicas. 
 
Posteriormente é ainda efetuada uma análise geral do quadro acústico e da qualidade do 
ar atual no local do projeto, em articulação com os principais pontos de ocupação do 
território pela população na envolvente ao projeto. É ainda abordada a questão da 
potencial transmissão de doenças transmitidas por vetores nesta região do Algarve. 
 
 
 
1.1 Enquadramento regional e concelhio de saúde 

O ACeS Algarve II abrange uma população de 161 848 habitantes, representando 37% 
da região (437 427 habitantes). Entre os últimos censos (2001 e 2011) o crescimento 
populacional no ACeS foi de 15,2%, valor próximo do aumento registado na região 
algarvia (14,1%) e significativamente superior ao do Continente (1,8%). 
 
A proporção de nascimentos pré-termo (7,9%) aumentou desde 2005-2007 até ao último 
triénio, assumindo um valor idêntico ao do Continente. As crianças com baixo peso à 
nascença (9,0%) assumem um valor ligeiramente inferior ao da região (9,3%) e 
ligeiramente superior ao do Continente (8,8%). 
 
Em 2018, a taxa bruta de natalidade foi de 10,8‰ para o concelho de Portimão, sendo de 
9,8‰ para o concelho de Lagoa. 
 
A taxa de mortalidade bruta para o concelho de Portimão, em 2018, foi de 10,7‰, e de 
11,7‰ para o concelho de Lagoa. 
 
A mortalidade infantil (3,4‰ nados vivos) apresenta um valor superior à região (2,6‰) e 
do Continente (2,8‰). No período 2014-2018, a taxa de mortalidade infantil para o 
concelho de Portimão foi de 3,5‰ 
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Na mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte, para todas as 
idades e ambos os sexos, destacam-se, pelo seu maior peso relativo, os tumores 
malignos (com taxas inferiores às da Região e superiores às do Continente), seguidos 
das doenças do aparelho circulatório (apresentando, no entanto, taxas semelhantes às 
da Região e superiores às do Continente).  
 
No triénio 2012-2014, a taxa de mortalidade prematura padronizada pela idade (< 75 
anos) na Região apresentou, para as seguintes causas de morte, valores superiores aos 
do Continente, com significância estatística, a saber: todas as causas, algumas doenças 
infeciosas parasitárias, tuberculose, infeção VIH/SIDA, tumores malignos (total), tumor 
maligno do aparelho respiratório (especificamente tumor maligno da traqueia, brônquios e 
pulmão), doenças do aparelho circulatório (nomeadamente isquémia cardíaca), sintomas, 
sinais e achados anormais não classificados e as causas externas de mortalidade, 
nomeadamente os acidentes de transporte e os suicídios.  
 
Pela positiva, com uma menor mortalidade na Região, destacaram-se as doenças 
endócrinas, nutricionais e metabólicas, nomeadamente a diabetes mellitus e a doença 
crónica do fígado e cirrose. No que se refere à mortalidade prematura padronizada pela 
idade (< 75 anos) na área do ACeS, da análise comparada com a verificada na Região, 
não se observaram, para a maioria das causas de morte analisadas, oscilações (positivas 
ou negativas) com significância estatística. 
 
Na morbilidade nos CSP, considerando a proporção de inscritos com diagnóstico ativo de 
ICPC-2, destacam-se os problemas de hipertensão arterial, alterações do metabolismo 
dos lípidos, perturbações depressivas e diabetes como os mais registados. As diferenças 
entre sexos são notórias nas perturbações depressivas e diabetes, com maior proporção 
nas mulheres no primeiro caso, e nos homens, no segundo caso. 
 
Embora o tráfego marítimo se apresente como uma fonte de poluição do ar, sendo 
responsável pela emissão de partículas e de gases de efeitos de estufa e com potenciais 
impactes ao nível da saúde humana, a análise dos dados do Perfil Local de Saúde de 
2017 permite concluir que no Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Algarve II, onde 
se integram os concelhos de Portimão e Lagoa, as doenças de cariz respiratório não 
figuram entre os diagnósticos ativos mais comuns. 
 
A análise dos dados do PORDATA, para o ano de 2012, mostra as especialidades 
médicas mais consultadas em ambas as UCPS, sendo em ambos a Medicina Geral e 
Familiar a mais relevante. 
 

Quadro IV. 1 – Especialidades Médicas nos Centros de Saúde da Área do Projeto  

 Portimão Lagoa 

Total Consultas 119 603 71 584 

Medicina Geral e Familiar 97 645 59 213 

Planeamento Familiar 4 357 2 209 

Pneumologia 168 - 

Pediatria 12 048 8 598 

Saúde Materna 3 738 1 564 

  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 
Elementos Adicionais  ANEXO D 
Rev.00  Maio 2020 

3

 
 
1.2 Determinantes de saúde dos concelhos abrangidos pelo projeto 

Os determinantes da saúde são os fatores que influenciam, isto é, que afetam ou 
determinam a saúde dos cidadãos e dos povos. Podem ser agrupados nas seguintes 
categorias: fixos ou biológicos (idade, sexo, fatores genéticos); sociais e económicos 
(pobreza, emprego, posição socioeconómica, exclusão social); ambientais (habitat, 
qualidade do ar, qualidade da água, ambiente social); estilos de vida (alimentação, 
atividade física, tabagismo, álcool, comportamento sexual); acesso aos serviços 
(educação, saúde, serviços sociais, transportes, lazer). 
 
No quadro seguinte, sintetizam-se, para os dois concelhos de Portimão e Lagoa, os 
principais determinantes da saúde existentes. 
 

Quadro IV. 2 – Alguns determinantes de saúde nos Concelhos do projeto  

 Portimão Lagoa 

Estrutura etária Índice de envelhecimento (121,8), inferior ao 
continente (159,4) 

Índice de envelhecimento (143,6), 
inferior ao continente (159,4) 

Proporção H:M 47,4:52,6 48,3:51,7 

Taxa de Desemprego 7,0 5,7 

Infraestruturas 
100% Abastecimento Domiciliário de Água 

100% Tratamento Águas Residuais 

100% Abastecimento Domiciliário 
de Água 

85% Tratamento Águas Residuais 

Ambiente Social Dominância do Sector Terciário, seguido do Sector Secundário 

Estilos de vida 

A proporção de inscritos com diagnóstico ativo por abuso do tabaco e por excesso de peso 
assumiu valores ligeiramente inferiores aos observados na Região, tendo a proporção de 

inscritos com diagnóstico ativo por abuso crónico do álcool e de drogas apresentado um 

valor coincidente com o da Região. Na globalidade, os valores foram sempre inferiores aos 

do Continente. A proporção de diagnósticos ativos é superior no sexo feminino. 

Acesso aos Serviços 

Taxa de retenção e desistência no ensino 
básico regular 6,6% (acima do continente, 
5,5%) 

Centro de Saúde de Portimão 

Acessibilidades suficientes 

Taxa de retenção e desistência no 
ensino básico regular 5.5% (igual 
ao continente) 

Centro de Saúde de Lagoa 

Acessibilidades suficientes 
Descritor Socioeconomia 
Perfil Local de Saúde 2017;  
Retorno de informação personalizada dos municípios (INE, 2019) 

 
 
O quadro anterior mostra uma população mais jovem no Concelho de Portimão, sendo a 
taxa de desemprego semelhante entre os dois concelhos. A redução acentuada dos 
valores de desemprego nos últimos anos pode implicar um maior poder de compra por 
parte da população, o que pode ter como consequência a adoção de estilos de vida 
menos saudáveis, com efeitos negativos para a saúde (nomeadamente o abuso do 
tabaco e o excesso de peso). 
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1.3 Efeitos do ruído na saúde humana e quadro acústico local 

A exposição contínua a níveis de ruído elevados pode causar graves efeitos sobre a 
saúde do Homem, que se manifestam fundamentalmente ao nível fisiológico, psicológico 
e social. O grau de afetação resultante depende das características da própria fonte, 
frequência e intensidade do ruído, da sensibilidade do recetor e da duração da exposição 
ao ruído. 
 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a exposição contínua a níveis de 
ruído superiores a 50 decibéis pode causar deficiência auditiva, verificando-se, no 
entanto, variação considerável de indivíduo para indivíduo relativamente à suscetibilidade 
ao ruído. No quadro seguinte são apresentados alguns padrões estabelecidos e que 
indicam níveis de ruído que, em média, uma pessoa pode tolerar e respetivos efeitos na 
saúde. 
 
Neste contexto, a Comissão Europeia e os países europeus têm vindo a emitir 
orientações de caráter legislativo, administrativo e técnico com vista à proteção dos 
cidadãos contra a poluição sonora. Em Portugal, o quadro legal relativo a ruído ambiente 
consiste no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral de 
Ruído (RGR), retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto.  
 

Quadro IV. 3 – Níveis de ruído que, em média, uma pessoa pode tolerar e respetivos efeitos 
na saúde 

Níveis de ruído Reação Efeitos negativos 

< 50 dB(A)  
(limite da OMS) Confortável Nenhum 

> 50 dB(A) O organismo humano começa a sofrer os impactes do ruído 

55 dB(A) a 65 dB(A) Estado de alerta, tensão Diminui o poder de concentração e prejudica a 
produtividade no trabalho intelectual 

65 dB(A) a 70 dB(A) 

O organismo reage para 
tentar adaptar-se ao 

ambiente, reduzindo as 
defesas 

Aumenta o nível de cortisona no sangue, diminuindo a 
resistência imunológica; 

Induz a libertação de endorfina, tornando o organismo 
dependente (o que leva a que muitas pessoas só 
consigam dormir com a televisão ou o rádio ligados, 
quando o ambiente é silencioso); 

Aumenta a concentração de colesterol no sangue. 

> 70 dB(A) 
O organismo fica sujeito a 

tensão degenerativa além de 
perturbar a saúde mental 

Aumentam os riscos de enfarte, infeções, entre outras 
doenças sérias. 

 
 
A legislação em vigor estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, 
visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, destinando-se a 
prevenir e controlar o ruído nos locais onde existam ou estejam previstos recetores 
sensíveis. 
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De acordo com a análise do ambiente acústico local, realizada no Ponto 8 do EIA, 
verifica-se que o ambiente sonoro na envolvente da área de projeto está atualmente 
condicionado sobretudo pelo tráfego rodoviário que circula nas vias marginais ao Arade e 
dos principais núcleos populacionais, evidenciando-se também junto dos recetores 
sensíveis próximos ao local do projeto, o ruído proveniente de tráfego marítimo. As fontes 
de ruído não implicam todavia incumprimentos legais, sendo o ambiente sonoro nas 
imediações de projeto de pouco perturbado a ligeiramente perturbado. 
 
Os recetores com sensibilidade ao ruído concentram-se em ambas as margens do rio 
Arade, localizando-se na margem direita a cidade de Portimão (sendo que apenas junto à 
margem se identificam as instalações portuárias e da Marinha, a Marina de Portimão e 
espaços comerciais e hoteleiros que se localizam junto à mesma) e na margem esquerda 
o aglomerado de Ferragudo, com uma zona de restauração e o ISN mais próximos à 
margem. Também nesta zona se identificam algumas praias, usadas pela população na 
época balnear (praias da Angrinha e Grande e ainda do Molhe e Pintadinho, já na zona 
da barra). 
 
 
 
1.4 Efeitos da poluição do ar na saúde humana e qualidade do ar local 

A Qualidade do Ar é analisada neste descritor uma vez que a poluição do ar pode 
constituir um foco de perturbação da saúde humana, considerando-se que a emissão de 
gases e poeiras tem vindo a tornar-se um elemento potenciador do desenvolvimento de 
doenças de cariz respiratório. 
 
Os efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde são variáveis e dependem do tempo de 
exposição, da concentração e da vulnerabilidade de cada pessoa (idade, sexo, condição 
de saúde). 
 
No Ponto 7 do EIA foi realizada uma caracterização da qualidade do ar na área de 
estudo, tendo por base os dados disponíveis para a estação de monitorização de David 
Neto (Portimão), nos anos de 2015 e 2016, tendo-se verificado que em ambos os anos foi 
excedido o Valor Limite Diário para Proteção da Saúde Humana estabelecido na 
legislação para as partículas em suspensão. Saliente-se todavia o registo de somente 10 
excedências durante estes dois anos (5 em cada ano), o que representa um número de 
excedência inferior as 35 excedências permitidas por lei.  
 
Estas situações revelam que durante alguns períodos dos anos de 2015 e de 2016 a 
qualidade do ar não apresentou as condições ideais para a proteção da saúde humana, 
muito provavelmente durante as situações de maior calor. Contudo, estes dados revelam 
também que as fontes poluentes identificadas não representam um grande risco para a 
qualidade do ar local, dado que, da comparação dos resultados obtidos com os valores 
legislados constata-se que todos os poluentes monitorizados cumprem os limites legais 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010. 
 
  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

ANEXO D  Elementos Adicionais 

Maio 2020 Rev.00 

6

 
 
1.5 Situação atual da região em termos de Doenças Transmitidas por Vetores  

Conforme referido no Cap. II, Ponto 1.1, a localização estratégica, à entrada/saída do 
Mediterrâneo, faz com que esteja incluído nas principais rotas de reposicionamento dos 
navios, no início da época (março/abril) das Caraíbas para o Mediterrâneo e, no final da 
época (outubro/novembro) do Mediterrâneo para as Caraíbas, bem como nos itinerários, 
quer do Mediterrâneo, quer das Ilhas Atlânticas, durante a época de cruzeiros (maio a 
setembro). Localiza-se ainda num triângulo formado pelos portos de Málaga, Lisboa e 
Funchal.  
 
Foi já referido igualmente que o porto de Portimão se poderá posicionar como 
concorrente de Lisboa e Cádis em especial para os itinerários do Mediterrâneo-Ocidental 
mas também complementar a Lisboa nos itinerários que ligam o Mediterrâneo e Reino 
Unido/Norte da Europa.  
 
Pode também ser complementar de Málaga nestes trajetos e ainda de Tânger nos 
trajetos que incluem o Norte de África e até as ilhas do Atlântico, em especial os que 
ligam também ao Reino Unido/ Norte da Europa mas pode também ser concorrente e ter 
a concorrência destes dois portos, e de Cádis, nas rotas de reposicionamento dado 
localizarem-se na entrada do Mediterrâneo. 
 
O transporte marítimo, incluindo os cruzeiros, é conhecido como causa de dispersão de 
vetores de doenças humanas, com particular destaque para os mosquitos e os vírus 
transmitidos por estes (arboviroses). Os portos (e aeroportos) são locais de circulação em 
duas direções (Pontos de Entrada) – as pessoas chegam e saem do país. No primeiro 
caso, carregam os vírus para as comunidades locais de vetores, sendo que estes têm 
também oportunidade de contactar com os que saem, levando estes os microorganismos 
patogénicos consigo, espalhando-os para locais onde os humanos não constituem 
hospedeiros inviáveis (PROENÇA et al., 2016).  
 
Não só a população de mosquitos em densidade significativa está presente, como 
também a densidade dos humanos possibilita uma elevada frequência de contacto entre 
hospedeiros (PROENÇA et al., 2016; SEMENZA & SUK, 2018). 
 
Por outro lado, o clima afeta a distribuição geográfica e temporal dos vetores de doenças 
representando uma ameaça relevante à saúde comunitária. Portugal, um país de clima 
temperado, corre o risco de que as condições climáticas futuras resultantes das 
alterações climáticas sejam favoráveis às doenças transmitidas por vetores (MARQUES 
et al, 2017; SEMENZA & SUK, 2018; KAMAL et al., 2018). 
 
Aedes aegypti e Aedes albopictus têm recebido uma grande atenção a nível mundial, 
uma vez que ambas as espécies são vetores eficientes para arboviroses humanas como 
o Zika, o Dengue, o Chikungunya e a Febre Amarela. A. aegypti é também transmissor 
de zoonoses como a Rift Valley Fever (Febre do Vale do Rift) (KWEKA et al., 2018; LETA 
et al., 2018). 
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A distribuição mundial destas espécies tem sido alvo de numerosos estudos, baseada 
nos seus requisitos ecológicos e nos seus habitats preferenciais. Para o âmbito do 
presente descritor, selecionou-se o estudo de LETA et al. (2018) que desenvolveu um 
mapa de risco global das principais arboviroses transmitidas por estes dois mosquitos, 
através da identificação das áreas onde estas doenças são efetivamente reportadas 
(quer por transmissão ativa, quer surtos relacionados com viagens), mas também das 
áreas onde estas doenças não são reportadas, mas têm condições adequadas para os 
vetores.  
 
Nas figuras seguintes, representam-se esses mapas (no formato original), com uma 
ampliação para o continente português. 
 

 
 

 
FIG.IV 1 – Adequabilidade global prevista do habitat de Aedes aegypti e Aedes albopictus 

(LETA et al., 2018) 
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FIG.IV 2 – Faixa de adequabilidade ao nível do país para A. aegypti e/ou A. albopictus: a 

adequabilidade varia de 0 (branco) a 100% (vermelho escuro) (LETA et al., 2018) 
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FIG.IV 3 - Ocorrências globais ao nível do país das doenças arbovirais selecionadas, desde 
a nenhuma ocorrência, apresentadas em branco, até a ocorrência de todas as doenças 

arbovirais selecionadas, apresentadas em vermelho (LETA et al., 2018) 

 
 
Conforme é possível observar, Portugal Continental apresenta habitats adequados para a 
presença de A. albopictus, tem adequabilidade moderada para a presença das duas 
espécies e já tem uma destas arboviroses reportada. 
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Observando as figuras anteriores e a figura abaixo, constata-se que as principais origens 
das rotas marítimas para o Porto de Portimão se localizam em regiões onde está 
confirmada a presença destas espécies de culicídeos, bem como a sua transmissão de 
variadas arboviroses (KWEKA et al., 2018).  
 

 
Fonte: Monteiro et al, 2015 

FIG.IV 4 – Mapa das rotas e reposicionamento dos navios de cruzeiro 

 
 
De facto, com base em investigações nacionais e em particular o programa REVIVE 
(Rede de Vigilância de Vetores), que desenvolve monitorizações da fauna de culicídeos 
(mosquitos), ixodídeos (carraças) e flebótomos em Portugal Continental e Ilhas, já foi 
detetado, apenas na ilha da Madeira, o A. aegypti, onde foi responsável pelo surto de 
dengue em 2012 (OSÓRIO et al., 2016; MARQUES et al, 2017), e o A. albopictus em 
dois locais em Portugal, um na zona de Penafiel e outro em Vilamoura, no Algarve 
(MARABUTO & REBELO, 2017; OSÓRIO et al., 2018; ALVES et al, 2019). 
 
Estas espécies são espécies simpátricas, criando em locais semelhantes, normalmente 
em criadouros artificiais. Ambos preferem locais de criação que contenham água 
estagnada, limpa e não poluída, preferencialmente localizados num fundo escuro e à 
sombra. A. aegypti é uma espécie mais endofílica e antropofílica, sendo que o A. 
albopictus prefere zonas mais naturais, nos limites de florestas. No entanto, esta espécie 
tem-se adaptado bem ao ambiente urbano, constituindo-se, por vezes, como o vetor mais 
importante e às vezes único vetor em áreas urbanas (CHOUIN-CARNEIRO & SANTOS, 
2017; KWEKA et al., 2018). 
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FIG.IV 5 – A. aegypti (cima) e A. albopictus (baixo) 

 
 
Ainda na zona do Algarve, refere-se a presença de outras espécies de culicídeos 
autóctones que também têm o potencial de transmitir doenças. É o caso do Anopheles 
atroparvus, que poderá transmitir a malária. Dado que o Algarve detém um número 
significativo de infraestruturas irrigadas de lazer, como campos de golfe, a possibilidade 
de ressurgimento desta doença, que já foi endémica nesta região, não é de descartar 
(BENALI et al., 2014). 
 
Num estudo realizado em várias lagoas costeiras do Algarve (concelhos de Albufeira e 
Faro), refere-se ainda a presença das espécies An. artroparvus, An. caspius, An. detritus, 
Culex richiardii, C. pipens, C. theileri, C. modestus e C. univittatus, que são vetores de 
várias arboviroses, nomeadamente alguns casos de West Nile Virus, no Algarve, 
associados às espécies C. pipens e C. univittatusi (AGRIPRO, 2007; FREITAS et al., 
2012). 
 
Neste sentido, o fluxograma das doenças transmitidas por vetores encontra em Portugal, 
e em particular no Algarve, condições adequadas para a sua implantação, sendo 
potenciado pelo aumento populacional associado à atividade turística deste território e 
pelas alterações climáticas previstas. 
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FIG.IV 6 – Fluxograma das doenças transmitidas por vetores

 
  

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação

 Elementos Adicionais

 
Fluxograma das doenças transmitidas por vetores

 

 

do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

Elementos Adicionais 

Rev.00 

Fluxograma das doenças transmitidas por vetores 



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 
Elementos Adicionais  ANEXO D 
Rev.00  Maio 2020 

13

 
 
 

CAPÍTULO V – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 
 
 
 
 
 
1. SAÚDE HUMANA  

1.1 Metodologia 

Neste ponto far-se-á a identificação e avaliação dos impactes na saúde humana gerados 
pelo projeto, nas fases de construção, exploração e desativação.  
 
Para avaliação dos impactes na fase de construção apresenta-se um enquadramento 
geral dos aspetos relativos às atividades construtivas para o aprofundamento e 
alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão, com interesse para a análise 
socioeconómica, seguida da avaliação dos impactes ao nível da demografia, emprego, 
atividades económicas e qualidade de vida das populações locais. 
 
No que respeita à fase de exploração, os impactes socioeconómicos gerados pelo projeto 
serão identificados e avaliados globalmente face às características e âmbito regional e 
local do projeto. 
 
Seguidamente, será avaliada a não implementação do projeto (Alternativa Zero) em 
termos das suas eventuais repercussões nos aspetos sociais, económicos e territoriais 
da área de estudo. 
 
Por fim procede-se à avaliação de Impactes Cumulativos neste descritor. 
 
 
 
 
1.2 Fase de Construção 

O aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Porto de Portimão, implica 
várias fases de trabalho, entre elas a instalação dos estaleiros, execução de dragagens 
de estabelecimento das cotas de projeto e deposição dos dragados, e obras de 
proteção/contenção de obras marginais existentes.  
 
Todas as operações exigirão mão-de-obra, que poderá ser local ou não, e que se estima, 
na época de pico de construção, em pelo menos 50 trabalhadores. Para além desta força 
de trabalho, será empregue neste projeto outra mão-de-obra não contabilizada atrás, 
nomeadamente em: 
 

• Tarefas de projeto e gestão da obra, no fornecimento de equipamentos e serviços, 
entre outros. Esta mão-de-obra será empregue diretamente no projeto, mas 
exercerá a sua atividade fora da área de influência imediata do mesmo; 

  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

ANEXO D  Elementos Adicionais 

Maio 2020 Rev.00 

14

 
 

• Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, alimentação, limpeza, 
serralharia, carpintaria, manutenção, abastecimento e reparação de veículos e 
dragas, etc., é uma mão-de-obra envolvida no projeto de forma indireta, mas cuja 
atividade se situa na área de influência imediata do mesmo. 

 
As atividades e a mão-de-obra atrás enumeradas terão impactes socioeconómicos, que 
por sua vez constituem determinantes da saúde, quer para os trabalhadores, quer para a 
população local na envolvente do projeto. São avaliados os aspetos listados no  
Quadro V.1 do ponto 1 do capítulo V do EIA. 
 
Em termos demográficos, avaliou-se no descritor Socioeconomia, que o principal impacte 
será no crescimento populacional, que se considerou não expressivo. Sendo que parte 
desta mão-de-obra pode ser local, o impacte será positivo ao nível do emprego e 
consequente melhoria da qualidade de vida. Será no entanto um impacte temporário, 
reversível e localizado, para além de direto, incerto, e de magnitude reduzida.  
 
Conforme já referido, trata-se de um volume de emprego relativamente baixo que, caso 
os empreiteiros recorressem apenas a mão-de-obra local, poderia empregar somente 3% 
dos cerca de 1 674 desempregados residentes nos concelhos de Portimão e Lagoa que 
estavam inscritos no Centro de Emprego do IEFP (dados de junho de 2019). 
 
Em termos de atividades económicas (ambiente social), foi também identificado no 
descritor Socioeconomia que este projeto dinamizará algumas das atividades económicas 
já presentes nos dois concelhos, devido ao aumento da procura de produtos e serviços 
gerado pelos trabalhadores das obras, nomeadamente hotelaria e restauração. 
 
Adicionalmente, os serviços ligados ao fornecimento de materiais de construção e apoio 
à construção poderão igualmente incrementar o seu volume de negócios. 
 
Neste sentido, para este setor terciário, os impactes serão positivos, diretos, certos, 
embora temporários e de magnitude moderada. Esta dinamização das atividades 
económicas permitirá uma maior qualidade de vida das famílias envolvidas, com 
consequente impacte positivo na saúde.  
 
Por outro lado, todas as atividades económicas que estejam ligadas ao estuário do Rio 
Arade ou no local de deposição de dragados no mar poderão ter impactes negativos. No 
primeiro caso, estes já são minimizados pelo próprio projeto, com o seu faseamento 
construtivo (dragagens a fazerem-se na época de menor atividade turística) e com o uso 
recomendado de uma draga de menor capacidade de porão para que face às dimensões 
do estuário, se possa continuar com a navegação das restantes áreas. Neste caso, os 
impactes da construção são negativos, diretos e indiretos, e de magnitude reduzida. 
São ainda temporários, reversíveis e localizados, uma vez que os condicionamentos 
induzidos pelas dragas serão limitados à zona a dragar no curto prazo. No caso do mar, 
poderá condicionar a atividade piscatória temporariamente, mas será um impacte de 
magnitude reduzida, temporária, reversível e localizada  
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A recarga das praias do Molhe e Pintadinho pode ter algum impacte negativo, muito 
temporário, na fase de construção, mas que será fortemente compensado pela 
possibilidade da sua manutenção, com uma maior utilização das mesmas pela população 
local e, de forma indireta, beneficiar os locais de bares, restauração e alojamento local, 
presentes na sua envolvente e/ou associados às mesmas, aumentando o emprego e 
melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores destas instalações. 
 
Ao nível da qualidade de vida, durante as fases de construção e exploração do projeto 
desenvolvem-se atividades suscetíveis de gerar impactes ao nível do ambiente sonoro, 
da qualidade do ar e da qualidade da água, podendo, por sua vez, afetar, de forma 
negativa, a saúde da população.  
 
Referem-se as atividades decorrentes nomeadamente do funcionamento do estaleiro da 
obra, das operações de dragagem, e dos trabalhos associados à proteção e contenção 
de obras marginais existentes. 
 
Relativamente à qualidade do ar, e conforme referido no ponto 9 do capítulo V do EIA, as 
atividades de construção podem ocasionar, ainda que temporária e localmente nos locais 
das sobras terrestres, emissão de partículas em suspensão, com potenciais 
repercussões na saúde humana. Além disso, durante esta fase serão ainda emitidos para 
a atmosfera poluentes típicos associados ao tráfego de veículos e maquinaria afetos à 
obra, como o monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto 
(NOx), dióxido de enxofre (SO2), entre outros. Não se espera contudo que pela reduzida 
área de construção associadas a estas obras os níveis emitidos possam ser 
significativos.  
 
Relativamente à operação de dragagem há a referir as emissões difusas de gases de 
escape das dragas, constituídos por dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx) e 
compostos orgânicos voláteis (COV). Os principais efeitos dos poluentes atmosféricos na 
saúde refletem-se ao nível dos aparelhos respiratório e cardiovascular. Estes efeitos são 
variáveis e dependem do tempo de exposição, da concentração e da vulnerabilidade de 
cada pessoa (idade, sexo, condição de saúde). As partículas são o componente em 
maior proporção da poluição urbana e que têm maiores efeitos sobre a saúde. 
 
O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro e insípido e muito perigoso 
devido à sua grande toxicidade. É produzido pela queima em condições de pouco 
oxigénio (combustão incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou outros materiais 
ricos em carbono, como derivados de petróleo. O aumento da sua concentração ao nível 
do solo pode resultar em mais produção de pólenes com agravamento das doenças 
respiratórias. O aumento da sua concentração na água do mar torna a água dos oceanos 
mais ácida e contribui para mudanças adversas no ecossistema, com implicações na 
pesca e na alimentação de certas regiões do mundo. 
 
Os óxidos de azoto (NOx) incluem o monóxido e o dióxido de azoto. Estudos 
epidemiológicos mostram que os sintomas de bronquite em crianças asmáticas 
aumentam quando associados a uma exposição a longo prazo a NOx (WHO, 2006). Por 
outro lado, na presença de radiação solar e temperaturas elevadas, os óxidos de azoto 
podem reagir com os Compostos Orgânicos Voláteis (COV) originando, entre outros, o 
ozono troposférico (O3). 
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O ozono é um composto fotoquímico oxidante muito forte que induz lesões da mucosa 
respiratória e consequentes respostas inflamatórias das vias aéreas altas e baixas. A 
exposição prolongada aumenta o risco de exacerbação da asma, particularmente na 
criança, diminuição da função respiratória, aumento de hospitalizações por doenças 
respiratórias e aumento da mortalidade prematura. 
 
O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor, com um forte odor e irritante para as 
mucosas dos olhos, nariz e garganta. A exposição prolongada a este poluente pode 
afetar o sistema respiratório, provocar alterações nos mecanismos de defesa dos 
pulmões e agravar doenças como a asma e bronquite crónica e doenças 
cardiovasculares existentes. 
 
Apesar dos impactes negativos esperados ao nível da Qualidade do Ar, decorrentes da 
emissão de poluentes para a atmosfera, com origem nas atividades de construção, e que 
foram classificados de não significativos, não é também expectável que estes impactes 
tenham repercussões ao nível da saúde da população, dado que: 
 

• As atividades de construção decorrerão de forma faseada, de forma a garantir a 
manutenção das condições de exploração atuais do Porto de Portimão, pelo que a 
emissão de poluentes com origem na fase de construção não decorrerá de forma 
continuada ao longo do dia; 

• A área de projeto situa-se numa zona sujeita à influência de ventos, sendo as 
situações de vento calmo muito pouco frequentes ao longo do ano (6%), pelo que 
os poluentes emitidos são facilmente sujeitos a dispersão na atmosfera; 

• No que respeita às condições morfológicas locais, estas caracterizam-se por um 
relevo pouco acentuado com uma baixa altitude, contribuindo para uma melhor 
dispersão atmosférica, constituindo assim o principal fator favorável à circulação, 
dispersão e depuração atmosférica. 

 
 
Note-se ainda que, da análise dos dados do Perfil Local de Saúde de 2017, as doenças 
de cariz respiratório não figuram entre os diagnósticos ativos mais comuns no 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Algarve II – Barlavento, onde se integram 
os concelhos de Lagoa e Portimão, pelo que, o acréscimo da emissão de poluentes 
esperado, associado às condições de dispersão de poluentes ocorrentes no local, não faz 
prever a ocorrência de impactes negativos na saúde humana. 
 
Em termos de ambiente sonoro, os principais impactes resultam da execução dos 
trabalhos de construção passíveis de gerar mais ruído, nomeadamente as atividades 
junto ao edifício do ISN e Cais da Marinha pela execução das obras de proteção e 
contenção das estruturas marginais existentes, a circulação de máquinas e viaturas 
pesadas e operação de diversos equipamentos ruidosos nos estaleiros e no seu exterior, 
bem como às ações de dragagem em si. 
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A exposição da população ao ruído tem inúmeras consequências na saúde humana 
estando frequentemente associada esta exposição a perturbações no sono, dores de 
cabeça, exaustão, ansiedade, raiva, irritabilidade e depressão, problemas de 
concentração e aprendizagem, zumbido nos ouvidos, doença cardíaca isquémica e 
hipertensão. 
 
Conforme acima referido os trabalhos de construção decorrerão contudo de forma 
faseada minimizando os impactes gerados durante a fase de construção no ambiente 
sonoro. As atividades mais ruidosas e que se desenvolvem na proximidade dos recetores 
sensíveis, particularmente a execução das obras de proteção junto ao ISN, em 
Ferragudo, decorrerão em períodos muito limitados no tempo e no espaço de influência. 
Acresce ainda referir que as medidas de minimização previstas, a aplicar em fase de 
obra, permitirão reduzir o grau de incomodidade na população não sendo expectáveis 
níveis sonoros passíveis de gerar impactes na saúde humana. 
 
Relativamente à qualidade da água, os impactes associados às dragagens e obras de 
proteção e contenção das obras marginais existentes, responsáveis pelo aumento da 
turvação e ressuspensão dos microorganismos potencialmente existentes na camada 
superficial dos dragados, que provocarão uma degradação da qualidade bacteriológica 
da água, podendo gerar impactes na saúde humana devido às atividades de pesca 
praticadas e à presença de espaços balneares no estuário.  
 
Refere-se contudo que as operações de dragagem realizam-se periodicamente no porto, 
estando interdita a pesca quando ocorrem operações de dragagem, sendo igualmente 
compatíveis com o uso balnear. A ressuspensão dos sedimentos na coluna de água pode 
originar a contaminação da água por elementos físico-químicos, contudo, atendendo à 
Classe e que se inserem os sedimentos a dragar (Classe 1 e Classe 2) este impacte 
também não é esperado. 
 
A deposição dos dragados será efetuada maioritariamente no local de depósito previsto 
para o efeito, a mais de 8 km da linha de costa, pelo que não se prevêem impactes na 
qualidade das praias presentes na envolvente de projeto. É ainda considerada a 
deposição de uma pequena fração de areias para recarga das praias do Molhe e 
Pintadinho, que poderá ter impacte na qualidade das referidas zonas balneares. É 
contudo de referir que as areias depositadas serão limpas (Classe 1), e que o uso das 
referidas praias será interdita durante o (curto) período de deposição, pelo que não se 
prevêem impactes na saúde humana. 
 
Deverá ser acautelado o destino adequado das águas residuais produzidas no estaleiro, 
garantindo que o sistema municipal de ambos os concelhos tem capacidade para os 
volumes produzidos e que permite o seu tratamento adequado, sem implicar 
consequências negativas para a saúde das populações residentes. 
 
Pelas razões apontadas anteriormente, conclui-se que os impactes verificados ao nível 
do ambiente sonoro, da qualidade do ar e da qualidade da água não serão 
suficientemente importantes para gerar impactes negativos sobre a saúde humana, pelo 
que os impactes se classificam de negativos, incertos, indiretos, temporários, 
reversíveis, localizados, de magnitude reduzida e não significativos. 
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Refere-se ainda que ambos os concelhos possuem centros de saúde, que permitem 
salvaguardar qualquer situação de risco que possa ocorrer. 
 
Importa ainda referir a necessidade de prevenir a proliferação de mosquitos na zona do 
estaleiro e frentes de obras terrestres, evitando o depósito a céu aberto de recipientes 
com água estagnada, pneus usados, resíduos sólidos perecíveis, etc. 
 
 
 
 
1.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, a criação de emprego no Porto de Portimão será uma mais-valia 
para a população local, com um aumento expressivo da procura de trabalhadores em 
certos setores de atividade, bem como uma redução da sazonalidade de alguns desses 
mesmos postos de trabalho, que poderá ter implicações importantes na redução do 
desemprego regional, abrindo ainda a hipótese de empregabilidade de pessoas fora dos 
concelhos em causa (com implicações demográficas). 
 
O impacte classifica-se deste modo positivo, indireto e de magnitude moderada. É 
ainda permanente, reversível e não localizados. 
 
Ao nível das atividades económicas, e conforme descrição mais pormenorizada no 
descritor da Socioeconomia, o aumento de tráfego de navios de cruzeiros e as visitas dos 
respetivos passageiros (ou de parte destes) induzirá efeitos positivos em toda a 
economia local e regional (Algarve) que se consideram expressivos. Atendendo aos 
benefícios indiretos que esta melhoria da economia local e regional terá na saúde 
populacional, consideram-se estes impactes diretos e indiretos, de magnitude elevada, 
permanentes e não localizados. 
 
Em termos de qualidade de vida, as atividades desenvolvidas durante a fase de 
exploração, suscetíveis de gerar impactes na saúde humana, correspondem às 
operações de dragagem de manutenção, as quais induzem impactes no ambiente 
sonoro, qualidade da água e qualidade do ar, à semelhança do referido para a fase de 
construção. Estes impactes ocorrerão contudo em menor escala, pelo que, face ao 
referido para a fase de construção, também na fase de exploração não é expectável a 
ocorrência de impactes na saúde humana, sendo classificados de diretos e indiretos, 
magnitude reduzida e não significativa, sendo também temporários e reversíveis. 
 
O aumento no número de navios de cruzeiro no Porto de Portimão, induzem também 
impactes negativos no ambiente sonoro, qualidade da água e qualidade do ar, mas à 
semelhança do referido para a situação de referência, não se espera que se verifiquem 
impactes com significado, não se ultrapassando os valores legais. De facto, o número 
de navios pode aumentar recebendo-se também navios de maior dimensão, contudo a 
capacidade de atracagem de navios no cais mantém-se a mesma, e portanto com valores 
de emissão associados semelhantes.  
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Referem-se ainda a melhoria das praias do Molhe e Pintadinho, que permitirão uma 
melhor usufruto das mesmas pela população local e visitantes, tendo consequências 
positivas ao nível da saúde individual física e mental (exposição solar, exercício, 
convivência inter-pessoal, etc.). 
 
Conforme já descrito no Ponto 1.5, os portos constituem um dos modos de entrada de 
vetores de doenças humanas. Neste sentido, e face às origens de alguns dos navios, 
existe um risco potencial de ocorrerem novas invasões de A. albopictus e eventualmente 
também de A. aegypti. Por outro lado, deve-se ter em conta igualmente a possibilidade 
de entrada de pessoas infetadas com arboviroses ou outras doenças transmitidas por 
vetores (malária, filarioses, etc.) que possam ser transmitidas quer por estas espécies 
invasoras, quer pelos mosquitos autóctones. 
 
Os impactes são negativos, diretos e indiretos, permanentes, não localizados, 
parcialmente reversíveis, de magnitude moderada e muito significativos. Deverão ser 
adotadas medidas preventivas, de combate e de vigilância para evitar novas invasões 
dos mosquitos A. aegypti e A. albopictus, bem como impedir a sua dispersão e dos 
mosquitos autóctones para outros países. Estas medidas deverão estar articuladas com o 
programa REVIVE. 
 
De um modo geral, as medidas implementadas para o controlo de doenças transmitidas 
por vetores e dos próprios vetores passam pelas seguintes ações (KWEKA et al., 2018; 
CDC, 2020): 
 

• Educação comunitária – consciencialização pública por profissionais, no sentido 
de dar poder às populações para controlar os locais de criação dos mosquitos e 
de ocorrência dos adultos, fornecendo igualmente ferramentas para a sua 
proteção. São exemplo apps de telemóveis onde as pessoas podem identificar os 
locais onde detetam mosquitos, facilitando a sua eliminação.  

• Controlo das larvas de mosquitos – pesquisa de locais de criação e tratamento 
dos mesmos por pessoal técnico qualificado ou membros da população trienados. 
Eliminação de todos os recipientes que possam acumular água a céu aberto ou 
cobertura dos mesmos e limpeza de resíduos sólidos são atividades de gestão 
que podem ser implementadas. 

• Controlo dos adultos – essencialmente associado ao uso de inseticidas. 

• Uso de repelentes – constitui um modo eficaz de reduzir o contacto entre o vetor e 
o humano, devendo ser aplicado nas horas de maior atividade do vetor. 

• Vigilância – a vigilância é importante para detetar as espécies dos vetores numa 
dada área e a evolução da sua população. Permite avaliar a adequabilidade dos 
habitats, a preferência de criadouros para larvas e pupas e a recolha de adultos 
para identificação taxonómica, bem como avaliar a prevalência e estirpes dos 
arbovírus e outros agentes potencialmente existentes. 
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Atualmente, o programa REVIVE desenvolve monitorização em cinco aeroportos 
internacionais, Beja, Faro, Funchal, Lisboa e Porto, e no aeródromo de Tires (Cascais), e 
em doze portos, nomeadamente Aveiro, Caniçal, Faro, Figueira da Foz, Funchal, Leixões, 
Lisboa, Portimão, Setúbal, Sines, Viana do Castelo e Vila Real de Santo António (CECVI 
DOUTOR FRANCISCO CAMBOURNAC, 2019). 
 
Face à relevância que o Porto de Portimão deverá vir a ter, seria adequado que este 
“ponto de entrada” fosse também considerado no programa REVIVE. 
 
 
 
 
1.4 Alternativa Zero 

A alternativa zero corresponderá à manutenção da situação atual. 
 
Tendo em conta que com a concretização do projeto, os benefícios na economia regional 
e nacional são relevantes e que sem este, haverá o risco de uma estagnação económica 
local, com consequentes impactes no emprego e atividades económicas, considera-se 
que a não concretização do projeto irá trazer deste modo impactes negativos, de 
magnitude elevada, permanentes e irreversíveis, assumindo-se como de muito 
significativos. 
 
 
 
 
1.5 Síntese de Impactes 

Os impactes do projeto ao nível da saúde humana são globalmente positivos, uma vez 
que o acréscimo da atividade portuária resultará numa beneficiação significativa da 
economia local, com criação de empregos e melhorando as atividades económicas, 
determinantes positivos relevantes para a saúde da população local. 
 
É na fase de construção que se assinalam os principais impactes negativos, relativos às 
perturbações inerentes às ações de construção, sobretudo em termos da qualidade de 
vida. Os mesmos serão todavia temporários e localizados às frentes de obra e áreas 
provisórias de atuação das dragas, pelo que os mesmos são não significativos. O 
impacte na geração de empregos e melhoria das atividades económicas é positivo, 
porém, com significado reduzido. 
 
Na fase de exploração, realça-se novamente os benefícios económicos, sendo os 
mesmos positivos, assumindo-se de significativos e muito significativos. Em termos 
de qualidade de vida, poderá haver alguns impactes negativos de caráter temporário, 
durante as dragagens de manutenção e na circulação dos navios, mas que não são 
significativos. 
 
  



  
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 
Elementos Adicionais  ANEXO D 
Rev.00  Maio 2020 

21

 
 
O aspeto de maior relevância ao nível da saúde humana terá a ver com o potencial 
incremento de doenças transmitidas por vetores, dada algumas das origens dos navios 
que chegam e chegarão ao Porto de Portimão. Associado às futuras alterações 
climáticas, Portugal, e em particular esta região do Algarve, apresenta condições 
adequadas para a ocorrência quer dos vetores, quer dos agentes patogénicos. Os 
impactes são considerados Os impactes são negativos, diretos e indiretos, 
permanentes, não localizados, parcialmente reversíveis, de magnitude moderada e 
muito significativos 
 
 
 
 
1.6 Impactes Cumulativos 

Os impactes cumulativos na saúde humana são sobretudo ao nível da criação de 
empregos e na melhoria das atividades económicas que podem advir do projeto da 
Marina de Ferragudo. 
 
Os impactes cumulativos são contudo de não significativos. 
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Quadro V. 1 – Síntese de Impactes na Saúde Humana 
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Geração de emprego + Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) NCL (2) NMC (2) NS (16) 

Dinamização de atividades económicas + Dir. R (1) T (1) Rev. (1) C (3) D (3) M (3) NCL (2) NMC (2) NS (16) 

Afetação da atividades económicas ligada ao estuário como a pesca, 
náutica, atividade balnear e atividades do próprio porto  - Dir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) M (3) NCL (2) MC (1) NS (13) 

Recarga das praias do Molhe e Pintadinho + Indir R (1) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) M (3) NCL (2) NMC (2) S (18) 

Afetação da qualidade de vida - Dir. / 
Indir. R (1) T (1) Rev. (1) P (2) OS (2) M (3) C (1) MC (1) NS (12) 

E 

Geração de emprego + Indir. M (3) P (2) Rev. (1) P (2) D (3) M (3) NC (3) NMC (2) S (19) 

Dinamização das atividades económicas + Dir. / 
Indir. 

E (5) P (2) Rev. (1) C (3) D (3) E (5) NC (3) NMC (2) MS (24) 

Recarga das praias do Molhe e Pintadinho + Indir R (1) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) M (3) NCL (2) NMC (2) S (18) 

Potencial incremento de doenças transmitidas por vetores  - 
Dir. / 
Indir. M (3) P (2) PRev. (2) C (3) D (3) E (5) NC (3) MC (1) MS (22) 

 
Fase: Construção (C), Exploração (E) Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C) 
Sentido: Positivo (+), Negativo (-) Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D) 
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.) Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E) 
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E) Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC) 
Duração: Temporário (T), Permanente (P) Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC) 
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.) Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS) 
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CAPÍTULO VI – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA 

E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
 
 
 
 
1. SAÚDE HUMANA  

1.1 Introdução 

No que respeita às medidas para a Saúde Humana, são consideradas as medidas de 
carácter geral já identificadas no Ponto 2.1 do Cap. VI do EIA. 
 
Relativamente às medidas específicas, agregam-se as medidas já identificadas para 
outros descritores e que possam ter impactes ao nível da Saúde Humana. São ainda 
consideradas medidas para o controlo dos mosquitos transmissores de doenças 
humanas, que potencialmente poderão aumentar na área do projeto, com implicações, 
não só locais, mas regionais e nacionais. 
 
 
 
1.2 Fase de Construção 

FC SH 1 – Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as embarcações, 
equipamentos e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais condições de 
funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas. 
 
FC SH 2 – Verificar se os equipamentos cumprem os limites estabelecidos na 
legislação em vigor, e caso não o façam substituir/arranjar/modificar/insonorizar. 
 
FC SH 3 – Minimizar os efeitos sonoros das máquinas com a adequada manutenção 
das dragas. 
 
FC SH 4 – Se possível estruturar o plano de trabalhos para que as tarefas mais 
ruidosas ocorram em horário/local de menor sensibilidade em termos de 
incomodidade. 
 
FC SH 5 – Nas frentes de obra com maior proximidade a habitações (Ferragudo) 
reduzir o mais possível o tempo de permanência das máquinas.  
 
FC SH 6 – Informar de forma clara e visível a população do horário e prazo das obras. 
 
FC SH 7 – Dada a realização da obra configurar uma atividade ruidosa temporária, 
deverá ser cumprido o estipulado nos artigos 14.º e 15.º do RGR. 
 
FC SH 8 – Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, 
de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 
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FC SH 9 – Na frente de obra devem existir recipientes apropriados à recolha dos 
resíduos produzidos. Diariamente estes resíduos devem ser levados para o estaleiro e 
depositados nos contentores de resíduos apropriados. 

 
FC SH 10 – Prevenir a proliferação de mosquitos na zona do estaleiro e frentes de 
obras terrestres, evitando o depósito a céu aberto de recipientes com água estagnada, 
pneus usados, resíduos sólidos perecíveis, etc. Caso ocorram larvas, devem as 
mesmas ser eliminadas com larvicidas (óleos ou químicos). 
 
FC SH 11 – Controlar os adultos presentes nos locais da obra (no interior dos 
edifícios), com recurso a inseticidas; 

 
FC SH 12 – Assegurar que a calendarização da execução da obra atende aos 
princípios definidos no projeto e que durante a sua realização, e na medida do 
possível, as restantes atividades possam desenvolver a sua atividade, nomeadamente 
a navegação e a pesca. 

 
FC SH 13 – Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das 
condições existentes antes do início dos trabalhos. 

 
 
 
1.3 Fase de Exploração 

FE SH 1 – Assegurar a correta manutenção e funcionamento dos motores de 
combustão das dragas associadas às dragagens de manutenção, de forma a reduzir 
as suas emissões atmosféricas. 

 
FE SH 2 – Para a fase de exploração, deverá ser garantido a triagem, 
acondicionamento, e encaminhamento dos resíduos produzidos a destino final 
licenciado, de acordo com a sua classificação. 
 
FE SH 3 – Em toda a área afeta ao Porto de Portimão, deverão ser eliminados todos 
os potenciais locais de criação de mosquitos. 

 
FE SH 4 – Tendo em conta a circulação de passageiros de várias proveniências, 
deverá ser apresentada no local do Terminal de Embarque informação pública (painéis 
ou folhetos, por exemplo) sobre o risco de dispersão das espécies vetoras. Para a 
população local dos dois concelhos, deverão ser disponibilizados meios para a mesma 
poder contribuir para a vigilância destas espécies e das autóctones.  
 
FE SH 5 – Em toda a área afeta ao Porto de Portimão, deverão ser eliminados todos 
os potenciais locais de criação de mosquitos. 
 
FE SH 6 – Deverá ser articulada o controlo e vigilância das espécies vetoras com o 
Programa REVIVE, adicionando este ponto de entrada como mais um dos portos a 
monitorizar. 
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CAPÍTULO VII – AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES DO PROJETO 
 
 
 
1. SAÚDE HUMANA  

1.1 Introdução 

Adotando-se a mesma metodologia apresentada no ponto 1 do Cap. VII do EIA, 
reformula-se o quadro da avaliação global de impactes, tendo em consideração a revisão 
dos impactes na Saúde Humana. 
 
 
 
1.2 Análise da Matriz Global 
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Cartografia de Resposta à Questão A7.02 
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IIP - imóvel de interesse público

IM - interesse municipal

Em Vias de Classificação

Zona Geral de Proteção

Classificado

Em vias de classificação

01 - Capela de São José (IM)

02 - Edifício do Colégio dos Jesuítas (IM)

03 - Edifício onde nasceu Manuel Teixeira Gomes (IM)

04 - Muralhas de Portimão (IIP)

05 - Igreja Matriz de Portimão (IIP)

06 - Dispensário Materno-Infantil / Centro de
Assistência Social / Lar da Criança de Portimão (EVC)

07 - Convento de São Francisco, «Convento
Franciscano de Nossa Senhora da Esperança» (IIP)

08 - Castelo de São João de Arade (IIP)

09 - Forte de Santa Catarina (IIP)
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13/04/2020 Gmail - Pedido de Colaboração/protocolo em EIA

https://mail.google.com/mail/u/5?ik=904d45db6e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2126168769518552797&simpl=msg-a%3Ar7345… 1/2

openwaters pro <openwaterspro@gmail.com>

Pedido de Colaboração/protocolo em EIA
2 mensagens

openwaters pro <openwaterspro@gmail.com> 18 de outubro de 2018 às 16:02
Para: jose.gameiro@cm-portimao.pt

Exmo. Sr. Dr. José Gameiro,

Na sequência da adjudicação da Agripro Ambiente Consultores S.A., à OpenWaters Unipessoal Lda, do Descritor de
Património para o Estudo de Impacte Ambiental do projecto em epígrafe, e tendo como requerente do Pedido de
Autorização para Trabalhos Arqueológicos o Arqueólogo com valência Subaquática Luís de Jesus, vimos por este
meio, solicitar a colaboração do Museu Municipal de Portimão na conservação e depósito dos eventuais artefactos
arqueológicos identificados durante os trabalhos mencionados.
Sobre estes, importa ressalvar, “que não está prevista a recolha de materiais arqueológicos nesta fase dos trabalhos.
A mesma só se realizará em casos muito específicos de risco de perda e tendo em conta a complexidade do
processo de conservação inerente. A primeira opção será sempre, a manutenção in situ de todos e quaisquer
artefactos identificados. O levantamento de qualquer artefacto arqueológico em risco ou de elevado valor patrimonial
que necessite de conservação especializada e onerosa, só se efectuará com autorização e em articulação com a
DGPC, o Museu de Portimão, especialistas na matéria e tendo em conta que estão garantidas todas condições
necessárias (logísticas e financeiras).” 
 
Estamos inteiramente à disposição para qualquer esclarecimento ou diligência que considere necessária.
 
Desde já agradecemos a atenção dispensada,
Melhores Cumprimentos,

Felizardo Pinto

Open Waters, Unipessoal Lda.
Morada/Address:
Rua Ver. J. Filipe Jonas 2 | 8125-257 Quarteira | Algarve-Portugal | GPS 37º04,352'N 008º05,927W

Alvara construção nº 84757-PUB

mob: 00351 917225413/00351 961704140 | tel/fax: 00351 289 312 258

e-mail:openwatersdive@gmail.com | openwaterspro@gmail.com

web: www.openwaters-dive.com

ColaboracaoMuseuPortimOut2018.pdf
144K

openwaters pro <openwaterspro@gmail.com> 22 de maio de 2019 às 11:46
Para: Luís de Jesus <luisfcjesus@gmail.com>

Open Waters, Unipessoal Lda.
Morada/Address:
Rua Ver. J. Filipe jonas 2 | 8125-257 Quarteira | Algarve-Portugal | GPS 37º04,352'N 008º05,927W

Alvara construção nº 84757-PUB

mob: 00351 917225413/00351 961704140 | tel/fax: 00351 289 312 258

mailto:e-mail%3Aopenwatersdive@gmail.com
mailto:openwaterspro@gmail.com
http://www.openwaters-dive.com/
https://mail.google.com/mail/u/5?ui=2&ik=904d45db6e&view=att&th=16687b089a39dd72&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_jnepqlfc0&safe=1&zw


13/04/2020 Gmail - Pedido de Colaboração/protocolo em EIA

https://mail.google.com/mail/u/5?ik=904d45db6e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2126168769518552797&simpl=msg-a%3Ar7345… 2/2

e-mail:openwatersdive@gmail.com | openwaterspro@gmail.com

web: www.openwaters-dive.com

[Citação ocultada]

ColaboracaoMuseuPortimOut2018.pdf
144K

mailto:e-mail%3Aopenwatersdive@gmail.com
mailto:openwaterspro@gmail.com
http://www.openwaters-dive.com/
https://mail.google.com/mail/u/5?ui=2&ik=904d45db6e&view=att&th=16adf26478bb4333&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_jnepqlfc0&safe=1&zw


13/04/2020 Gmail - componente patrimonial do EIA das dragagens do rio Arade

https://mail.google.com/mail/u/4?ik=bf4ed53fa9&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1616395596885805441&simpl=msg-f%3A16163955… 1/1

OPENWATERS Centro de Mergulho <openwatersdive@gmail.com>

componente patrimonial do EIA das dragagens do rio Arade
Vera Freitas <vera.freitas@cm-portimao.pt> 6 de novembro de 2018 às 14:35
Para: OPENWATERS Centro de Mergulho <openwatersdive@gmail.com>

Agradeço o envio dos elementos.

Aproveito para informar que o Cristóvão Fonseca irá par�cipar na reunião de amanhã. A sua par�cipação jus�fica-
se no sen�do de se ar�cularem com os projectos  de inves�gação em curso, nomeadamente o dirigido pelo
Cristovão e o projecto DETDA, da nossa responsabilidade.

 

Cumprimentos.

[Citação ocultada]

[Citação ocultada]



Nossa referência
Nº 201810115

Quarteira, 15 de Outubro de 2018

Assunto: Conservação e depósito de artefactos provenientes do EIA do “Projecto de 
Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão”.

Exmo. Senhor, Dr.,

José Gameiro (Director Cientifico)

Na sequência da adjudicação da Agripro Ambiente Consultores S.A.,  à  OpenWaters

Unipessoal Lda, do Descritor de Património para o Estudo de Impacte Ambiental do projecto

em  epígrafe,  e  tendo  como  requerente  do  Pedido  de  Autorização  para  Trabalhos

Arqueológicos o Arqueólogo com valência Subaquática Luís de Jesus, vimos por este meio,

solicitar  a  colaboração  do  Museu  Municipal  de  Portimão  na  conservação  e  depósito  dos

eventuais artefactos arqueológicos identificados durante os trabalhos mencionados.

Sobre  estes,  importa  ressalvar,  “que  não  está  prevista  a  recolha  de  materiais

arqueológicos nesta fase dos trabalhos. A mesma só se realizará em casos muito específicos

de risco de perda e tendo em conta a complexidade do processo de conservação inerente. A

primeira  opção  será  sempre,  a  manutenção  in  situ de  todos  e  quaisquer  artefactos

identificados. O levantamento de qualquer artefacto arqueológico em risco ou de elevado

valor patrimonial que necessite de conservação especializada e onerosa, só se efectuará com

autorização e em articulação com a DGPC, o Museu de Portimão, especialistas na matéria e

tendo em conta que estão garantidas todas condições necessárias (logísticas e financeiras).” 

Estamos inteiramente à disposição para qualquer esclarecimento ou diligência que

considere necessária.

Desde já agradecemos a atenção dispensada,

Melhores Cumprimentos,



1

Fátima Teixeira

From: Geral [geral@cultalg.gov.pt]
Sent: Monday, May 28, 2018 4:58 PM
To: Fátima Teixeira
Cc: Rui Parreira
Subject: RE: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão - Pedido de Elementos para Estudo de Impacte Ambiental

Exma. Senhora, 
 
Encarrega-me o Senhor Diretor de Serviços dos Bens Culturais, Dr. Rui Parreira, de informar V. Exas. que os 
imóveis classificados e em vias de classificação se encontram mapeados, com as respetivas zonas de proteção, no 
Atlas do Património Classificado e Em Vias de Classificação, acessível na internet no site da DGPC. Relativamente a 
localização dos vestígios arqueológicos deverá contactar a CM de Portimão que tem em atualização a identificação 
áreas arqueológicas, no âmbito da revisão do PDM de Portimão. Quanto ao património cultural submerso, deverão 
contactar a DGPC. 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 

 
Isabel Cabo Verde 

Coordenadora Técnica 

 

 

Correio-E: isabel.cabo.verde@cultalg.gov.pt   -   Internet: www.cultalg.pt 
Facebook: facebook.com/DRCAlg 
Rua Professor António Pinheiro e Rosa, n.º 1,   8005 – 546   FARO 
Telefone: 289 896 070   -   Fax: 289 896 071 

CONFIDENCIAL. Esta mensagem (e eventuais ficheiros anexos) é destinada exclusivamente às pessoas nela indicadas e poderá conter matéria 
confidencial e legalmente protegida. Se receber esta mensagem por engano, agradecemos contacto por e-mail ou por telefone e eliminação da 
mensagem e ficheiros sem reprodução. 
  
CONFIDENTIAL. This message (and any files attached) is intended solely for the intended recipient(s) and may contain confidential and 
privileged information. If you have received this message in error, please notify the sender by e-mail or by telephone and delete this message 
and any attached files without reproduction. 

 

De: Fátima Teixeira [mailto:fatima.teixeira@agriproambiente.pt]  
Enviada: sexta-feira, 25 de Maio de 2018 9:41 
Para: Geral 
Assunto: Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão - Pedido de 
Elementos para Estudo de Impacte Ambiental 
Importância: Alta 
 
Ref.ª: AP3986.2018 

 

 

Exmos. Senhores, 

 

A Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A. (APS) adjudicou à AGRIPRO AMBIENTE CONSULTORES SA, a elaboração 

do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão. 

 

Este projeto tem como objetivo o aprofundamento e alargamento do canal de navegação tendo em vista a receção de navios 

cruzeiros com comprimento até 334 m sendo para tal necessário garantir que o canal de navegação tenha uma cota de rasto de 

-10,0 m(ZH) e as bacias de rotação em frente ao Cais de Comércio e Turismo e no Anteporto, um diâmetro de 500 m. 



2

 

Para a implementação do projeto será assim necessária a execução de dragagens, que envolverão ainda a construção de obras 

de proteção e contenção na margem norte, junto ao Cais da Marinha e na margem esquerda, a jusante do Instituto de Socorros 

a Náufragos. 

 

Os materiais resultantes da dragagem serão depositados em locais a definir no âmbito do projeto e em articulação com as 

entidades competentes, nomeadamente a APA-ARH Algarve com quem foram já estabelecidos contactos diretos através da 

APS.  

 

Para a necessária avaliação ambiental do projeto e no âmbito das Vossas competências, vimos assim solicitar todas as 

informações e recomendações de interesse face à área do projeto, nomeadamente: 

 

• Imóveis classificados ou em vias de classificação. 

• Outras preocupações ou informações sobre a zona e o projeto. 

 

Solicitamos que a informação disponível possa ser facultada preferencialmente em CAD ou Shape File e de forma mais expedita 

para o email: 

 

fatima.teixeira@agriproambiente.pt 

 

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos também ao V. dispor para qualquer informação que seja necessária.  

 

Com os melhores cumprimentos 

 
Fátima Teixeira, Dr.ª 
Directora / Coordenadora do Estudos Ambientais 
fatima.teixeira@agriproambiente.pt 
Tlm [+351] 968 056 183 

 

 

AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. 
Rua Castilho nº 65, 3º Dto. 
1250-068 Lisboa. Portugal 
Tel. 213 828 040    Fax. 213 828 050 

e-mail: lisboa@agriproambiente.pt 
url: www.agriproambiente.pt 
 

 
 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 17442 (20180525) 

__________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 17459 (20180528) 

__________ 

 

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus. 

 

http://www.eset.com 

 

 

__________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of detection engine 17462 (20180529) 

__________ 
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Folha

Área de intervenção

Dragagem e obras de proteção / retenção

Bacias de rotação

Estaleiro de obra

Deposição de dragados

Deposição de dragados em praia

FIG-A07-04-01-UnidPaisagemPatrimonio

Área de Jurisdição da APS

Área marítima

Área terrestre

EIA do Projeto de Aprofundamento e
Alargamento do Canal de Navegação

do Porto de Portimão

Sistema de referência

EPSG 3763
(PT-TM06/ETRS89 - European
Terrestrial Reference System 1989)

Maio 2020

Designação

Oceano Atlântico

[

[

[[ Limite de concelho (CAOP2018)

Área de estudo

Museu de Portimão (centenária fábrica de
conservas de peixe Feu Hermanos)

Fábrica Fialho

Área urbana (Portimão e Ferragudo)

Património Imóvel

IIP - imóvel de interesse público

IM - interesse municipal

Em Vias de Classificação

Zona Geral de Proteção

Classificado

Em vias de classificação

01 - Capela de São José (IM)

02 - Edifício do Colégio dos Jesuítas (IM)

03 - Edifício onde nasceu Manuel Teixeira Gomes (IM)

04 - Muralhas de Portimão (IIP)

05 - Igreja Matriz de Portimão (IIP)

06 - Dispensário Materno-Infantil / Centro de
Assistência Social / Lar da Criança de Portimão (EVC)

07 - Convento de São Francisco, «Convento
Franciscano de Nossa Senhora da Esperança» (IIP)

08 - Castelo de São João de Arade (IIP)

09 - Forte de Santa Catarina (IIP)

Unidades de Paisagem

Barrocal Algarvio

Litoral do Centro Algarvio

Barlavento Algarvio

Área Urbana de Portimão

Estuário do rio Arade
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Cartografia de Resposta à Questão A7.09 
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Cartografia de Resposta à Questão A7.15 
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Cartografia de Resposta à Questão A7.18 
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PROJETO DE APROFUNDAMENTO E ALARGAMENTO DO 

CANAL DE NAVEGAÇÃO DO PORTO DE PORTIMÃO 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

– ELEMENTOS ADICIONAIS – 
 
 
 

ANEXO F – PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

No presente documento apresenta-se a descrição dos planos de monitorização propostos 
para as fases de construção e exploração, do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 
projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 
Portimão, em fase de Projeto de Execução, para os fatores ambientais que se 
consideram de mais sensíveis e com possibilidade de apresentarem impactes 
significativos, causados pela implementação do Projeto, com o objetivo principal de 
avaliar o seu comportamento e variação ao longo do tempo e a eventual necessidade de 
implementar medidas adicionais de minimização/compensação, caso sofram uma 
evolução diferente da expectável. 
 
Consideram-se deste modo os seguintes planos de monitorização: 
 

• Evolução Batimétrica e Sedimentar; 

• Qualidade da Água e Comunidades Bentónicas; 

• Qualidade dos Sedimentos; 

• Comunidade Piscícola. 

 
 
Estes planos são seguidamente definidos quanto aos seus principais objetivos e áreas de 
incidência. 
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2. EVOLUÇÃO BATIMÉTRICA E SEDIMENTAR 

2.1 Objetivos 

O programa de monitorização a realizar na fase de construção tem como principal 
objetivo o acompanhamento da evolução batimétrica e sedimentar dos locais 
intervencionados, nomeadamente da área dragada e dos depósitos de dragados 
arenosos em zonas balneares (Molhe e Pintadinho). 
 
Pretende-se com o mesmo acompanhar a evolução morfológica dos fundos do canal de 
navegação e local de dragagem e respetivo depósito de dragados arenosos em espaço 
balnear e identificar a tendência/existência de alterações do equilíbrio do sistema, 
antecipando situações não contempladas nas modelações matemáticas aplicadas. 
 
 
 
 
2.2 Parâmetros a Monitorizar 

O parâmetro a monitorizar corresponde à batimetria dos fundos, nos locais de 
intervenção (local de dragagem e de depósito dos dragados arenosos em espaço 
balnear), conforme seguidamente definido: 
 

• Levantamentos topo-hidrográficos antes e após a intervenção, nas zonas a dragar 
do canal de navegação; 

• Levantamentos topo-hidrográfico antes e após a intervenção, na zona de depósito 
dos dragados arenosos em espaço balnear. 

 
 
 
 
2.3 Locais de Amostragem 

Os locais a monitorizar deverão incidir sobre os locais a dragar e sobre os locais de 
deposição de dragados arenosos em espaço balnear (praias do Molhe e Pintadinho) 
(FIG.1) 
 
 
 
 
2.4 Periodicidade das Campanhas de Monitorização 

A monitorização deverá ser realizada nos seguintes momentos: 
 

• Antes da operação de dragagem de estabelecimento das cotas de projeto; 

• Após a operação de dragagem de estabelecimento das cotas de projeto; 

  



   
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 
Elementos Adicionais ANEXO F 
Rev.00  Maio 2020 

3

 

 

• Antes da operação de deposição de sedimentos, nos locais de depósito dos 
dragados arenosos em espaço balnear; 

• Após a operação de deposição de sedimentos, nos locais de depósito dos 
dragados arenosos em espaço balnear. 

 
 
 
 
2.5 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

O levantamento inicial e final deverá ser efetuado à escala 1: 2000, com perfis 
transversais e longitudinais não superiores a 20 m. 
 
 
 
 
2.6 Critérios de Análise 

Após cumprido o Plano de Monitorização deverá proceder-se à análise dos respetivos 
dados e à sua interpretação. A análise da evolução dos fundos no local de dragagem e 
depósito de dragados arenosos terão como base o levantamento inicialmente realizado, 
antes do início da empreitada. 
 
 
 
 
2.7 Relatório de Monitorização 

Será elaborado um relatório de monitorização no final da fase de construção, onde se 
efetua a análise comparativa entre os levantamentos iniciais e finais das dragagens (e 
respetivos locais de deposição de dragados arenosos em espaço balnear). 
 
O relatório deverá ser entregue à APA até 2 meses após a realização da campanha. 
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3. QUALIDADE DA ÁGUA E COMUNIDADES BENTÓNICAS 

3.1 Objetivos 

O projeto em estudo apresenta interferência direta nas comunidades bentónicas do 
estuário do Arade, e local de deposição dos dragados, e consequentemente do estado 
das massas de água abrangidas. A alteração do estado encontra-se ainda associada à 
ressuspensão de sedimentos dragados, e de eventuais contaminações por derrames 
acidentais dos equipamentos em presença na frente de obra. Estes impactes decorrem 
das dragagens e ainda, em menor escala, das dragagens de manutenção previstas para 
manutenção das cotas de serviço. 
 
Estas operações levarão à remoção de alguns organismos bentónicos que se traduzirá, 
embora de uma forma temporária, num desequilíbrio das comunidades biológicas 
presentes. Esta comunidade evoluirá, contudo, para uma nova situação de equilíbrio, 
retornando à situação previamente existente. O mesmo é expectável no que se refere às 
propriedades físico-químicas/microbiológicas das massas de água, nomeadamente no 
aumento temporário da concentração de alguns compostos e de sólidos em suspensão. 
 
Constituem deste modo objetivos da monitorização: 
 

• Acompanhamento da evolução das comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos na área de dragagem (água de transição) e de deposição dos 
dragados arenosos (água costeira); 

• Acompanhamento das propriedades físico-químicas das massas de água 
abrangidas pela dragagem e deposição de dragados, e análise de eventuais 
alterações com as características físico-químicas dos sedimentos a dragar; 

• Aferir a eficácia das medidas de minimização; 

• Propor eventuais medidas complementares de gestão ambiental, visando 
minimizar a afetação das massas de água e das respetivas comunidades bióticas. 

 
As campanhas de monitorização serão realizadas nas fases de pré e pós dragagem. 
 
 
 
 
3.2 Parâmetros a Monitorizar 

 
Fase de Construção 
 
Os parâmetros a monitorizar na fase de construção foram selecionados tendo em conta 
as características dos meios influenciados pelas ações de projeto e as alterações 
previsíveis ao nível das comunidades bentónicas e das propriedades físico-químicas das 
massas de água abrangidas. Estes parâmetros são os seguintes: 
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Comunidade de macroinvertebrados bentónicos 
 
• Número de taxa presente nos locais amostrados; 

• Número de taxa exóticos presentes nos locais amostrados; 

• Número de indivíduos pertencentes a cada um dos taxon amostrados. 

 
Fitoplânton 
 
• Concentração de Clorifila a; 

• Biovolume total; 

• Biovolume de exóticas. 

 
 
A partir destes dados deverão ser calculados os seguintes índices (que permitirão inferir 
sobre a diversidade da comunidade de macroinvertebrados e da qualidade biológica da 
água da zona monitorizada): 
 

• Índice de diversidade de Simpson; 

• Índice de diversidade de Shannon-Wiener; 

• Índice Biótico Marinho (AMBI); 

• Índice multiparamétrico M-AMBI. 

 
Físico-químicos e microbiológicos 
 
• Oxigénio dissolvido; 

• Salinidade; 

• Sólidos Suspensos Totais; 

• Coliformes fecais; 

• Hidrocarbonetos; 

• Metais pesados: arsénio, cobre, cádmio, mercúrio, chumbo, níquel e zinco. 

 
 
Fase de Exploração 
 
Nesta fase serão apenas considerados os parâmetros relativos à comunidade de 
macroinvertebrados bentónicos. 
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3.3 Locais de Amostragem 

 
Fase de Construção 
 
Deverão ser considerados 6 pontos de amostragem nos locais diretamente afetados pelo 
projeto, mais 4 pontos de controlo, nomeadamente (ver FIG. 1): 
 

• 2 pontos no canal interno (impacte); 

• 1 ponto no anteporto (impacte); 

• 1 ponto na barra (impacte); 

• 2 pontos nos locais de depósito das praias do Molhe e Pintadinho (impacte); 

• 2 pontos no estuário do Arade, a montante da Ponte Velha (controlo); 

• 2 pontos na zona costeira a nascente dos locais de depósito (praia dos Caneiros e 
praia da Afurada) (controlo). 

 
Relativamente aos parâmetros relativos à comunidade de macroinvertebrados bentónicos 
deverão ser efetuadas três réplicas por ponto. 
 
 
Fase de Exploração 
 
Na fase de pós-dragagem serão considerados os pontos de amostragem considerados 
na fase de pré-dragagem de modo a ter-se uma perspetiva do impacte da intervenção. 
 
 
 
 
3.4 Periodicidade das Campanhas de Monitorização 

 
Fase de construção 
 
As amostragens deverão realizar-se antes do início da obra (situação de referência) e 
das dragagens. 
 
 
Fase de exploração 
 
Na fase de exploração deverá ser considerada uma campanha na primavera ou no final 
de verão/início do outono em função do término das obras. A necessidade de 
prolongamento das campanhas será avaliada em função dos resultados obtidos. 
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3.5 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

Em cada local de amostragem, deverão ser realizadas colheitas de sedimento a bordo de 
uma embarcação, em preia-mar, utilizando para o efeito uma draga com uma área de 
ataque de 0,05 m2 tipo Ponar ou equivalente. 
 
As amostras de sedimento para o estudo da macrofauna deverão ser guardadas em 
sacos de plástico, aos quais se deve adicionar formol diluído a 4%, corado com Rosa de 
Bengala e neutralizado com borato de sódio. 
 
A amostragem dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos assenta na recolha de 
amostras de água à superfície e em profundidade (1 m acima do fundo), sendo a última 
recolhida com recurso a uma garrafa de Van Dorn. 
 
As amostras de água deverão ser devidamente acondicionadas e transportadas, no 
próprio dia para laboratório acreditado. 
 
Devem ser registadas em ficha de campo todas as informações pertinentes relativas à 
campanha de monitorização e às amostras recolhidas (condições meteorológicas, 
condições marítimas, fontes de pressão), assim como outros apontamentos que se 
considerem de relevo assinalar. 
 
 
 
 
3.6 Critérios de Análise 

Os resultados obtidos nos dois momentos (antes e após as dragagens) e locais de 
monitorização (impacte e controlo) deverão ser analisados, comparados e discutidos, de 
forma a analisar a evolução da comunidade de macroinvertebrados bentónicos e das 
propriedades físico-químicas/microbiológicas face às perturbações inerentes às ações de 
construção e exploração. 
 
A análise comparativa deverá estar assente em análise estatística permutacional entre 
campanhas, preferencialmente entre grandes áreas (diferenças entre as duas áreas de 
controlo e entre estas e as respetivas áreas intervencionadas), com base nos índices 
determinados, bem como tendo por base as matrizes de semelhança de dados de 
abundância e presença/ausência de espécies por local. 
 
Adicionalmente, a avaliação da qualidade da água deverá ser efetuada atendendo ao 
referencial legal constituído pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, que estabelece 
as normas, critérios e objetivos de qualidade da água, em função dos seus usos, bem 
como da Lei da Água, e respetivas alterações, que estabelece os critérios de avaliação 
do estado de massa de água. Neste contexto, deverão ser consideradas as normas de 
qualidade ambiental definidas no Anexo XIII (águas conquícolas) e no Anexo XXI do 
Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, e ainda, os critérios de avaliação do estado de 
massa de água definidos no Plano de Gestão de Região Hidrográfica das Ribeiras do 
Algarve (2016). 
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3.7 Relatórios de Monitorização 

No final das campanhas será emitido um Relatório de Monitorização, o qual deverá seguir 
a estrutura recomendada na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 
 
O relatório de monitorização deverá ser entregue à APA até 6 meses após a realização 
da última campanha. 
 
 
 
 
3.8 Tipos de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos 

Resultados dos Programas de Monitorização 

Com base nos resultados obtidos, deverá ser efetuada a avaliação da eficácia das 
medidas de minimização de impactes implementadas na fase de construção, e ser 
equacionado o seu reforço, caso as situações detetadas o justifiquem. 
 
 
Para a fase de exploração, caso os valores obtidos indiciarem uma alteração profunda da 
comunidade de macroinvertebrados bentónicos, ausência de um novo equilíbrio biológico 
e/ou o incumprimento dos objetivos ambientais definidos na Lei da Água e/ou Decreto-Lei 
n.º 236/98 de 1 de agosto, deverão ser revistos os ciclos de dragagem, em termos de 
calendarização e frequência, bem como revistas as medidas de minimização para o 
controlo de poluição na barra, anteporto, canal e bacia de manobra. 
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4. QUALIDADE DOS SEDIMENTOS 

4.1 Objetivos 

No âmbito das dragagens de manutenção a efetuar na fase de exploração deverá ser 
feito um controlo da qualidade dos sedimentos nas áreas a dragar, de forma a 
complementar a informação, garantindo a não contaminação do meio ambiente. 
 
 
 
4.2 Parâmetros a Monitorizar 

Os parâmetros a analisar deverão ser os seguintes: 
 

• Análise granulométrica: Frações fina (percentagens de siltes e argilas) e grosseira 
(percentagem de areia); 

• Densidade; 

• Percentagem de sólidos; 

• Análises químicas, incluindo os metais: arsénio, cobre, cádmio, crómio, mercúrio, 
chumbo, níquel e zinco, e os compostos orgânicos PCB, PAH e HCB; 

• Carbono Orgânico Total. 

 
 
 
4.3 Locais de Amostragem 

As estações de amostragem de sedimentos deverão ser distribuídas ao longo das áreas 
a dragar, devendo o número de locais de amostragem ser selecionados consoante o 
estipulado na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 
 
 
 
4.4 Periodicidade das Campanhas de Monitorização 

Relativamente à periodicidade deverá ser realizada uma campanha previamente à 
realização das dragagens de manutenção. Contudo, caso o intervalo entre duas 
dragagens de manutenção seja inferior a três anos, e as campanhas anteriores tenham 
demonstrado que se trata de material isento de contaminação, poder-se-á prescindir de 
nova campanha de amostragem e análise de sedimentos. 
 
 
 
4.5 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

As análises devem ser representativas da coluna de sedimentos a dragar, ou seja, desde 
a superfície até à cota de dragagem, exceto no caso do material com granulometria 
superior a 2 mm, que deve ser excluída. 
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Deverá ser recolhida uma quantidade de amostra suficiente para o objetivo em vista, 
designadamente 1 fração de 0,5 a 1 kg de sedimento para a caracterização sedimentar. 
As amostras devem ser devidamente catalogadas com a designação da estação e 
profundidade de recolha. 
 
Deverá ser, em cada campanha de amostragem realizada, preservada nas devidas 
condições uma porção de cada uma das amostras obtidas, quer para efeitos de 
confirmação de algum valor atípico, quer para a determinação de outros parâmetros não 
inicialmente previstos que complementem os dados de caracterização dos sedimentos 
disponíveis. 
 
Recomenda-se que as análises sejam efetuadas por um laboratório acreditado para a 
realização dos ensaios requeridos. 
 
 
 
4.6 Critérios de Análise 

Os resultados das análises efetuadas deverão ser avaliados em função dos critérios de 
qualidade de sedimentos estabelecidos de acordo com a tabela 2 do Anexo III da Portaria 
n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 
 
As análises granulométricas a realizar nas amostras de sedimentos deverão ser tratadas 
de forma a identificar eventuais alterações nos padrões sedimentares no estuário e na 
zona costeira adjacente, e avaliar a manutenção da sua compatibilidade com os destinos 
finais previstos. 
 
 
 
4.7 Relatórios de Monitorização 

No final de cada campanha será emitido um Relatório de Monitorização correspondente, 
o qual deverá seguir a estrutura recomendada na Portaria n.º 395/2015, de 4 de 
novembro. 
 
Os relatórios de monitorização deverão ser entregues à APA até 2 meses após a 
realização das campanhas. 
 
 
 
4.8 Tipos de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos 

Resultados dos Programas de Monitorização 

Os resultados da monitorização e a sua interpretação à luz do definido na Portaria 
n.º 1450/2007, de 12 de novembro determinarão os locais adequados à sua deposição, 
garantindo a não contaminação do meio ambiente. 
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5. COMUNIDADE PISCÍCOLA 

5.1 Objetivos 

O projeto em estudo apresenta interferência direta e indireta na comunidade piscícola do 
estuário do Arade. A perturbação encontra-se ainda associada à ressuspensão de 
sedimentos dragados, e de eventuais contaminações por derrames acidentais dos 
equipamentos em presença na frente de obra. Estes impactes decorrem das dragagens e 
ainda, em menor escala, das dragagens de manutenção previstas para manutenção das 
cotas de serviço. 
 
Estas operações levarão ao afastamento de espécimes piscícolas do local de 
intervenção, interferindo potencialmente com movimentos migratórios e de deslocação 
para locais de desova, com consequência nos efetivos populacionais. 
 
Constituem deste modo objetivos da monitorização: 
 

• Acompanhamento da evolução da comunidade piscícola na área de dragagem; 

• Aferir a eficácia das medidas de minimização; 

• Propor eventuais medidas complementares de gestão ambiental, visando 
minimizar a afetação da comunidade. 

 
As campanhas de monitorização serão realizadas nas fases de pré e pós dragagem. O 
prolongamento da monitorização na fase de exploração será equacionado em função dos 
resultados obtidos. 
 
 
 
 
5.2 Parâmetros a Monitorizar 

 
Fase de Construção 
 
Os parâmetros a considerar são: 
 

• Número de taxa presente nos locais amostrados; 

• Número de indivíduos pertencentes a cada um dos taxon amostrados; 

• Número de indivíduos migradores e reprodutores em meio estuarino; 

• Biomassa nos locais amostrados; 

• Índice de diversidade de Shannon-Wiener. 

 
 
Fase de Exploração 
 
São considerados os mesmos parâmetros da fase de construção. 
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5.3 Locais de Amostragem 

 
Fase de Construção 
 
Deverão ser considerados 6 pontos de amostragem nos locais diretamente afetados pelo 
projeto, mais 4 pontos de controlo, nomeadamente (ver FIG. 1): 
 

• 2 pontos no canal interno (impacte); 

• 1 ponto no anteporto (impacte); 

• 1 ponto na barra (impacte); 

• 2 pontos no estuário do Arade, a montante da Ponte Velha (controlo). 

 
Deverão ser efetuadas três réplicas por ponto por campanha. 
 
 
Fase de Exploração 
 
Na fase de pós-dragagem serão considerados os pontos de amostragem considerados 
na fase de pré-dragagem de modo a ter-se uma perspetiva do impacte da intervenção. 
 
 
 
 
5.4 Periodicidade das Campanhas de Monitorização 

 
Fase de Construção 
 
As amostragens deverão realizar-se antes do início da obra (situação de referência) e 
das dragagens. Deverá ser considerar-se uma campanha de janeiro a março, e outra de 
abril a junho. 
 
 
 
Fase de exploração 
 
Na fase de exploração deverá ser considerada uma campanha de janeiro a março, e 
outra de abril a junho. A necessidade de prolongamento das campanhas será avaliada 
em função dos resultados obtidos. 
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5.5 Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 

A arte de pesca a utilizar deverá ser o arrasto de vara com as seguintes características: 
comprimento da vara – 2 m; altura dos patins – 50 cm; malha da rede (5 mm, no fundo do 
saco); arraçal com 1 corrente metálica. 
 
Devem ser efetuados 3 replicados por campanha, por ponto. 
 
 
 
 
5.6 Critérios de Análise 

Os resultados obtidos nos dois momentos (antes e após as dragagens) e locais de 
monitorização (impacte e controlo) deverão ser analisados, comparados e discutidos, de 
forma a analisar a evolução da comunidade piscícola face às perturbações inerentes às 
ações de construção e exploração. 
 
A análise comparativa deverá estar assente em análise estatística permutacional entre 
campanhas, preferencialmente entre grandes áreas (diferenças entre as duas áreas de 
controlo e entre estas e as respetivas áreas intervencionadas), com base nos índices 
determinados, bem como tendo por base as matrizes de semelhança de dados de 
abundância e presença/ausência de espécies por local. 
 
 
 
 
5.7 Relatórios de Monitorização 

No final das campanhas será emitido um Relatório de Monitorização, o qual deverá seguir 
a estrutura recomendada na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 
 
O relatório de monitorização deverá ser entregue à APA até 6 meses após a realização 
da última campanha. 
 
 
 
 
5.8 Tipos de Medidas de Gestão Ambiental a Adotar na Sequência dos 

Resultados dos Programas de Monitorização 

Com base nos resultados obtidos, deverá ser efetuada a avaliação da eficácia das 
medidas de minimização de impactes implementadas na fase de construção, e ser 
equacionado o seu reforço, caso as situações detetadas o justifiquem. 
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PROJETO DE APROFUNDAMENTO E ALARGAMENTO DO 

CANAL DE NAVEGAÇÃO DO PORTO DE PORTIMÃO 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

– ELEMENTOS ADICIONAIS – 
 
 
 

ANEXO G – HIDROMORFOLOGIA, HIDRODINÂMICA E 

REGIME SEDIMENTAR 
 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

No presente documento apresenta-se a resposta à questão A.1 Hidromorfologia, 
Hidrodinâmica e Regime Sedimentar que decorre do pedido de Elementos Adicionais 
solicitada pela Agência Portuguesa de Ambiente ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
do projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 
Portimão, a qual foi contudo alvo de posterior complemento /esclarecimento por parte da 
APA/ARH Algarve sob a forma de uma Nota Técnica que se apresenta no Anexo A – 
pasta 6 e que foi enviada por email da APA no passado dia 12 de Maio, o qual se 
transcreve: 
 
“Na sequência das v/ comunicações de 17/03/2020, de 26/03/2020 (ref.ª CA.CR2020.40) 
e de 22/04/2020, cumpre transmitir o seguinte: 

Informação referente a Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar 

Tendo sido efetuada a apreciação do exposto na v/ comunicação de 17/03/2020, sobre a 
possibilidade de adotar, como prática para a deposição de dragados, a sua imersão nas 
respetivas frentes de praia entre as cotas -3 m e -8 m (ZH), transmite-se que se 
considera que tal prática não poderá ser adotada de forma generalizada, como 
pretendido. 

Neste contexto, foi elaborado, sobre esta e demais questões, um conjunto de orientações 
técnicas (Nota técnica em anexo), que também desenvolvem com maior detalhe o 
anteriormente solicitado em sede de pedido de elementos adicionais ao EIA.  

A referida Nota Técnica foi assim elaborada para fundamentar a resposta sobre a 
pretensão da APS de realização da alimentação artificial de praias com sedimentos 
dragados do estuário do rio Arade, na zona imersa. 

  



   
 

EIA do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 
do Porto de Portimão 

ANEXO G Elementos Adicionais 
Maio 2020 Rev.00   

2

 
 
Salienta-se que as prioridades do conjunto de intervenções propostas na Nota Técnica 
podem merecer reajustamentos pontuais, em função da atualização das necessidades de 
recarga sedimentar, decorrentes de temporais e do perfil de praia existente, à data de 
início da operação de dragagem. 

Salienta-se, igualmente, que as intervenções propostas para alimentação artificial na 
zona emersa e imersa devem ser conjugadas, visando a eficácia da proteção do troço 
costeiro e a eficiência da operação de alimentação artificial. Assim, no contexto do 
ranking de prioridades, deve ser dada prioridade à intervenção de Armação de Pêra 
(zona emersa) e Salgados (zona imersa). 

Por fim, existindo um volume de dragados superior ao alocado às intervenções definidas 
na Nota Técnica, considera-se que devem continuar a ser estudados, como locais de 
deposição de dragados, as praias da Oura e de Santa Eulália. 

Estas orientações devem ser devidamente consideradas e enquadradas no trabalho a 
desenvolver sobre o presente assunto no Aditamento, o qual deve ser apresentado em 
capítulo próprio.” 
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2. ENQUADRAMENTO 

O projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 
Portimão foi desenvolvido com o objetivo de melhorar as condições de navegabilidade do 
Porto de Portimão e de criar condições para o desenvolvimento turístico e da economia 
regional, que com as atuais condições não coloca o Porto de Portimão nas rotas 
mundiais mais importantes do turismo de cruzeiros. 
 
Trata-se assim de uma intervenção estruturante que exige um significativo investimento e 
condições bem definidas em termos temporais e de execução, já que implicará com toda 
a atividade económica e social atual do Porto, da cidade de Portimão e das múltiplas 
atividades relacionadas com a foz do Arade. 
 
Deste modo, as operações de dragagem de uma área bastante extensa devem ser 
executadas de forma a serem feitas dentro destes condicionamentos. Essa avaliação foi 
desenvolvida no EIA, compatibilizando os impactes negativos temporários e a valorização 
da zona, tendo-se concluído que o equilíbrio entre estes aspetos foi conseguido. 
 
O processo de dragagem com equipamentos adequados para a minimização destes 
impactes e o processo de dragagem / deposição é um elemento chave desse equilíbrio e 
da viabilidade do processo. 
 
Esses condicionamentos determinaram uma janela de cerca de 6 meses para a execução 
do processo de dragagem e deposição, já que não existem condições de estabelecer 
locais de depósito temporário dos dragados. 
 
Foi por isso definido que a maioria dos dragados seria depositada ao largo, a cerca de  
8 km a sul de Portimão em local definido no PSOEM para esse fim, e uma parte nas 
praias do Molhe e Pintadinho, que pela sua proximidade, permitiam a sua execução sem 
pôr em causa a programação dos trabalhos. 
 
Deste modo, o EIA desenvolveu todos os trabalhos neste enquadramento, inclusive 
fazendo prospeção da zona de depósito ao largo, conforme exigência da DGPC no início 
dos trabalhos e incluída no PATA. 
 
A deposição para reforço das praias no litoral algarvio em zonas mais distantes não foi 
assim considerada neste projeto devido a estes condicionamentos de programação e 
consequências no prolongamento dos trabalhos e no investimento previsto. 
 
A APS desde o início do processo disponibilizou às entidades responsáveis pela gestão 
do litoral, as areias dragadas que tivessem interesse em utilizar, integrada num projeto / 
financiamento específico, devidamente articulado com a programação definida para a 
dragagem. 
 
Deste modo, e analisada a solicitação feita no pedido de Elementos Adicionais, a APS 
estudou de novo a situação no sentido de se encontrar uma solução que corresponda a 
contribuir para a alimentação artificial do litoral algarvio e onde se conseguisse 
estabelecer um equilíbrio entre as limitações técnicas, logísticas da empreitada, o seu 
financiamento e impactes. 
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Para esta solução de deposição de dragados a APS, S.A. propôs em alternativa à 
recarga direta de praias, a possibilidade de adotar como solução para a deposição de 
dragados de natureza arenosa, a sua imersão nas respetivas frentes de praia entre as 
cotas -3 m e -8 m (ZH). A definição dos locais e volumes a acomodar careceriam de um 
levantamento batimétrico preliminar, e estudos de compatibilidade de substrato, a realizar 
aquando da empreitada (eventualmente num período ligeiramente anterior). 
 
Na sequência desta proposta transmitida à APA/ARH-Algarve, esta entidade desenvolveu 
um estudo (ver Anexo A dos Elementos Adicionais) e definiu como viáveis, um total de 
seis depósitos em zona imersa (em espaço de remobilização sedimentar), com um total 
previsto de 1,020 000 m3. 
 
Os locais de deposição em zona imersa enquadram-se na solução possível definida pela 
APS, S.A., já que, e apesar de alguns locais se encontrarem a uma distância superior do 
depósito definido no PSOEM (8 km), em particular o da praia dos Salgados e da Luz (a  
18 km), as distâncias médias permanecem na mesma ordem de grandeza que o 
originalmente previsto (FIG. 1). Esta solução vai no entanto implicar que sejam 
reequacionados os equipamentos e meios a utilizar, uma vez que as deposições 
passaram a ser realizadas a profundidades mais reduzidas e com maior proximidade da 
costa e o processo de dragagem / transporte tem que ser alterado. 
 
Esta possibilidade foi analisada tecnicamente, verificando-se que a draga de sucção em 
marcha, de dimensões médias, que está prevista utilizar devido às condições do porto, 
têm uma capacidade de carga de 1 000 m3 e levaria assim na melhor das hipóteses, a  
4 horas entre dragagem e transporte em termos de distância média ponderada (12 km). 
 
Este condicionamento levaria que fossem necessários 390 dias de trabalho ininterrupto 
24 horas/dia, o que é mais do dobro do previsto. 
 
Estudadas todas as alternativas possíveis, concluiu-se que a única solução possível será 
a utilização de duas dragas: 
 

• Uma draga de sucção em marcha, para a dragagem do canal exterior e deposição 
nas praias mais próximas, e para a dragagem de parte do canal interior a 
montante da Marina e deposição dos dragados em alto mar; 

 
• Uma draga estacionária, apoiada por dois ou três batelões, para as restantes 

dragagens, quer de material arenoso, quer de material siltoso (este a colocar 
sempre no deposito ao largo). 

 
Deste modo, poder-se-ia chegar a uma solução de prazo global para a totalidade das 
dragagens, com trabalho 24 h/dia e sem imponderáveis, de cerca de 7 meses, o que 
representaria mais de um mês que o planeamento previsto para a sua execução. 
 
Os locais de deposição corresponderão assim para as areias de qualidade às praias do 
Molhe e Pintadinho, na área de jurisdição da APS (40 000 m3) e aos locais definidos pela 
APA/ARH para alimentação de outras praias da região, correspondentes a 6 zonas 
imersas próximas das praias a alimentar (1 020 000 m3).  
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FIG. 1 – Localização dos depósitos em zona imersa, indicados pela APA/ARH Algarve 
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Os dragados sem qualidade para deposição em praias que correspondem a materiais 
como siltes e lodos e areias misturadas com estes materiais, serão depositados no 
depósito ao largo, a 8 km de Portimão (estimando-se no mínimo 1 700 000 m3).  
 
Os restantes materiais dragados correspondem a areias incertas quanto à sua qualidade 
para deposição em praia, pois encontram-se muito consolidadas e com siltes à mistura. 
Os materiais que puderem ser contudo aproveitados como areias para deposição para 
recarga de praias, serão encaminhados para depósito no interior da área de jurisdição da 
APS, para utilização futura. 
 
No que se refere aos locais complementares referidos pela APA/ARH Algarve, em zona 
emersa, estas limitações tornam inviável qualquer prazo anteriormente referido, e ainda 
com o aumento da perturbação na zona do estuário do Arade, que, em caso de 
prolongamento acentuado, podem apresentar um maior significado. Acrescem ainda as 
limitações financeiras, com o aumento de custo do prolongamento da empreitada, meios 
de transporte e deposição e assim a viabilidade do projeto e do seu financiamento. 
 
Refira-se que a previsão de volumes a depositar nas zonas imersas correspondem no 
essencial aos volumes previstos de areias com características mais adequadas. 
 
Os restantes dragados, mais profundos e mais lodosos, assim como outros materiais, são 
mais incertos ou não apresentam características adequadas e continuarão a ter como 
destino final o depósito ao largo, como estudado. 
 
As possíveis soluções de ainda assim se considerarem alguns materiais para depósito na 
zona imersa, obrigariam a uma mudança profunda do projeto, com impactes significativos 
na programação e aumento da perturbação na zona do estuário do Arade e de custos 
não enquadráveis no investimento previsto. 
 
No ponto seguinte faz-se a avaliação mais detalhada dos impactes na solução de 
depósitos imersos nas frentes de praia definidas pela APA/ARH Algarve, concluindo-se 
que são ambientalmente viáveis. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS EM ZONA IMERSA 

3.1 Localização 

Os locais definidos para deposição em zona imersa distribuem-se ao longo do litoral do 
barlavento algarvio, numa faixa de cerca de 50 km que se desenvolve desde a praia da 
Luz (Lagos) à praia dos Salgados (Albufeira), conforme é visível na FIG. 1. Os depósitos 
totalizam uma área de 75 ha (Quadro 1), que se desenvolve, sensivelmente, entre as 
cotas -3 m ZH e -8 m ZH. Todos os depósitos integram a zona do POOC Burgau-
Vilamoura. 
 

Quadro 1 – Identificação das Praias Sujeitas a Alimentação Artificial na Zona Imersa 

Praia Concelho 
Área de Depósito 

ao Largo (m2) 
Altura do 
Depósito 

Volume  
(m3) 

Distância Foz 
do Arade (km) 

Pintadinho Lagoa 20 000 1 20 000 0,5 

Praia da Luz Lagos 60 000 1 60 000 18 

Alvor Portimão 120 000 1 120 000 6 

Meia-Praia Lagos 240 000 1 240 000 11 

Salgados Albufeira 40 000 1 40 000 18 

Ponta Piedade Lagos 270 000 2 540 000 13 

  Total 1 020 000  

 
 
 
 
3.2 Áreas Sensíveis 

No que se refere às áreas sensíveis enquadráveis no artigo 2.º do Decreto-lei n.º 152-
B/2017, de 11 de dezembro, verifica-se que os todos os depósitos, com exceção da praia 
dos Salgados, incidem em área de Rede Natura 2000, mais precisamente o Sítio de 
Interesse Comunitário Costa Sudoeste, pelo recente alargamento dos seus limites, pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2019, de 23 de janeiro. 
 
Importa referir que a alteração dos limites surge na sequência da proposta decorrente do 
projeto LIFE+ MarPro, com vista à conservação do Boto (Phocoena phocoena) e Roaz 
(Tursiops truncatus). O alargamento teve igualmente em consideração a conservação de 
uma componente de habitats marinhos muito diversificada com um predomínio de recifes 
(habitat 1170). Os bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco 
profunda (habitat 1110) surgem, igualmente, com uma ocorrência mais costeira em zonas 
abrigadas. 
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3.3 Caracterização Ambiental 

3.3.1 Aspetos biofísicos 

Os depósitos em zona imersa considerados situam-se a cerca de 200 m da linha de 
praia, com exceção do depósito imerso do Pintadinho que se situa a cerca de 100 m. O 
depósito da Ponta da Piedade dista por sua vez de cerca de 200 m do referido 
promontório. Como anteriormente referido, os mesmos posicionam-se entre as cotas  
-3 m ZH e -8 m ZH, em zona infralitoral. Os fundos são por sua vez compostos por areias 
e areias-lodosas, estas últimas com baixo teor em silte (5 a 20% em silte).  
 
Estes bancos arenosos, em águas pouco profundas, e fundos mais móveis, são 
marcados pela ausência vegetação vascular e pela presença de uma fauna bentónica 
robusta, composta, em particular, por anfípodes (Bathyporeia) e poliquetas (Ampharete 
finmarchica, Monticellina heterochaeta, Prionospio fallax, Lumbrineris lusitanica e 
Lumbrineris pinaster), e o bivalve Abra alba (Martins, 2013). Em termos ictiofaunísticos 
destaque para Solea senegalensis, Scophthalmus rhombus, Halobatrachus didactylus, 
Torpedo torpedo, Scomber colias e Chelidonichthys lucerna. Também ocorre Platichtys 
flesus e Balistes capriscus. 
 
 
 
3.3.2 Ordenamento territorial 

No que se refere aos instrumentos de gestão territorial em vigor, e tendo por base o 
Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM), verifica-se que os 
depósitos integram os seguintes usos/restrições: 
 

Usos e restrições Área a ocupar/intervencionar 

Espaço marítimo – áreas de exercícios 
nacionais (Defesa Nacional) 

Todos os depósitos 

Rede Natura 2000 – Sítio de Interesse 
Comunitário da Costa Sudoeste (ICNF) 

Todos os depósitos exceto da praia de 
Salgados 

Área potencial para recreio, desportos e 
turismo (DGRM) 

Todos os depósitos 

Manchas de empréstimo para alimentação 
artificial da zona costeira (APA) 

Depósito da Ponta da Piedade 

 
 
Estes locais estão seguidamente localizados em cartografia.  
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FIG. 2 – Pormenor de localização do depósito da praia dos Salgados 

 
 

 
FIG. 3 – Pormenor de localização do depósito da praia do Pintadinho 
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FIG. 4 – Pormenor de localização do depósito da praia do Alvor Nascente 

 
 

 
FIG. 5 – Pormenor de localização do depósito da Meia Praia 
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FIG. 6 – Pormenor de localização do depósito da Ponta da Piedade 

 
 

 
FIG. 7 – Pormenor de localização do depósito da praia da Luz 
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As áreas de exercícios nacionais constituem uma servidão militar classificada para 
efeitos de defesa nacional que podem condicionar em determinados períodos os usos e 
atividades marítimas, de modo a garantir a defesa do estado. No entanto, tal não é 
impeditivo da atribuição de título de utilização privativa, sendo os mesmos compatíveis. 
 
O Sítio Costa Sudoeste (PTCON0012) desenvolvia-se, inicialmente, por toda a Costa 
Vicentina, entre a ribeira da Junqueira, em São Torpes, e a praia de Burgau, incluindo 
grande parte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Os limites do 
sítio foram recentemente alargados, pela Resolução do Conselho de Ministros  
n.º 18/2019, de 23 de janeiro, em resposta à proposta decorrente do projeto LIFE+ 
MarPro, com vista à conservação do Boto (Phocoena phocoena) e Roaz (Tursiops 
truncatus). O alargamento teve igualmente em consideração a conservação de uma 
componente de habitats marinhos muito diversificada com um predomínio de recifes 
(habitat 1170). Os bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco 
profunda (habitat 1110) surgem, igualmente, com uma ocorrência mais costeira em zonas 
abrigadas. As grutas submersas ou semisubmersas (habitat 8330) adquirem, também, 
uma expressão significativa, principalmente na região do promontório de Sagres. A 
alteração dos limites do sítio assume ainda importância para a conservação da savelha 
(Alosa fallax) em meio marinho. 
 
A alteração dos limites do sítio, para um total de 261 232 ha (dos quais 163 870 ha em 
área marinha e 97 362 ha em área terrestre), passa a incluir, para além de boa parte da 
zona marinha que envolve o promontório de Sagres, toda a costa algarvia até a praia do 
Carvoeiro e, consequentemente, o litoral de Portimão. 
 
O alargamento dos limites do Sítio não foi contudo acompanhado de uma 
revisão/atualização das orientações de gestão com referência aos valores naturais 
publicadas no Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000). Destaca-se, todavia, 
uma das orientações constantes aplicáveis a alguns dos valores naturais presentes na 
zona de alargamento (dentro da área de estudo do projeto), nomeadamente: Tomar 
medidas que impeçam as deposições de dragados ou outros aterros. 
 
O PSRN 2000 preconiza a interdição de deposição de dragados nos habitats 1150; 2190; 
e zona de distribuição de Alosa fallax; Iberochondrostoma almacai. Ora o local de 
deposição ao largo não apresenta nenhum dos valores ecológicos referidos. Assim, não 
se verificam incompatibilidades. Aliás, o mesmo PSOEM estabelece para essa área o uso 
para imersão de dragados. 
 
Saliente-se que o atual Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000) não contempla 
orientações de gestão direcionadas ao Boto e Roaz. Todavia, é de referir que a 
probabilidade de ocorrência destas espécies, junto à linha de costa (a menos de 200 m), 
é reduzida, ou, pelo menos, de reduzida frequência.  
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O Boto é uma espécie costeira observada em zonas de profundidade inferior a 200 m, 
estuários e baías. Em Portugal, distribui-se ao longo de toda a costa embora seja mais 
frequente na zona norte, entre o Porto e a Nazaré e na zona da Arrábida e Costa da Galé 
em zonas bastante próximas da costa. Uma terceira zona de maior ocorrência é a região 
algarvia entre Sagres e Albufeira, a qual integra as áreas de deposição de dragados 
considerados. Os avistamentos do projeto MARPRO identificam uma maior probabilidade 
de ocorrência em zona offshore, não sendo contudo totalmente de excluir que possa 
ocorrer às praias alvo de recarga. 
 
O Roaz ocupa diversos tipos de habitats, tanto costeiros como oceânicos. Em Portugal, 
existe uma população residente no estuário do Sado. São frequentes na zona das 
Berlengas e canhão da Nazaré e estão distribuídos um pouco por toda a costa 
portuguesa. À semelhança do Boto, a sua distribuição na costa algarvia encontra-se 
particularmente associada a zona entre Sagres e Albufeira. Mais uma vez a probabilidade 
de ocorrência é superior na zona offshore. 
 
As áreas potenciais para recreio, desportos e turismo constituem espaço marítimo 
procurado na promoção de atividades turísticas ligadas ao meio marinho, fazendo 
aumentar a pressão turística nas zonas onde as condições oceanográficas são mais 
favoráveis ao desenvolvimento diversas modalidades desportivas e/ou que propiciam 
atividades de recreio e lazer. Ocorre predominantemente junto à costa, numa faixa que 
se pode estender até cerca das 6 milhas náuticas, correspondendo à distância máxima a 
que podem navegar as embarcações de recreio tipo 4 (ER tipo 4), para navegação 
costeira restrita. Estes usos são potencialmente compatíveis com as atividades do 
projeto, por via do desfasamento temporal. Recorde-se também que o objetivo dos 
depósitos é a recarga artificial de praias, pelo que constitui uma melhoria das condições 
balneares locais. 
 
O uso para empréstimo para alimentação artificial da zona costeira é obviamente 
compatível com a atividade que se pretende. Como é visível no Quadro 1 preconiza-se 
uma altura de deposição de 2 m no depósito da Ponta da Piedade (mais um metro que 
nos restantes), com a finalidade de constituição de um stock adicional de reserva de 
sedimentos 
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4. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Como referido anteriormente, a seleção dos locais para depósito tem como principal 
objetivo a alimentação artificial de um litoral fortemente fustigado pela erosão costeira, 
pelo que a intervenção se traduz num impacte positivo nos aspetos hidromorfológicos, 
hidrodinâmicos e sedimentares. 
 
Ao depositar-se sedimentos no mar de acordo com DIAS (2010), a dimensão das 
partículas dos sedimentos constitui o fator condicionante para o seu transporte, quer para 
o mar, quer para a praia. Partículas muito pequenas (μ1 ou finos) são transportadas para 
terra e para o mar, sendo a resultante para o mar. Partículas intermédias (μ2 ou areias) 
são transportadas para terra. Partículas muito grandes (μ3 ou cascalhos) não são 
transportadas, nem para terra nem para o mar (FIG. 8). Consequentemente, as 
características da onda determinam o tipo de sedimento existente na praia. 
 
Na zona submersa do troço da costa onde serão depositados parte dos dragados, as 
partículas são de areia média a fina. Será sempre desejável que os sedimentos 
depositados envolvam areias com granulometria próximas das existentes no troço 
(Rodrigues, 2010). 
 
Relativamente aos sedimentos finos, por conterem minerais argilosos, apresentam 
propriedades coesivas, que vão promover a floculação entre partículas. Esta floculação é 
influenciada pela salinidade que incrementa esta característica e consequentemente a 
sua velocidade de deposição (Ramos, 2013). No que se refere aos sedimentos arenosos 
é esperada a sua migração para terra e no caso dos cascalhos, a sua fixação no local do 
depósito. 
 

 
FIG. 8 – Transporte de partículas e relação com a ondulação 

(Dias, 2010) 
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Na zona de rebentação das praias, as ondas são responsáveis pela formação de 
correntes que se podem classificar em: correntes longilitorais (paralelas ao litoral) que 
resultam da aproximação oblíqua das ondas relativamente à costa; correntes de retorno 
que correspondem ao refluxo de água, em direção ao mar, que ocorre junto ao fundo 
para compensar o transporte de massa induzido pelas ondas; e correntes de jacto ou 
agueiros (rip currents), que consistem em correntes dirigidas para o mar, concentradas 
em canais perpendiculares à linha de costa. 
 
Como referido anteriormente, os depósitos situam-se dentro de zona de remobilização, 
considerando um intervalo de tempo de 1 ano. É assim expectável que os efeitos 
positivos da deposição se possam fazer sentir a curto prazo. 
 
Os impactes de recarga e de mitigação dos efeitos da erosão costeira são assim 
positivos de magnitude moderada, tendo em conta o volume de dragados considerados 
(1 Mm3). São ainda diretos e de importante significado, compatibilizando-se com a 
legislação em vigor e figuras de ordenamento do litoral.  
 
Como verificado anteriormente, as ações de imersão de dragados são igualmente 
compatíveis com os instrumentos de gestão territorial em vigor. 
 
A deposição de dragados em meio marinho, pese embora os efeitos positivos, acarretam, 
mesmo que temporariamente, impactes negativos no que se refere a aspetos biofísicos 
e de qualidade da água. Os principais impactes negativos sumarizam-se da seguinte 
forma: 
 

• Alteração hidromorfológica dos locais de deposição dos dragados; 

• Degradação do estado de massa de água pela deposição de dragados; 

• Soterramento da comunidade biótica local (bentónica) pelo material dragado; 

• Perturbação nos comportamentos (efeito de exclusão) da comunidade biótica 
local. 

 
 
Alteração hidromorfológica dos locais de deposição dos dragados 
 
Com a deposição do material dragado, verificar-se-á uma modificação na morfologia dos 
fundos marinhos de cada local, em termos batimétricos. No que se refere ao substrato, a 
granulometria de substrato a depositar será similar ao atualmente existente. Serão 
prioritarizados os dragados provenientes da zona do anteporto, de maior granulometria. 
São contudo também expectáveis alguns siltes nos dragados a depositar. Recorde-se 
contudo que os locais de depósitos são caracterizados por areias e areias lodosas com 
algum teor em silte, pelo que não são expectáveis grandes modificações face ao 
existente. 
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A alteração da morfologia pode ter igualmente implicações na comunidade biótica 
existente, nomeadamente através da perda/substituição do substrato de fixação dos 
organismos. Todavia, e conforme referido anteriormente, os habitats atualmente em 
presença correspondem a areias e areias lodosas infralitorais, sem vegetação vascular, 
em parte, enquadráveis no habitat da Diretiva Habitat 1110 Bancos de areia 
permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda. Assim, pese embora se 
verifique uma alteração da cota dos fundos, não haverá uma alteração profunda de 
substrato, mantendo-se, no essencial, as mesmas condições de fixação previamente 
existentes. 
 
Recorde-se igualmente, que os depósitos se encontram dentro do limite de remobilização 
sedimentar, pelo que rapidamente o substrato depositado será removido, em direção a 
terra (areias) e ao mar (siltes). 
 
O impacte, pese embora negativo, assume deste modo um significado reduzido, uma 
vez que não se verificará a perda efetiva de habitat ou uma alteração profunda da 
morfologia local. A alteração será ainda temporária, num local onde se verifica uma 
elevada alteração periódica dos fundos (zona de transporte sedimentar), assumindo um 
efeito de curto/médio prazo. 
 
 
Degradação do estado de massa de água pela deposição de dragados 
 
A deposição de dragados em meio aquático implica igualmente um aumento temporário 
de turvação da água, com consequente implicações na qualidade da água e nas 
comunidades bióticas em presença (afetação dos sistemas respiratórios e efeito de 
exclusão da área de intervenção). Os efeitos da suspensão de sedimentos serão todavia 
confinados à área de intervenção, pois a pluma de sedimentos gerada será localizada e 
de curta-duração. Estudos demonstram que a maioria dos sedimentos estabiliza na 
coluna de água 300 a 500 m do ponto de descarga, 10 a 15 minutos após a sua 
libertação (Tillin et al., 2011). Tal se verifica em situação de deposição da orla costeira, 
em que se verificam correntes mais fortes, associadas ao transporte sedimentar. Importa 
ainda salientar que os locais designados de depósito (à exceção do Pintadinho) se situam 
a elevada distância da foz do Arade, pelo que não são expectáveis mais do que uma ou 
duas descargas diárias por local. 
 
Assim, para além de curta-duração a pluma criada apresentará uma reduzida dimensão, 
até pelo facto da deposição em zonas de baixa profundidade implicar a utilização de 
embarcações de reduzida carga. 
 
A deposição de material pode igualmente implicar uma degradação do estado da massa 
de água costeira, por libertação de contaminantes em presença no sedimento. Todavia, 
conforme verificado no EIA, os sedimentos a dragar, principalmente os arenosos do 
anteporto, são de Classe 1. Neste sentido, não é expectável uma libertação de 
contaminantes que possam alterar o estado da massa de água costeira. 
 
O impacte apesar de negativo apresenta uma magnitude reduzida. Não assume 
igualmente significado, pelo facto de ser temporário e confinado no espaço e no tempo, 
bem como pela ausência de contaminantes no material a depositar. 
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Degradação do estado de massa de água pela deposição de dragados 
 
Pese embora se mantenham as condições de habitat locais, ao carácter pontual e 
localizado das descargas, verificar-se-á uma redução temporária da biomassa local, em 
resultado do soterramento dos organismos em presença (em particular os bentónicos). 
Importa no entanto ter presente, que as zonas imersas de intervenção correspondem a 
locais de mobilização sedimentar, pelo que a comunidade em presença se encontra 
adaptada a um certo grau de perturbação. É expectável a médio e longo prazo uma 
recuperação da biomassa perdida, mantendo-se a composição e estrutura atual, uma vez 
que não haverá alteração das condições de fixação, bem como de outros aspetos físicos. 
 
A comunidade em presença é caracterizada por espécies mais pequenas e de ciclo de 
vida curto, típicas de ambientes perturbados e que apresentam uma boa capacidade para 
dispersarem durante a fase larvar planctónica. São igualmente zonas de menor 
diversidade específica e produção com menor abundância e biomassa de organismos. 
Estes habitats alvo de maior perturbação mantêm uma comunidade no seu estado inicial 
de recuperação, o que permite uma rápida recolonização após a intervenção. 
 
Assim, o impacte sobre a comunidade bentónica é negativo, porém de reduzido 
significado. É temporário e confinado, sendo expectável uma recuperação 
relativamente rápida da comunidade. 
 
 
Perturbação nos comportamentos (efeito de exclusão) da comunidade biótica local 
 
O aumento da turvação, mas igualmente o ruído produzido pelos batelões aquando do 
transporte e descarga de dragados, poderão “exercer” um efeito de exclusão/afastamento 
de organismos, em particular os mais sensíveis a este tipo de perturbação. 
 
No que se refere ao efeito da turvação, como anteriormente referido, esta última será 
localizada e de curta duração. Tal facto, aliado ao número reduzido de cargas diárias que 
poderão ser libertadas, atendendo ao distanciamento dos locais à foz do Arade, fará com 
que o mesmo assuma reduzido significado. 
 
De forma indireta há ainda que considerar o impacte inerente à perturbação sonora das 
operações de deposição, com potenciais efeitos de alteração de comportamento / 
exclusão de espécies aquáticas marinhas. Como referido no EIA, a água constitui-se 
como um excelente meio para a transmissão do som devido à sua elevada densidade 
molecular. 
 
O som propaga-se cerca de 5x mais rápido pelo mar que no ar (cerca de 1500 vs.  
300 m/s) e as frequências baixas podem deslocar-se centenas de quilómetros com 
reduzida perca de energia, permitindo comunicações de longa distância, mas igualmente 
um impacto de maior distância sobre os animais aquáticos (CBD, 2012). Os níveis de 
ruído não deverão contudo diferir das embarcações que normalmente circulam ao longo 
do litoral, sendo de salientar novamente que, dada a distância dos depósitos à foz do 
Arade, não são expectáveis viagens e deposições diárias frequentes. 
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Este tipo de impacte poderia assumir maior significado em espécies mais sensíveis, em 
particular se os níveis sonoros fossem mais acentuados. Seria o caso de alguns 
mamíferos aquáticos, como o boto e o roaz. Porém, e como referido anteriormente, a 
frequência de utilização de espaços junto da linha de costa é muito pouco frequente, e as 
emissões sonoras inerentes à operação serão similares à de embarcações de pesca e 
recreio que ocorrem na zona. 
 
À semelhança, dos impactes negativos anteriormente identificados, os mesmos são 
negativos e de magnitude reduzida. São temporários e confinados, assumindo 
reduzido significado. 
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5. CONCLUSÃO 

Em conclusão, verifica-se que a inclusão da solução de deposição em zona imersa de 
dragados compatíveis com as areias da região constitui um impacte positivo na 
alimentação artificial das praias sujeitas a um processo de erosão significativo. Este 
contributo é positivo para o uso das praias e para a atividade económica da região e 
proteção costeira. 
 
Os impactes da solução proposta não apresentam impactes ambientais negativos 
significativos. 
 
Por sua vez este esforço de compatibilização dos objetivos do projeto, que é estruturante 
para a região, vai exigir um significativo reforço do financiamento que ainda terá que ser 
confirmado que não inviabiliza o projeto. 
 
No ponto de vista técnico e de prazos parece, no entanto, ser aceitável, apesar do 
necessário prolongamento do prazo de execução em 1 mês (no mínimo). 
 
Outras soluções de deposição diretamente em praias não estão enquadradas no atual 
quadro financeiro nem nos prazos de execução da obra que correspondem aos que 
asseguram a compatibilização com os impactes diretos e indiretos nas atividades 
económicas e sociais do estuário do Arade. 
 
No entanto, no caso muito incerto de ainda poderem ser selecionadas areias de 
qualidade compatível, para além do volume previsto de 1 060 000 m3, estas serão 
conduzidas a área de depósito temporário na área de jurisdição da APS, de modo a 
poderem ser mobilizadas no futuro para reutilização em praia.  
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