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PROJETO DE APROFUNDAMENTO E ALARGAMENTO DO
CANAL DE NAVEGAÇÃO DO PORTO DE PORTIMÃO
(REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO)

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS AO PROJETO

CAPÍTULO I – ANTECEDENTES E ENQUADRAMENTO

1.

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O presente documento de aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto
“Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão”
tem como objetivo a análise das alterações introduzidas ao projeto, na sequência do
pedido de suspensão do procedimento de AIA (Processo n.º 3316), efetuado pela APS –
Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA, proponente do projeto, em 7 de
janeiro de 2021 e da sua aceitação pela Autoridade de AIA, em 21 de janeiro de 2021.
O pedido de suspensão efetuou-se ao abrigo do previsto no n.º 2 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro), que estabelece que “face ao parecer da CA, a
autoridade de AIA deve ponderar, em articulação com o proponente, a eventual
necessidade de modificação do projeto para evitar ou reduzir efeitos significativos no
ambiente, assim como a necessidade de prever medidas adicionais de minimização ou
compensação ambiental.“
De facto, da análise da proposta de DIA, desfavorável ao projeto, verificou-se que os
aspetos referidos relacionados com o projeto, resultado de insuficiente clareza de
exposição ou dificuldades de concretização de elementos sujeitos a variáveis que o
proponente não controla integralmente, são localizados e passiveis de alteração
mediante ajustes pontuais de projeto e as lacunas identificadas ultrapassadas com
alguns estudos e elementos complementares que globalmente contribuirão para a
redução dos efeitos sobre o ambiente e o património e a perceção dos mesmos com a
adoção de medidas adicionais de minimização ou compensação ambiental.
Nesta sequência, o proponente elaborou assim uma Nota Técnica que justifica o pedido
de suspensão do procedimento de AIA, para reformulação do projeto e o mesmo foi
aceite pela Autoridade de AIA, em 21 de janeiro de 2021, conforme ofício no Anexo 1.
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De acordo com o n.º 3 do art.º 16º do referido Decreto-Lei, o período de suspensão fazse por um prazo não superior a seis meses face à data de aprovação, para que o
proponente possa apresentar os elementos reformulados do projeto.
O presente documento corresponde assim à apresentação dos novos elementos de
projeto e respetiva avaliação ambiental, o qual tem em conta o constante no
ponto 2.2., alínea i) e no ponto 3 do documento aprovado pelo Grupo de Pontos Focais
(Documento n.º 2 / [2014] / GPF – Documento Orientador - Condições e procedimentos
para a aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31
de outubro), anexo ao ofício da autoridade de AIA, nomeadamente apresentando:


Projeto reformulado;



Relatório síntese da reformulação do projeto, o qual deverá considerar, nos termos
aplicáveis, o disposto no anexo V relativo ao conteúdo mínimo de EIA. Sem
prejuízo, este relatório deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:
- Enquadramento e antecedentes;
- Descrição das alterações introduzidas e sua justificação;
- Reavaliação dos impactes expectáveis para todas as fases do projeto;
- Identificação da totalidade das medidas propostas para evitar, minimizar ou
compensar os impactes negativos (medidas propostas no EIA e que se mantem
aplicáveis, bem como eventuais medidas adicionais);
- Descrição dos programas de monitorização;
- Peças desenhadas.
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2.

ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DA REFORMULAÇÃO DO PROJETO

2.1

Antecedentes

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 22 de
novembro de 2019, após receção de todos os elementos necessários à boa instrução do
mesmo por parte da Autoridade de AIA.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA,
nomeou então a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes
da APA, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), DireçãoGeral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e
Serviços Marítimos (DGRM), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Algarve (CCDR Algarve), Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. (ARS
Algarve), Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. (IPMA), Instituto Superior de
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).
Em 19 de dezembro de 2019 foi feita a apresentação do projeto e do EIA à Autoridade
de AIA, por parte das equipas projetista e de ambiente.
Após a apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental e consulta do
projeto de execução, a CA considerou necessária a apresentação de Elementos
Adicionais, conforme oficio rececionado em 20 de janeiro de 2020.
Face ao prazo de entrega definido (7 de fevereiro) e devido ao elevado volume de
questões, em particular de natureza patrimonial, mas também com os locais de
deposição dos sedimentos e o período de confinamento em que o país entrou devido à
pandemia, foram solicitadas três prorrogações de prazo, tendo os elementos adicionais
sido entregues em 1 de junho de 2020.
Após análise deste documento, a CA considerou que o mesmo, de uma maneira geral,
dava resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi
declarado conforme a 24 de junho de 2020.
No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que
persistiam ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada,
em 29 de junho de 2020, a apresentação de elementos complementares até ao dia
20 de julho de 2020.
O período de Consulta Pública que se seguiu decorreu durante 30 dias úteis, desde 1
de julho a 11 de agosto de 2020. A visita de reconhecimento do local de implantação
do projeto, onde estiveram presentes representantes da CA, do proponente, do projetista
e da equipa que elaborou o EIA, realizou-se em 27 de julho de 2020.
Em 25 de setembro de 2020 foi emitida a proposta de DIA, com parecer desfavorável
ao projeto, cujo prazo para efeitos de pronúncia em sede de audiência de interessados,
foi prorrogada por solicitação do proponente até 7 de janeiro de 2021, altura em que
este apresentou uma nota técnica fundamentando o pedido para aplicação do n.º 2
do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro), situação que foi autorizada pela
APA em 21 de janeiro de 2021 e do qual decorre assim a apresentação do presente
documento de avaliação das alterações efetuadas ao projeto.
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2.2

Justificação da Reformulação do Projeto

Da análise da proposta de DIA e dos factos apontados para a desconformidade do
projeto, referem-se indefinições e lacunas em aspetos de projeto não compatíveis com a
fase de projeto de execução e que (citando) “atendendo aos valores e condicionantes
territoriais em presença, bem como à natureza, as características e dimensão do projeto,
estas indefinições e lacunas assumem particular relevância ao nível dos fatores
património cultural, recursos hídricos e sistemas ecológicos e refletem-se em várias das
intervenções preconizadas, tanto ao nível das operações de dragagem como ao nível das
operações de deposição dos dragados.”
Estas indefinições e lacunas em aspetos de projeto refletem também e segundo a
proposta de DIA, a necessidade de articulação com entidades locais e projetos previstos
para a zona, cujas preocupações foram refletidas na consulta pública.
Sistematizando os aspetos de projeto referidos na proposta de DIA e que são
fundamento para a desconformidade, verifica-se que estes têm enfoque na margem
esquerda do rio Arade (concelho de Lagoa) e nos aspetos de deposição dos materiais
dragados, como a seguir se identifica, sendo localizados e passiveis de alteração
mediante ajustes pontuais de projeto:
a)

Na margem esquerda do Arade (e por parte da Câmara Municipal de Lagoa e
Junta de Freguesia de Ferragudo), verifica-se que:
-

é contestado o enrocamento junto ao ISN (de acordo também com o invocado no
Património e Paisagem em termos de impacte visual pela alteração que se
introduz na sua linha natural);

-

na Praia da Angrinha é referida a redução da praia e uma modelação mais
adequada do seu perfil por forma a assegurar uma utilização segura para os
seus utentes, face à proximidade com o canal principal de navegação, bem
como ainda a requalificação da área afeta aos armazéns de aprestos localizados
no terrapleno junto ao edifício do ISN, com reconstrução dos armazéns
existentes;

-

na proposta de realimentação da praia do Molhe, refere-se que não foi
reconhecida a qualidade da mesma para a prática do surf e bodyboard a nível
regional, de forma a evitar a perda desta sua valência.

b) As intervenções junto ao Castelo de São João do Arade, também na margem
esquerda do Arade, suscitam preocupações demonstradas pelo seu
proprietário e em termos do fator ambiental Património, em que se salienta:
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c)

-

a ausência de uma proposta concreta para a execução dos desmontes de rocha
na área de servidão administrativa do Imóvel de Interesse Público (IIP) do
Castelo de São João do Arade, o que implica a indefinição da solução a adotar
para intervenção de desagregação dos materiais no que se refere ao
substrato/fundo rochoso que se localiza próximo deste Castelo;

-

que não podendo ser colocados em risco os valores culturais/patrimoniais e
paisagísticos existentes, a solução a adotar deve prever a não utilização de
explosivos e deveria assegurar a preservação e integridade da arriba em que
assenta o referido castelo assim como a integridade física e estabilidade do
mesmo.

A possibilidade de redimensionamento do canal e da bacia de rotação de
montante
-

prevendo soluções de raio e largura menores às propostas de forma a eliminar
ou reduzir substancialmente a alteração e impactes estruturais muito
significativos na linha de margem, sobretudo na praia da Angrinha, e com vista à
redução do impacte associado à obra de contenção marginal junto ao edifício do
ISN.

d) Compatibilização com o projeto previsto para a Marina de Ferragudo (margem
esquerda do Arade)
O projeto, e em face do informado pelas autoridades competentes, tem a DIA que o
aprovou caducada (em 30 de junho de 2018).
Na proposta de DIA, refere-se contudo agora que o proponente deste projeto deu
entrada com uma ação em tribunal, no sentido de lhe ser reconhecida a validade da
DIA, o que parece demonstrar a continuidade do seu interesse na concretização do
projeto, e que vindo a ser autorizado e sendo o mesmo precedente ao projeto do
porto de Portimão, implica assim a devida demonstração quanto à possibilidade da
articulação de projetos.

e)

Deposição de dragados para assegurar o cumprimento da legislação
Necessidade de assegurar o cumprimento da legislação aplicável e em articulação
com a entidade regional responsável (APA/ARH Algarve) que refere que a viabilidade
do projeto depende de uma solução de deposição dos materiais que integre a
realimentação artificial na zona emersa das praias e a avaliação dos locais
considerados em termos dos seus impactes ambientais.
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Conclui-se assim que:


as alterações solicitadas são pontuais e mantêm o essencial do projeto de
execução que foi apresentado no EIA e a sua resolução é facilmente articulada
com as entidades interessadas;



as alterações mantém-se dentro da área do estudo do EIA, e considerando todos
os fatores ambientais avaliados.

Deste modo, considerou assim o proponente que, estando devidamente articulados e
desenvolvidos os aspetos mais específicos de projeto referidos na proposta de DIA e que
se verifica serem localizados e inseridos na área de estudo do EIA, os aspetos
relacionados com os fatores ambientais referidos se apresentam como facilmente
colmatáveis, através da sua reavaliação, medidas de minimização e planos de
monitorização, a adaptar também em função das alterações de projeto a introduzir.
Nomeadamente, refere-se o extenso Plano de Intervenção em termos patrimoniais
(definição de trabalhos, plano de conservação, medidas, monitorização e valorização),
solicitado no âmbito dos Elementos Adicionais ao EIA, muito trabalhoso e moroso, que
não era possível de ser desenvolvido em tão curto prazo de tempo, mas que se
conseguiu entretanto concluir (novembro de 2020, já posteriormente à emissão da
proposta de DIA) e é agora adaptado às alterações de projeto.
Todos estes aspetos foram assim devidamente considerados e revistos no âmbito do
presente projeto, como a seguir se descreve (Capítulo II) e posteriormente analisados em
termos das implicações ambientais (Capítulo III).
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3.

METODOLOGIA SEGUIDA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

Nos termos dos Antecedentes atrás retratados, é objetivo do presente documento efetuar
a apresentação e avaliação ambiental dos aspetos reformulados no projeto para a
anulação ou minimização dos efeitos identificados na Proposta da DIA e na sua
sequência identificar as medidas adicionais para a minimização e compensação dos
impactes negativos e que complementam as já apresentadas no EIA.
Adicionalmente, e de acordo com o exposto no Parecer da CA, pretende-se igualmente
colmatar/melhorar algumas insuficiências ou esclarecimento de situações de impacte
identificadas nalguns descritores, de modo a que a continuidade do processo, possa ser
dotada de todos os elementos que permitam uma adequada avaliação por parte da CA.
Deste modo, a reformulação do projeto e a sua avaliação ambiental envolveram as
seguintes etapas de trabalho:


Análise detalhada da proposta da DIA e do Parecer da CA, de forma articulada
entre os vários intervenientes (proponente e equipas projetista e de ambiente),
para identificação dos aspetos que importa resolver ou minimizar e da forma como
o projeto os poderá atender e quais as entidades a contactar para a devida
articulação;



Realização de reuniões com as entidades identificadas como necessárias,
nomeadamente as Câmaras Municipais de Lagoa (mais diretamente implicada na
proposta da DIA, face aos aspetos que se referem serem localizados na margem
esquerda do Arade) e de Portimão, a CCDR Algarve, a APA/ARH Algarve e a
DGPC. No Anexo 2 apresenta-se a ata de acordo com as entidades locais e
regionais, que permitiram o avanço das alterações de projeto e o pedido de
suspensão efetuado junto da APA;



Elaboração de Nota Técnica detalhada que fundamentou o pedido de suspensão
do procedimento de AIA para Reformulação do Projeto;



Visita conjunta ao local do projeto, para perceção mais objetiva da zona, da forma
de desenvolvimento do anterior projeto e das alterações a estabelecer;



Elaboração das alterações de projeto e sua apreciação prévia pelas entidades
envolvidas, em particular com a Câmara Municipal de Lagoa e a APA/ARH
Algarve;



Análise detalhada do EIA e da sua confrontação com o que é identificado no
Parecer da CA como suscetível de esclarecer / completar na nova avaliação de
impactes;



Análise do projeto alterado e sua comparação com o anterior, tendo em vista a
avaliação da sua adequação face aos objetivos de minimização ambiental.
Descrição das alterações e sua comparação com o anterior projeto para
integração no relatório ambiental;



Demonstração de como as alterações introduzidas no projeto vão anular ou
minimizar os efeitos identificados na Proposta da DIA, considerando os
descritores ambientais mais sensíveis;
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Atualização das medidas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos
tendo em conta o projeto reformulado e as observações do Parecer da CA;



Atualização do plano geral de monitorização ambiental revisto face ao projeto
reformulado e observações do Parecer da CA;



Elaboração do relatório final, previamente analisado e revisto pelo proponente.

O presente documento de avaliação das alterações efetuadas ao projeto encontra-se
estruturado nos seguintes capítulos:
1 – Antecedentes e Enquadramento;
2 – Memória Descritiva e Justificativa das Alterações de Projeto;
3 – Avaliação de Impactes das Alterações Introduzidas no Projeto;
4 – Medidas de Minimização e Compensação de Impactes Ambientais;
5 – Monitorização;
6 – Conclusão.
Em anexo integra-se toda a informação de apoio e de cariz mais técnico.
Tendo por base a proposta da DIA e o Parecer da CA e as alterações introduzidas ao
projeto, os descritores ambientais analisados correspondem aos seguintes, onde
previamente em cada um deles é feita uma justificação do âmbito da análise a realizar:


Geologia, Geomorfologia e Sismicidade;



Solos e Uso do Solo;



Recursos Hídricos, Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar;



Clima e Alterações Climáticas;



Qualidade do Ar;



Ambiente Sonoro;



Biodiversidade e Conservação da Natureza;



Paisagem;



Ordenamento do Território, Servidões e Restrições;



Socioeconomia;



Património.
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CAPÍTULO II – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DAS ALTERAÇÕES DE
PROJETO

1.

ENQUADRAMENTO
CONSTITUINTES

DO

PROJETO

E

DOS

PRINCIPAIS

ASPETOS

O projeto de "Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de
Portimão" tem como objetivo o melhoramento das condições de acesso marítimo e de
navegabilidade do porto de Portimão, de modo a fazer face ao aumento da dimensão
média dos navios de cruzeiro que operam no mercado e, desta forma, promover uma
maior integração do porto no turismo de cruzeiro e o desenvolvimento das
potencialidades turísticas da região e da sua envolvente.
A localização estratégica do porto de Portimão, à entrada/saída do Mediterrâneo, faz com
que esteja incluído nas principais rotas destes navios, justificando assim a aposta no seu
desenvolvimento, que de resto está em linha com as principais estratégias nacionais e
regionais, para o turismo, transportes e atividade marítimo-portuária.
O porto de Portimão beneficia da proximidade do centro da cidade e de praias de
referência europeia, localizadas quer no concelho de Portimão quer no concelho de
Lagoa, bem como do acesso privilegiado a uma série de serviços e empreendimentos
turísticos, sendo um importante complemento à sazonalidade do turismo da região,
baseado no binómio sol e praia.
Neste contexto, existe necessidade de desenvolvimento do porto de Portimão, na sua
componente de turismo de cruzeiro, no sentido de acompanhar o forte crescimento e
desenvolvimento desta atividade turística.
Como apresentado no EIA, as condições atuais de operação do porto, constituídas por
um canal de navegação com cerca de 150 m de largura útil, profundidade de -8 m(ZH) e
uma bacia de rotação com cerca de 355 m de diâmetro, são todavia exíguas face às
características das atuais frotas dos operadores, principalmente na vertente de cruzeiros,
sendo estimado que apenas 6% desses navios possam escalar o porto de Portimão.
O projeto proposto consiste assim no aprofundamento e alargamento do canal de
navegação do porto de Portimão, conforme os objetivos e o definido na Resolução de
Conselho de Ministros n.º 175/2017, de 24 de novembro relativo à Estratégia para o
Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente - Horizonte
2026, onde para o porto de Portimão o objetivo do projeto centra-se no melhoramento
das condições de acessibilidade marítima e da capacidade de receção de navios de
carga e de passageiros, com base no cenário selecionado que permitirá a receção de
navios até 272 metros.
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Na solução proposta no Projeto de Execução e avaliada no EIA, o canal de
navegação tem as seguintes dimensões:


Largura de 215 m, constituindo este valor uma otimização da largura de projeto
face às condicionantes de ocupação marginal do estuário;



Cota de rasto de -10,0 m(ZH);



Bacia de rotação em frente ao Cais de Comércio e Turismo, com 500 m de
diâmetro, que permitirá as manobras de rotação e acostagem dos navios a este
cais;



Bacia de rotação na zona do anteporto com 500 m de diâmetro, aproveitando a
zona alargada existente e permitindo a desaceleração do navio e a correção do
rumo após a sua entrada, o estacionamento temporário de navios que não
possam acostar ao Cais de Comércio e Turismo, bem como a rotação de qualquer
navio que não utilize aquele cais.
No EIA e decorrente dos estudos do Património, foi contudo introduzido e avaliado
um faseamento da execução desta bacia, numa 1ª Fase contemplando uma bacia
de menor dimensão até 350 m, preservando a área de potencial maior valor
arqueológico (designada de Área de Elevada Sensibilidade 1 (AES 1)) e só
depois, numa 2ª Fase, o seu eventual alargamento para os 500 m, a decidir
contudo pela APS num horizonte temporal mais alargado, em função da sua
efetiva necessidade e permitindo em caso dessa decisão o estudo prévio
atempado da designada AES 1.

A implantação do canal alargado e aprofundado exige ainda a construção de obras de
proteção e contenção das estruturas marginais existentes, nos seguintes locais:


Na margem direita, no Cais da Marinha, e com vista a garantir a sua estabilidade,
a obra consiste na criação de uma plataforma à cota -8 m(ZH), com 15 m de
largura. De modo a garantir-se a estabilidade desta plataforma, o talude será
protegido com material de enrocamento (colchões tipo "Reno"). O comprimento
total da proteção é de aproximadamente 326 m, abrangendo o cais e as
estruturas adjacentes as instalações da Marinha.



Na margem esquerda, a jusante das instalações do Instituto de Socorros a
Náufragos (ISN), a obra visa a substituição do esporão e terrapleno existentes,
fruto do alargamento do canal, e consiste na criação de um novo terrapleno em
talude de enrocamento. A retenção marginal tem 210 m de comprimento e uma
configuração em planta curvilínea que se adapta a um projeto do Instituto
Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM), datado de 2004, para arranjo desta
zona marginal.
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Associadas às operações de dragagem ocorrerão as operações de deposição dos
materiais dragados.
Previu-se assim que a descarga dos materiais e também face à sua natureza
predominante (nomeadamente siltes e outros materiais sem características para depósito
em praias) seja realizada em área identificada para tal no Plano de Situação do
Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM), para depósito de dragados do Porto de
Portimão, sendo ainda uma pequena fração de areias utilizada para recarga direta das
praias do Molhe e do Pintadinho (40 000 m3), as quais se situam na área de jurisdição do
Porto de Portimão e revelam na atualidade uma forte erosão.
Também em face da articulação tida com a APA/ARH Algarve durante o procedimento de
AIA, se previu que as areias com condições para a alimentação de praias pudessem ser
também lançadas em vários pontos na deriva litoral para alimentação de outras praias da
região do Algarve (praias da Luz, de Alvor, da Meia Praia, dos Salgados e Ponta da
Piedade), o que estaria compatibilizado com os prazos de execução do projeto e
orçamento previsto.
A deposição para reforço de praias, em zona emersa, e nos locais indicados pela
APA/ARH Algarve durante o processo de AIA, não foi considerada por corresponderem a
locais muito distantes e aos condicionamentos que a APS considerou existirem quanto à
programação e consequências no prolongamento dos trabalhos e no investimento
previsto.
Em face do referido, a APS predispôs-se contudo a disponibilizar 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.
Sistematizando, em termos dos locais de deposição, ficou assim proposto pelo
proponente, no âmbito do EIA / Elementos Adicionais:




Para proteção da orla costeira, a alimentação artificial de trechos do litoral
algarvio, através da deposição de material dragado com qualidade para tal, nos
seguintes locais:
-

Zona emersa das praias do Molhe e do Pintadinho, no concelho de Lagoa –
cerca de 40 000 m3 de areias;

-

Zona imersa, em frente às praias dos Salgados, Pintadinho, Alvor, Meia
Praia e Luz, na faixa ativa de transporte litoral – cerca de 480 000 m3 de
areias;

Para reforço de mancha de empréstimo:
-



Zona imersa, em frente à Ponta da Piedade – cerca de 540 000 m3.

Os restantes materiais sem qualidade para deposição em praias (siltes, lodos e
areias misturadas), seriam depositados no local de imersão previsto no Plano de
Situação Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (PSOEM), situado a cerca
de 5 milhas a sul da foz do rio Arade, além da batimétrica dos -30 m(ZH), cujas
coordenadas do ponto central são: M=-35314,19 e P=-292781,30 (Local
Offshore).
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Dos restantes materiais a dragar que correspondem a areias incertas quanto à sua
qualidade para deposição em praia, pois encontram-se muito consolidadas e com siltes à
mistura, os que, após prévia análise, pudessem ser contudo aproveitados como areias
para recarga de praias, seriam encaminhados para depósito no interior da área de
jurisdição da APS, S.A., para utilização futura, sendo o restante imergido no Local
Offshore. Na eventualidade de ocorrência de sedimentos de classe 3, estes serão
imersos igualmente no Local Offshore.
Na FIG. 1 enquadram-se os locais de intervenção tal como constou dos Elementos
Adicionais ao EIA, com a intervenção no canal de navegação e os locais referidos
propostos para a deposição dos dragados.
Para dar resposta à solução final proposta no EIA, que incluiu a deposição imersa em
vários locais da costa algarvia, e incrementando o mínimo possível a duração das
dragagens, estudaram-se as alternativas possíveis e concluiu-se que a única solução
possível seria a utilização de duas dragas:


Uma draga de sucção em marcha (trailing suction hopper dredgers) para a
dragagem do canal exterior e deposição das areias nas praias e frentes de praia,
assim coma para a dragagem de parte do canal interior a montante da Marina de
Portimão e imersão dos dragados no Local Offshore;



Uma draga estacionária (cutter suction dredgers), apoiada por dois ou três
batelões, para as restantes dragagens, quer de material arenoso, quer de material
siltoso (este a imergir sempre no Local Offshore).

Deste modo, o prazo global previsto para a totalidade das dragagens e as deposições
que se referem, com trabalho 24 horas/dia e sem imponderáveis, seria cerca de sete
meses, o que representa mais um mês no planeamento previsto inicialmente para a sua
execução.
Assim, a fase de construção, com um prazo global de 12 meses, acolhendo as alterações
relativas ao destino final dos dragados, foi incrementada em mais um mês para as
operações de dragagens e deposição dos dragados, o que perfaz um total de sete meses
(mais um mês do que o previsto inicialmente), num regime de 24 horas/dia.
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FIG. 1 – Intervenção no Canal de Navegação e Locais de Deposição – Projeto Avaliado no EIA e nos Elementos Adicionais
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2.

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS AO PROJETO

2.1

Enquadramento das Alterações no Cumprimento da Proposta de DIA

Face ao enquadramento feito no ponto 2.2, as alterações propostas para
desenvolvimento e redução dos impactes identificados em face do processo de AIA e
consulta pública, são em síntese as seguintes, as quais são descritas nos pontos
seguintes, em articulação com os aspetos referidos na proposta de DIA e que as
justificam:
a)

Canal de Navegação
a.1) Transladação pontual da bacia de rotação de montante


A bacia de rotação de montante em frente ao Cais de Comércio e Turismo é
transladada para montante cerca de 50 m, por forma a minimizar a interferência
do canal com as obras previstas no arranjo geral da Marina de Ferragudo, caso
este projeto venha a ser implantado. Esta alteração obriga contudo que a norte,
no cais da DocaPesca, seja efetuado um reforço do molhe existente.

a.2) Eliminação da bacia de rotação na zona do anteporto
 A bacia de rotação, de 500 m de diâmetro na zona do anteporto, é eliminada,
substituindo-a por um alargamento menor, com cerca de 350 m de largura
máxima (conforme o previsto na 1ª Fase do anterior projeto), e que se destina
exclusivamente à desaceleração do navio e à correção do rumo após a sua
entrada. Esta bacia permite assim eliminar a interferência do projeto com a Área
de Elevada Sensibilidade 1 (AES 1), minimizando impactes sobre o património.
a.3) Ajuste da largura do canal de navegação num troço central em linha reta
junto ao Castelo de São João do Arade
 A largura do canal que é, em geral, de 215 m, junto ao Castelo de S. João do
Arade, e numa extensão de 200 m será reduzida para 200 m, para minimizar o
volume de dragagem a realizar no substrato rochoso e para afastar a zona de
dragagem para cerca de 60 m das muralhas do Castelo. Este estrangulamento
da largura do canal será complementarmente sinalizado pela instalação de bóias
de sinalização.
Estas alterações exigirão, para além das obras de proteção e contenção das obras
marginais antes previstas (cais da Marinha (na margem direita) e junto ao ISN (na
margem esquerda)), ainda as seguintes intervenções (novas ou retificações ao
proposto):
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a.4) Introdução de proteção do talude de dragagem do Porto de Pesca
 Na margem esquerda, no cais de abastecimento do Porto de Pesca em área da
DocaPesca, e por via da deslocação para montante da bacia de rotação, é
necessária assim a criação de uma plataforma, à cota de serviço do cais, frente
à estrutura, e a execução de uma proteção do talude de dragagem, com
colchões tipo “Reno”, garantindo-se a estabilidade da estrutura existente e
impedindo a sua infra-escavação;
a.5) Alteração do enrocamento da retenção marginal junto ao ISN e Praia da
Angrinha
 Na margem esquerda, a jusante das instalações do Instituto de Socorros a
Náufragos (ISN), procede-se à adaptação da implantação e dimensões da
retenção prevista no Projeto de Execução anterior, de forma a integrá-la na nova
solução de arranjo da Marginal de Ferragudo prevista pela Câmara Municipal de
Lagoa.
Na FIG. 2 apresenta-se a sobreposição das duas soluções (a anteriormente a
apresentada, a vermelho e a agora proposta implementar, a azul), onde é possível
identificar as alterações introduzidas para minimizar os condicionamentos suscitados na
proposta de DIA e consulta pública. Esta mesma sobreposição é também apresentada na
FIG. 3, sobre fotografia aérea, comprovando-se face à área de estudo do EIA que as
alterações ocorrem no seu interior.

b) Deposição de Dragados
Quanto às áreas de deposição dos dragados finais propostas (ver enquadramento na
FIG. 4), estas resultam do entendimento entre as entidades locais e regionais envolvidas
no âmbito dos contactos agora efetuados para a reformulação do projeto, nomeadamente
APA/ARH Algarve e esta, em articulação com as Câmaras Municipais de Portimão e de
Lagoa.
Assim, nos termos da legislação aplicável, prevê-se que os materiais sem características
para depósito em praias, sejam depositados na área identificada para tal no Plano de
Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM). Os materiais com
características para deposição em praia, e depois da avaliação por parte da APA/ARH
Algarve quanto às suas características e conformidade com os materiais nas praias
inicialmente listadas, serão depositados em 5 praias, em zona emersa, e privilegiando,
face aos volumes disponíveis que são apenas de cerca de 700 000 m3, as praias dos
concelhos de Portimão e Lagoa (território onde o projeto se desenvolve e portanto mais
próximas da obra) e com parecer prévio destes municípios.
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Correspondem às praias Nova e Cova Redonda, no concelho de Lagoa e praias dos Três
Castelos, do Amado e dos Careanos, no troço Vau – Rocha (concelho de Portimão) – ver
enquadramento na FIG. 4.
De referir que com a posição manifestada pela Câmara Municipal de Lagoa e também
articulada com a APA/ARH Algarve, a deposição de areias antes prevista nas praias do
Molhe e Pintadinho, de muito reduzida dimensão e face ao risco que a sua utilização
representa para a população pela instabilidade das arribas, bem como o uso que as
mesmas apresentam para a prática do surf e bodyboard a nível regional, é eliminada
como área de deposição de areias, de forma a evitar assim a perda de qualidade para
esses desportos e os riscos para a segurança de eventuais utilizadores.
Também de acordo com a articulação tida entre o proponente e a APA/ARH Algarve, e
face ao volume disponível, será ainda feita a deposição em zona imersa de dragados, na
frente das praias do Alvor e da Meia Praia – ver enquadramento na FIG. 4.
Em síntese, e de acordo assim com as indicações da APA/ARH Algarve, que elaborou
inclusivé os projetos de deposição em praia emersa, os volumes de dragados a depositar
pelos diferentes locais, são assim os seguintes, face aos volumes disponíveis no projeto
e em conformidade com os locais de deposição. O seu total é de 654 300 m3:
Quadro 1 – Praias Sujeitas a Alimentação Artificial na Zona Emersa
Praia

Alimentação
anterior

Concelho

Frente de
mar a
alimentar (m)

Densidade de
enchimento
(m3/m.l.)

Incremento
largura da
praia

Volume
(m3)

Distância
foz do
Arada (km)

Nova

2014

Lagoa

310

230

30

71 300

13.5

Cova
Redonda

2014

Lagoa

250

170

20

43 000

14

Três
Castelos

1983
(IPTM)

Portimão

450

100

26

45 000

2

Amado

1996/1998
(IPTM)

Portimão

450

160

45

72 000

2

Careanos

1996/1998
(IPTM)

Portimão

450

140

33

63 000

2

Total

294 300

Quadro 2 – 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)

Alvor

Portimão

120 000

1

120 000

6

Meia-Praia

Lagos

240 000

1

240 000

11

Total
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Deste modo, conclui-se que as alterações de projeto a avaliar ocorrem no Canal de
Navegação (e são localizadas) e nas Áreas de Deposição dos Dragados em função da
articulação que foi feita com a APA/ARH Algarve. Destes locais, os dois em zona imersa
(Meia Praia e Alvor Nascente) correspondem a locais já antes propostos e avaliados nos
Elementos Adicionais ao EIA e as cinco praias emersas, correspondem todas elas a
praias que já antes sofreram idêntico processo de alimentação artificial e que são
monitorizadas pela APA/ARH Algarve no âmbito do processo de gestão e controle da
erosão do litoral que esta entidade leva a cabo já há várias décadas.
Na FIG. 5 enquadra-se assim o atual projeto, que compreende o local de intervenção no
canal de navegação e zona de deposição em offshore e ainda os locais de alimentação
artificial de praias (zona emersa e imersa), articulados com a APA/ARH Algarve.

2.2

Descrição das Alterações Introduzidas no Projeto

Neste ponto descrevem-se as alterações de projeto em correspondência com os aspetos
da Proposta de DIA e articulação feita com as autoridades locais.

2.2.1 Canal de Navegação
2.2.1.1

Intervenções do projeto na margem esquerda e a sua articulação com a
Câmara Municipal de Lagoa / Junta de Freguesia de Ferragudo

Esta alteração destina-se à resolução dos aspetos levantados pelas entidades
autárquicas (Câmara Municipal de Lagoa e Junta de Freguesia Ferragudo) quanto à praia
da Angrinha (incluindo a proteção marginal junto ao ISN), praia Grande e praias do Molhe
e do Pintadinho.


Praia da Angrinha e Proteção Marginal junto ao ISN / Requalificação e
Valorização da Zona Intervencionada

A área ribeirinha em causa localiza-se a sul da foz da ribeira de Ferragudo, integrando a
zona do ISN e a obra de proteção marginal para aqui prevista, a praia da Angrinha, a
zona do Castelo de São João do Arade e o promontório onde o mesmo se implanta e que
separa a praia da Angrinha da praia Grande, a sul (ver FIG. 2 e FIG. 3).
Inicialmente este promontório estava rodeado de água, quase permanentemente. No
entanto, nas últimas décadas, as areias das dragagens do rio foram sendo acumuladas
na margem esquerda, alterando a paisagem. A praia da Angrinha resulta desta ação de
deposição, assim como aliás também o aterro onde a norte da foz da ribeira de
Ferragudo foram construídas as instalações do Porto de Pesca e o aterro onde está
prevista a construção da Marina de Ferragudo.
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No âmbito da Consulta Pública, a Câmara Municipal de Lagoa pronunciou-se de forma
desfavorável sobre a intervenção de projeto prevista para a praia da Angrinha e zona
junto ao ISN, referindo em especifico no seu ofício de 11.08.2020, dirigido à APA, que
“assiste-se a uma redução substancial da praia da Angrinha que é totalmente
desconsiderada bem como ignorados todos os impactos económicos dessa
redução” e “verificam-se outras perdas, como a eliminação do pequeno molhe do
ISN, desprotegendo o acesso à rampa em condições de mau tempo”. Refere ainda
que “é também preocupante a prevista redução da área da Praia da Angrinha em
cerca de metade. Praia que já tem previsto um projeto de requalificação local. Esta
perda de área compromete o ordenamento e as intervenções necessárias à
requalificação daquele espaço, bem como de uma visão integrada do conjunto das
praias estuarinas de Lagoa. Compromete ainda definitivamente o acesso de
veículos à Praia Grande para limpeza do areal e outros serviços.”
Como se referiu no EIA, as dimensões do canal previstas no Projeto do Aprofundamento
e Alargamento do Canal de Navegação apresentado obrigam à demolição do esporão e
ao desaparecimento de parte significativa do terrapleno junto ao ISN, ficando o topo do
talude de dragagem próximo da zona onde estão localizadas as casas de aprestos de
pesca.
Deste modo e para manter uma faixa de terrapleno a sul do ISN e a zona das casas de
aprestos, previu-se, no Projeto do Aprofundamento e Alargamento do Canal de
Navegação, a execução de uma obra de contenção e delimitação do terrapleno com
estrutura em talude de enrocamento, implicando como referido, a remoção do esporão, a
desativação da rampa de alagem do ISN, o fecho do cais frente ao edifício e a instalação
de uma grua no cais existente para alagem das embarcações salva-vidas.
A retenção marginal tinha 210 m de comprimento e uma configuração em planta
curvilínea, cota de coroamento de +5,50 m(ZH) e cota de fundação variável. Esta solução
baseou-se no previsto anteriormente pelo IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos (Delegação dos Portos do Sul), no Projeto da Zona Marginal de Ferragudo.
Esse projeto do Arranjo da Zona Marginal de Ferragudo(1) do IPTM (Delegação dos
Portos do Sul), visava recuperar a imagem primitiva da zona anteriormente ao seu
enchimento pela deposição de dragados do porto de Portimão na década de 80, repondo
a paisagem marítima na envolvência da península onde se localiza o Castelo e a
valorizar e proteger a falésia a montante, incluindo a recuperação do antigo miradouro.
Previa, para a sua realização, um conjunto de obras que englobavam (FIG. 6):
-

Uma retenção marginal, com cerca de 465 m de comprimento;

-

O prolongamento do esporão existente para manutenção de uma pequena praia a
sul;

-

A construção de três mirantes sobre a retenção marginal;

-

Proteção do aqueduto existente;

-

Dragagem geral da baía.

(1) ZONA MARGINAL DE FERRAGUDO
Projeto de Execução - WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, novembro de 2004
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FIG. 6 – Arranjo da Zona Marginal de Ferragudo – IPTM, 2004

A retenção marginal prevista tinha 465 m de comprimento e um traçado em planta que
acompanhava o desenvolvimento da falésia que a retenção protege. A sua estrutura era
constituída essencialmente por enrocamento e era encimada por um muro de betão, que
constituía o remate da marginal (FIG. 7).

FIG. 7 – Perfil Transversal da Retenção Marginal do Arranjo da Zona Marginal de Ferragudo
– IPTM, 2004
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O esporão destinava-se a reter uma pequena praia situada na extremidade Norte da
retenção. A estrutura do esporão era do mesmo tipo da retenção e era constituída
essencialmente por enrocamento.
Para repor a paisagem marítima na envolvência do Castelo de São João do Arade toda a
baía ocupada atualmente pela praia da Angrinha seria dragada à cota -2,5 m(ZH).
Como a rampa de alagem que serve o posto de socorros a náufragos se encontra muitas
vezes assoreada, não permitindo a colocação rápida da embarcação de socorro na água,
em qualquer situação de maré, o Projeto da Zona Marginal de Ferragudo, previa anular a
rampa existente e instalar uma grua no cais contíguo a esta, onde as profundidades
disponíveis, mesmo em baixa-mar, são suficientes para colocar a embarcação em
flutuação.
Sobrepondo o projeto proposto no EIA com o anteriormente previsto pelo IPTM (FIG. 8,
FIG. 9), constata-se que:


O traçado das duas retenções marginais é muito semelhante, estando a retenção
prevista no Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
ligeiramente mais deslocada para poente, de forma a manter os armazéns de
aprestos e poder ser integrada no Arranjo da Zona Marginal de Ferragudo;



As alterações previstas para as obras do ISN são idênticas nos dois projetos e
têm em vista garantir melhores condições de acesso à água da embarcação
salva-vidas, em qualquer estado da maré, substituindo a rampa atual por um cais
e grua elétrica;



Apesar da solução prevista no Projeto de Aprofundamento e Alargamento do
Canal de Navegação eliminar o esporão de retenção da pequena praia incluída no
Projeto do Arranjo da Zona Marginal de Ferragudo, a praia da Angrinha no Projeto
de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação terá maior extensão
do que a prevista naquele Projeto.

Da atual posição da Câmara Municipal de Lagoa e das várias reuniões que foram tidas
com a mesma, através do seu presidente e também com o presidente da Junta de
Freguesia de Ferragudo, verifica-se agora que a mesma tem em vista a requalificação da
marginal de Ferragudo com base num arranjo geral diferente do previsto no Projeto do
IPTM (Projeto de Ordenamento das Praias Estuarinas de Lagoa, submetido a
candidatura do POSEUR), que prevê a manutenção da praia da Angrinha para apoio
à varagem de pequenas embarcações de desportos náuticos e pesca artesanal.
Considera também ainda a autarquia que esta não é uma praia de uso balnear, apenas
tendo funcionado como tal, durante o período de pandemia, sendo o objetivo do projeto
recuperar / enquadrar o local na continuidade da marginal de Ferragudo e com as
valências referidas para apoio à pesca artesanal e desportos náuticos.

Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
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FIG. 8 – Obra de retenção da zona do ISN prevista no projeto de Aprofundamento e
Alargamento do Canal de Navegação do porto de Portimão – Projeto Proposto no EIA

FIG. 9 – Planta com sobreposição das obras previstas no projeto do Arranjo da Zona
Marginal de Ferragudo – IPTM, 2004 e o Projeto Proposto inicialmente no EIA
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De acordo com este arranjo geral está prevista a criação de zonas ajardinadas, zonas de
parqueamento automóvel, e faixas de circulação rodoviária e pedonal, com um traçado
semelhante ao previsto no Projeto do IPTM, mas sem construção de qualquer retenção,
porque todas estas intervenções se desenvolvem na parte mais recuada da praia,
devidamente protegida por esta (FIG. 10).
Da articulação agora realizada entre a APS e a Câmara Municipal de Lagoa, e com visita
ao terreno, concluiu-se que os projetos não são incompatíveis, sendo possível, com
ajustamentos em ambos, criar condições para a concretização de ambas as
intervenções.
Assim, ficando clarificado que a obra de proteção em enrocamento é necessária para a
contenção da margem, devido ao alargamento do canal e a continuidade do espaço
disponível para a movimentação das embarcações junto ao ISN, ficou acordado com a
Câmara Municipal de Lagoa que:


a proteção em enrocamento fosse encurtada de modo a proteger a margem
somente na zona em que existe plano de água e não se prolongado pela praia,
como previsto no projeto entregue com o EIA;



esta proteção integrasse um guarda-corpos (murete) de proteção pedonal que
delimita o passeio que se desenvolve ao longo da mesma e que terá depois
continuidade ao longo de toda a praia no âmbito do projeto camarário;



esta solução se articulasse também com o restante arranjo previsto pela Câmara
Municipal para a zona, nomeadamente com zonas de estacionamento, as
instalações já construídas relativas ao Clube Náutico, recentemente inaugurado e
um futuro circuito de manutenção adjacente que a colocação das novas barracas
de aprestos fosse feita na sua continuidade;



o terrapleno existente junto ao ISN seja alargado, através da cobertura da zona da
atual rampa de alagem, aumentando a área para a instalação da grua e manobra
das embarcações, situação que foi solicitada pela Junta de Freguesia de
Ferragudo.

A articulação de projetos entre a Câmara Municipal de Lagoa e a APS está assim
refletida nos desenhos seguintes (FIG. 11 e FIG. 12) e que permite, conforme o objetivo
da Câmara Municipal de Lagoa, dar continuidade à marginal de Ferragudo existente até à
zona do Castelo de São João do Arade e ainda assegurar o apoio à atividade piscatória.
A APS apoiará também a Câmara Municipal de Lagoa no diagnóstico de instabilidade das
arribas, que marginam a zona da praia da Angrinha e nas medidas que sejam
necessárias em articulação com a APA/ARH Algarve (ver carta de compromisso
APS/CML no Anexo 2).
Nas FIG. 2 e FIG. 3 constata-se a alteração que foi efetuada no projeto do canal de
navegação, com a redução da extensão da proteção em enrocamento face ao projeto do
EIA. No Desenho T1102-2-PE-OBM-DWG-SN-001-0 em anexo (Anexo 3) e apresentada
a planta da zona.
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FIG. 10 – Arranjo Geral da Praia da Angrinha previsto no estudo da Câmara Municipal de Lagoa (Projeto de Ordenamento das Praias Estuarinas de
Lagoa), com sobreposição do projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal do Porto de Portimão apresentado anteriormente e a alterar
para compatibilização
30
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FIG. 11 – Retenção Marginal Junto ao ISN – Projeto Retificado com Redução da extensão da Proteção em Enrocamento e em Articulação com o
Projeto da Câmara Municipal de Lagoa
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FIG. 12 – Articulação do Projeto de Proteção da Margem Junto ao ISN, com o Projeto Previsto pela Câmara Municipal de Lagoa para a Envolvente à
Praia da Angrinha
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Assim, pelo que se acaba de expor relativamente às questões postas pela Câmara
Municipal de Lagoa, pode concluir-se:
a. A área da praia da Angrinha com o alargamento e aprofundamento do canal será
de facto reduzida em relação às suas dimensões atuais, mas isso não interfere
com o arranjo geral previsto pela Câmara Municipal;
b. A construção da retenção prevista no Projeto de Aprofundamento e Alargamento
do Canal de Navegação foi retificada e articulada com o futuro arranjo da zona
marginal entre o ISN e o Castelo de São João do Arade, garantindo a proteção da
plataforma frontal ao ISN e os armazéns de aprestos, que serão novos e
colocados no local indicado pela Câmara Municipal.
O comprimento da retenção em enrocamento foi reduzido (de 210m para
138,18m) e ajustado às condições do novo arranjo geral da marginal, conforme
intenções de ordenamento da Câmara Municipal de Lagoa;
c. Com a construção da retenção prevista no Projeto de Aprofundamento e
Alargamento do Canal de Navegação será eliminado o esporão existente, mas a
operacionalidade do ISN será melhorada porque a rampa atual será substituída
por uma grua elétrica que movimentará de forma mais segura, em qualquer
estado da maré, a embarcação salva-vidas; esta grua poderá dar também apoio a
embarcações de pesca de e de recreio náutico. A área do atual terrapleno será
aumentada pela cobertura / fecho da zona da atual rampa varadouro;
d. A praia funcionará como praia de apoio à pesca e como zona de ligação de
Ferragudo à zona do Castelo de São João do Arade, não sendo uma praia
balnear, como esclareceu a Câmara Municipal, pelo que os aspetos relacionados
com a inclinação do talude do novo canal e a referência a poder ser
eventualmente suavizado, não se aplica ou não tem interesse.
e. O acesso atual à praia Grande, através da praia da Angrinha, que é possível
atualmente utilizar quando a maré está em baixa-mar, será afetado com a
realização do alargamento e aprofundamento do canal e sem possibilidade da
manutenção.



Praia Grande

Em relação à praia Grande localizada a sul da praia da Angrinha e do Castelo de São
João do Arade, e que fica frontal à zona do anteporto (ver FIG. 2 e FIG. 3), a Câmara
Municipal de Lagoa refere, na consulta pública, que “deverá ser tido em conta que a
praia Grande é a que tem maior frente de mar do Concelho. Uma praia com
qualidade de água excelente, galardoada com a bandeira azul, que perderá a
mesma durante a fase de construção, quer na fase de exploração.” Refere mais à
frente: “questiona-se ainda nesta zona, se a previsível alteração da hidrodinâmica
no estuário afetará ou não a deposição de sedimentos nas praias estuarinas,
sobretudo na praia Grande? A alteração das correntes poderá levar a reduções na
área e outras características dos areais?”
Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
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Relativamente à primeira afirmação, confirma-se que é natural que, durante a construção,
possa haver perda de qualidade da água, em resultado das operações de dragagem,
com aumento da turbidez da água. No entanto, este efeito será limitado no tempo e
pouco significativo, porque a dragagem decorrerá longe da praia (distância superior a
350 m), porque os sedimentos no anteporto são essencialmente areias e porque a praia
está recuada relativamente às correntes geradas pelo jogo das marés.
Durante a exploração não haverá, relativamente à qualidade da água, alteração às
condições atuais porque:


a quantidade de material do fundo em suspensão será idêntica ou menor, em
virtude de se prever a redução da intensidade e a manutenção da direção das
correntes após a dragagem do canal;



o tráfego não é muito intenso e a velocidade dos navios ao longo do canal é
pequena, não pondo em suspensão quantidade significativa de material do fundo;



os navios de cruzeiro dispõem de sistemas de tratamento de resíduos sofisticados
e a legislação internacional impede o lançamento ao mar de resíduos gerados
pelos navios. A sua recolha é feita quando os navios acostam.

Relativamente às questões suscitadas por uma eventual alteração da hidrodinâmica do
estuário, apresentam-se, de seguida, as conclusões dos estudos elaborados pelo
Laboratório Nacional de Engenharia Civil(2) (LNEC), constantes do projeto e analisados
no EIA apresentado.
Nestes estudos foram avaliados comparativamente a situação atual e os cenários de
desenvolvimento do porto de Portimão encarados, no que se refere a:


proteção do interior do porto em relação à agitação marítima incidente;



efeito sobre as correntes de maré e níveis de água;



manutenção das condições de navegação do canal.

(2) AVALIAÇÃO DA RECONFIGURAÇÃO DA BARRA DO PORTO DE PORTIMÃO E DA DRAGAGEM DE
ESTABELECIMENTO DO CANAL DE ACESSO AO PORTO
Volume 1: Previsão de taxas de sedimentação no canal de acesso, abril de 2013
Volume 2: Estudo em modelo numérico da dinâmica de maré, julho de 2013
Volume 3: Estudos em modelo numérico da agitação marítima, outubro de 2013
Volume 4: Avaliação comparativa da situação atual e de cenários de desenvolvimento, outubro de 2013
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
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Relativamente à agitação marítima os estudos do LNEC referem, quer para a situação
atual, quer para qualquer dos cenários de desenvolvimento do porto de Portimão
encarados, o seguinte:


Para qualquer condição de agitação incidente, à medida que esta penetra no
interior do porto verifica-se uma redução dos índices de agitação ao longo do
canal de acesso e principalmente na zona junto ao cais de atracação de navios de
cruzeiros;



Para as zonas A a C (ver localização na FIG. 13 e onde a praia Grande se
localiza, na zona C), é notória a variabilidade dos valores da relação entre a altura
das ondas em cada local e a altura ao largo, para diferentes períodos de onda e
para direções entre SE a W. Nas restantes zonas, essa variabilidade é menor
(depende da direção da onda considerada), sendo ainda de algum significado na
zona E e na zona D. Na zona F, os valores da relação entre as alturas da onda no
interior do porto e ao largo são tão baixos que não tem significado a variabilidade
observada;

FIG. 13 – Localização das Zonas de Controlo no Interior do Porto de Portimão usados pelo
LNEC (Zona C – zona associada à Praia Grande)
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Em geral, à medida que a direção da onda incidente roda de E para S, dá-se uma
maior penetração da agitação no interior do porto (verificando-se,
consequentemente, maiores valores dos índices de agitação nas zonas A, B, C, D
e E), passando-se o contrário à medida que a agitação incidente roda de S para
W. Para as direções de E e ESE, a agitação praticamente não penetra no porto.
As direções de onda incidente de SSE, S e SSW são as que mais afetam o porto;



Para cada direção de onda incidente, à medida que o período de onda aumenta,
existe uma tendência para o aumento dos valores dos índices de agitação no
interior do porto nas zonas mais afetadas, A, B e C (com exceção do período de
19 s). Nas restantes zonas, tal não é tão notório e inclusive na zona F tal não se
verifica. Para as direções de E e ESE, não se verificam alterações significativas
com o período da onda nas zonas C a F. Na zonas A e B, existem algumas
alterações para os períodos mais elevados.

No Quadro 3 apresenta-se o resumo dos valores médios e máximos da altura significativa
das ondas (Hs), para a situação atual e para os cenários encarados.
Quadro 3 – Valores Médios e Máximos das Ondas para a Situação Atual e para os
Cenários 1 e 2
Zona

Hsmed

Hsmax

Cenário atual

Cenário 1

Cenário 2

Cenário atual

Cenário 1

Cenário 2

A

0.34

0.38↑

0.42↑

3.23

2.41↓

3.21↓

B

0.30

0.27↓

0.26↓

2.92

2.15↓

2.30↓

C

0.23

0.17↓

0.23=

2.69

1.26↓

1.93↓

D

0.05

0.05=

0.05=

0.53

0.41↓

0.50↓

E

0.08

0.10↑

0.11↑

0.92

0.74↓

1.42↑

F

0.01

0.02↑

0.02↑

0.18

0.14↓

0.18=

Dos cenários estudados seleciona-se, para a análise comparativa com a situação atual, o
Cenário 1, por ser representativo da solução de canal proposta no Projeto de
Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação, caracterizado por:
prolongamento do cais comercial, alargamento do canal no interior do porto para 250 m e
da bacia de manobra para 500 m de diâmetro, e dragagem à cota -10 m(ZH).
Em termos gerais pode concluir-se que:


Existe agravamento das condições médias na zona de entrada do canal (Zona A)
e de menor expressão na Zona E no Cenário 1 relativamente à situação atual; nas
zonas das praias próximas dos molhes Oeste e Este (Zonas B e C (este onde se
situa praia Grande)) e na Marina (Zona D), o Cenário 1 conduz à diminuição
das condições médias ou à sua manutenção;



Em termos de altura de onda máxima, o Cenário 1 conduz a valores mais
baixos do que a situação atual.
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Relativamente ao efeito do aprofundamento e alargamento do canal na hidrodinâmica
estuarina, as intervenções propostas no Cenário 1 conduz a alterações ligeiras nas
características atuais da hidrodinâmica, nomeadamente, nos níveis da água e nas
velocidades das correntes. Há uma ligeira redução das velocidades máximas,
provocada pelo aprofundamento do canal.
Nestas condições, pode concluir-se que não haverá alterações significativas nas
características atuais dos agentes modeladores naturais da praia, pelo que não são de
esperar alterações na área da zona emersa da praia Grande ou no talude da sua
frente marítima. A ligeira redução da altura das ondas incidentes proporcionará até
melhores condições de estabilidade.



Praias do Molhe e do Pintadinho. Eliminação da Deposição de Areias

De acordo com a posição manifestada pela Câmara Municipal de Lagoa a deposição de
areias prevista nas praias do Molhe e do Pintadinho, de muito reduzida dimensão e face
ao risco que a sua utilização representa para a população pela instabilidade das arribas,
bem como o uso que as mesmas apresentam para a prática do surf e bodyboard a nível
regional, foi eliminada como área de deposição do projeto, de forma a evitar a perda de
qualidade para esses desportos e os riscos para a segurança de eventuais utilizadores
(ver FIG. 2 e FIG. 3).

2.2.1.2

Intervenções junto ao Castelo de São João do Arade

Sobre o Castelo de São João do Arade, a Sociedade Imobiliária São João do Arade,
proprietária do imóvel, manifestou preocupação perante os trabalhos previstos para a
área junto ao mesmo, designadamente, os trabalhos de dragagem da formação rochosa
submersa que dá continuidade ao promontório que suporta o castelo. As preocupações
baseiam-se no receio das consequências da redução das dimensões da base do
promontório na estabilidade deste e das vibrações que possam ser provocadas pela
eventual utilização de explosivos no desmonte da referida formação rochosa.
Também no âmbito do fator ambiental Património, a DGPC manifestou preocupação
sobre este imóvel classificado, identificando lacunas e deficiências no âmbito das
medidas de minimização relacionadas com o desmonte da rocha na área de servidão
deste imóvel, bem como a necessidade de um plano de monitorização para o mesmo.
Considera a DGPC que não podendo ser postos em causa os bens culturais, a solução
de desmonte a adotar não deve prever a utilização de explosivos e deve assegurar a
preservação e integridade da arriba em que assenta o castelo, situação que não se
encontra salvaguardada com o projeto proposto.
Na FIG. 14 apresenta-se um extrato do Desenho T1102-3-PE-OBM-DWG-CN-001-0 do
Projeto do Canal (e integrado no Anexo 3), na proximidade do castelo, e FIG. 15 as
fotografias do castelo, que permitem correlacionar o traçado do canal com as muralhas.
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FIG. 14 – Levantamento Parcial do Promontório onde está Construído o Castelo de São
João do Arade

FIG. 15 – Fotografia do Castelo de São João do Arade

Como se pode verificar as muralhas estão implantadas na vertical do limite poente da
parte emersa da formação rochosa que constitui a base do promontório e que esta se
prolonga para baixo com inclinação íngreme.
A distância, em projeção horizontal, entre o limite nascente do rasto do canal e o limite
poente das muralhas do castelo é de 78 m.
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No Desenho T1102-3-PE-OBM-DWG-GE-005-0, também integrado no Anexo 3 é
apresentada a posição do teto das formações coerentes na proximidade do castelo e nos
Desenhos T1102-3-PE-OBM-DWG-CN-002-0 e T1102-3-PE-OBM-DWG-CN-003-0, do
mesmo anexo, apresentam-se os perfis transversais do canal.
Na FIG. 16 representam-se extratos dos perfis transversais P 1+450, P 1+500 e P1+550,
que constam destes desenhos, onde se indica a dragagem que será realizada junto ao
castelo.

FIG. 16 – Perfis Transversais do Canal na Proximidade do Castelo de São João do Arade

Como se constata, o canal tem aqui 200 m de largura no rasto e o corte que é necessário
realizar na formação rochosa que dá continuidade ao promontório para garantir esta
largura é de pequena expressão. Não ultrapassa 20 m de largura e realiza-se a
distâncias do castelo compreendidas entre 78 e 100 m.
O equipamento a utilizar nesta dragagem será constituído por:


Draga de sucção estacionária com desagregador (CSD - cutter suction dredger)
(FIG. 17);



Batelões de abrir pelo fundo, para o transporte dos materiais dragados.
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FIG. 17 – Dragas de Sucção Estacionárias

Como o seu nome indica, a draga a utilizar opera estacionada, fixa ao fundo através de
duas estacas, que servem simultaneamente para realizar o seu avanço ao longo do canal
com o apoio de âncoras. É dotada de uma lança de dragagem equipada, na extremidade,
com um desagregador, que tritura as formações rochosas ou fortemente consolidadas e
que permite a sua sucção.
Estas dragas dispõem de sistema de posicionamento baseado em GPS diferencial –
DGPS - em tempo real, que permite o seu posicionamento com precisão nos locais de
dragagem, de equipamento de controlo da profundidade da lança de dragagem e podem
dispor de visor para controlo dos materiais do fundo.
Embora não sejam de esperar quaisquer impactes na estabilidade do promontório e do
castelo previu-se todavia ainda a implementação de um plano de monitorização à
semelhança do que vai ser adotado no acompanhamento das estruturas marginais
existentes, para detetar e identificar quaisquer efeitos adversos não espectáveis e para
evitar que venham a ser atribuídas aos trabalhos de aprofundamento e alargamento do
canal quaisquer atuais ou futuras anomalias.
Esse plano abrangerá as fases de construção e pós construção, por um período de dois
anos após a conclusão da empreitada. Visará a avaliação do comportamento do
promontório e muralhas com recurso à comparação de fotografias a realizar antes e
depois de iniciar os trabalhos e à leitura de testemunhos a colocar em fissuras e fendas
existentes no promontório e nas muralhas.
Concluiu-se assim que tendo em vista aumentar a distância entre a muralha do
castelo e a zona de corte da formação rochosa, foi possível reduzir, nesta zona, a
largura do rasto do canal de 215 m para 200 m. O corte que é necessário realizar na
formação rochosa que dá continuidade ao promontório para garantir esta largura é
de pequena expressão, não ultrapassando 20 m de largura e realiza-se a distâncias
do castelo compreendidas entre 78 m e 100 m. O desmonte é feito com draga com
cabeça desagregadora e será feita a monitorização das ações de modo a avaliara
eventuais efeitos sobre o promontório o edifício.
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2.2.1.3

Marina de Portimão (existente) e Marina de Ferragudo (projeto previsto)

No âmbito da consulta pública a entidade gestora da Marina de Portimão e proponente da
Marina de Ferragudo, Marinas de Barlavento, apresentou os seguintes comentários
quanto ao projeto do porto de Portimão:


Os autores do projeto e EIA levam em consideração os efeitos negativos que o
aprofundamento e alargamento do canal teriam sobre o Cais da Marinha, mas não
analisam o eventual impacto negativo sobre os molhes de proteção da Marina de
Portimão, especialmente o aterro e o molhe Norte, adjacentes ao cais da Marinha,
e nada é dito sobre a eventual necessidade de reforçar o molhe Sul da Marina de
Portimão ou a retenção da piscina e praia virados a Sul;



A bacia de rotação e o alargamento do canal previstos no estudo, nomeadamente,
na zona Norte da margem esquerda do rio Arade, obriga à sua compatibilização
com o projeto da Marina de Ferragudo já aprovado.

Relativamente ao primeiro assunto relacionado com a Marina de Portimão, de referir que
no Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal apresentado foram analisadas
todas as consequências da dragagem do canal à cota -10 m(ZH) na estabilidade das
obras marginais existentes ao longo do canal, analisando a possibilidade de infraescavação dessas obras. Dessa análise resultou a necessidade de prever, no projeto, a
proteção das fundações do Cais da Marinha e do cais de abastecimento do Porto de
Pesca e a construção de uma proteção das instalações do ISN e dos armazéns de
aprestos.
Quanto à Marina de Portimão e tendo
mesma, cujas obras de proteção estão
DWG-GE-007-0 e 008-0 do Projeto no
realizar qualquer reforço da fundação
que ficarão do rasto do canal.

por base os desenhos de que se dispõe da
representadas no Desenho T1102-2-PE-OBMAnexo 3, não foi detetada necessidade de
destas obras, tendo em conta a distância a

O Quadro 3, apresentado atrás, revela que as condições de agitação no interior da
Marina de Portimão não serão afetadas pelo alargamento e aprofundamento do canal. No
entanto, ao longo do canal há aumento do valor médio da altura significativa e redução do
valor máximo desta altura. Essas alterações em frente à Marina (Zona E da FIG. 13)
refletem-se num agravamento do valor médio da altura significativa, de cerca de 25%, e
numa redução do valor máximo da altura significativa, de cerca de 20%.
Estas alterações não deverão ter repercussão na estabilidade das obras de proteção da
Marina, dado que são os valores máximos das ondas que condicionam a estrutura das
obras e, de acordo com os resultados dos estudos do LNEC, o valor da altura significativa
máxima será menor após o alargamento e aprofundamento do canal.
Quanto ao segundo aspeto relacionado com o projeto da Marina de Ferragudo trata-se de
um projeto previsto para a margem esquerda do Arade (entre o Porto de Pesca de
Portimão e a Ribeira de Ferragudo), cuja DIA se encontrava já à data da elaboração do
EIA caducada (30-06-2018). Todavia e pese embora incerto em termos de concretização,
este projeto foi contudo avaliado no EIA em termos dos seus impactes cumulativos.
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A concretizar-se, o projeto da Marina de Ferragudo, implicaria de acordo com o layout
proposto, uma alteração topo-hidrográfica do Arade para a criação de canal de acesso
das embarcações, mas igualmente uma alteração da sua margem nesse local. O projeto
de Alargamento e Aprofundamento do Canal do Porto de Portimão interferindo com a
atual margem do Arade nessa zona pelo alargamento da bacia de rotação, implicaria com
a zona molhada da eventual futura marina, o que não inviabilizaria o projeto, tendo este
apenas que se adaptar às futuras novas cotas de rasto do canal.
De acordo com a informação da consulta pública encontra-se em tramitação no tribunal
de Loulé uma ação administrativa interposta pelo propoente da Marina de Ferragudo com
o objetivo de lhe ser reconhecida a validade da DIA emitida em 08/07/2008 e que
permaneceu válida até 30/06/2018.
Refere assim a proposta de DIA do projeto do Porto de Portimão “que não tendo a ação
mencionada efeitos suspensivos, não se verifica a existência de enquadramento, nos
termos do art.º 38 do Código do Procedimento Administrativo que determine a suspensão
do presente procedimento de AIA. Não obstante, estando ainda pendente e sem decisão
a referida ação, considera a CA que o projeto de execução do Aprofundamento e
Alargamento do Porto de Portimão deve salvaguardar a possibilidade de compatibilização
com o projeto da Marina de Ferragudo, que o precede, caso a decisão da ação intentada
no Tribunal de Loulé venha a concluir pela não caducidade da DIA do projeto.”
Deste modo e de forma a demonstrar que o projeto da Marina de Ferragudo nunca seria
inviabilizado pelo projeto de alargamento do Portimão de Portimão, apresenta-se nas
FIG. 18 e FIG. 19 a sobreposição dos dois projetos, em que se verifica que o
alargamento da bacia de rotação situada em frente do Cais de Comércio e Turismo e o
alargamento do canal, conforme o projeto apresentado no EIA (projeto a vermelho) não
inviabilizam a construção da Marina de Ferragudo. O rasto do canal e da bacia ficariam
praticamente fora dos limites da concessão e os seus taludes invadiriam parcialmente a
zona de fundação das obras de proteção desta marina.
Todavia, introduziu-se uma alteração pontual de ajustamento na bacia de rotação
proposta (ver FIG. 2 e FIG. 3), transladando-a para montante em cerca de 50 m, por
forma a minimizar a interferência do canal com as obras do arranjo geral da Marina de
Ferragudo prevista.
Com esta alteração e como se constata na figura seguinte (FIG. 18), o rasto da bacia de
manobra ficará exterior à área de implantação da marina, não inviabilizando a sua
construção. Sendo a dragagem do canal anterior à construção da marina, o talude de
dragagem estender-se-á para o interior da área de implantação da marina. Como
consequência, as obras marginais da marina terão que ser fundadas a cota inferior às
previstas no respetivo projeto. Todavia esse ajustamento teria sempre que se fazer em
qualquer circunstância, tendo em conta as cotas de fundo atualizadas, uma vez que
mesmo sem projeto de alargamento do canal, a hidrodinâmica vai alterando as cotas de
fundo.
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FIG. 18 – Planta com sobreposição do projeto da Marina de Ferragudo e do projeto do
alargamento do canal do porto de Portimão (ajustado)

O rebaixamento da cota de fundação das obras terá repercussões nos respetivos custos,
mas o alargamento da bacia de manobra e o seu aprofundamento também trará
vantagens para a Marina porque garante a profundidade do acesso marítimo à respetiva
bacia molhada (FIG. 19). De igual modo o projeto de aprofundamento e alargamento do
canal do porto de Portimão dará um contributo importante para a Marina de Ferragudo,
reduzindo a quantidade das areias que teriam que ser dragadas e levadas a destino final
adequado.
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FIG. 19 – Perfis com sobreposição dos projetos da Marina de Ferragudo e do canal e sua
localização
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Face ao exposto, pode assim, concluir-se que a construção da Marina de Ferragudo não
é inviabilizada com o alargamento e aprofundamento do canal com os ajustes
introduzidos.

2.2.1.4

Obra de proteção da fundação do Cais da Pesca

Com o ajuste da bacia de rotação ligeiramente para norte, para minimizar a interferência
com a prevista Marina de Ferragudo, ocorre assim o aprofundamento do canal de
navegação junto do Cais da Pesca da DocaPesca que exige a realização de obras tendo
em vista a garantia da sua estabilidade (ver enquadramento de alterações nas FIG. 2 e
FIG. 3.
Para tal foram encaradas dois tipos de solução: uma considerando o reforço da estrutura
do cais, com recurso a microestacas, cortinas de jet grouting ou solução equivalente,
podendo a dragagem ser executada até muito próximo do cais, e a outra considerando a
criação de uma plataforma, à cota de serviço, frente à estrutura e a execução de uma
proteção do talude de dragagem, com enrocamento ou colchões tipo “Reno”, garantindose a manutenção da estabilidade da estrutura existente.
A opção recaiu sobre a segunda solução pela maior simplicidade de execução, pela
facilidade de monitorização por simples observação e ainda pela facilidade de realização
de trabalhos de reparação. Esta solução exige, no entanto, algum cuidado quando da
realização de dragagens de manutenção.
A obra de proteção da fundação do cais da pesca consiste, assim, na reposição da cota
de serviço deste cais, a -6 m(ZH), criando-se uma plataforma com 15 m de largura no
contorno da frente sul e parte da frente oeste do cais, de forma a garantir a manutenção
das condições de estabilidade atuais da estrutura (FIG. 20 e FIG. 21).
A transição desta plataforma para a cota -10 m(ZH,) respeitante ao rasto do canal de
navegação, é feita com um talude a 3H:1V.
De modo a garantir-se a estabilidade desta plataforma o talude será protegido com
colchões “Reno” com 0,30 m de espessura. Os colchões deverão revestir, para além do
talude, a plataforma superior e a plataforma inferior numa largura de 5 m.
O comprimento total da proteção é de aproximadamente 164 m.
Entre ao colchão e o terreno arenoso será colocada uma tela geotêxtil para impedir a
fuga do material fino e o consequente desgaste da plataforma. A tela será fixada à malha
do colchão aquando da sua preparação e enchimento em terra.
Nos Desenhos T1102-3-PE-OBM-DWG-CP-002-0 a 004-0 apresentados no Anexo 3
está definida a obra.
Esta obra será executada previamente à dragagem geral do canal.
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FIG. 20 – Cais da Pesca. Obra de proteção da fundação – Planta
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FIG. 21 – Cais da Pesca. Obra de proteção da fundação – Corte
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2.2.2 Deposição de Dragados
2.2.2.1

Materiais a dragar

Como já referido no EIA, os elementos de caracterização geológica e geotécnica, indicam
que os materiais a dragar serão, essencialmente, siltes lodosos, argilosos e arenosos e
areias finas a médias, em geral, medianamente compactas a compactas. Os materiais
siltosos encontram-se junto aos Cais da Pesca e da Marinha e junto à Marina de
Portimão, constituindo as camadas superiores dos fundos nessas zonas.
As areias distribuem-se por toda a área a dragar, sob os materiais siltosos nas zonas
mais interiores e a partir da superfície na zona do anteporto. São areias em geral finas,
amareladas/acastanhadas, medianamente a muito compactas. Superficialmente, nesta
zona, ocorrem areias de origem marítima soltas.
As formações rochosas junto às instalações do ISN e junto ao Castelo de São João do
Arade são de natureza sedimentar, incluindo formações do Pliocénico, constituídas por
siltes argilosas e argilas siltosas muito duras a rijas, pelo que podem ser desmontadas
com dragas estacionárias equipadas com desagregador, não havendo assim qualquer
necessidade de recorrer a explosivos.
O volume de dragagem total estimado com base nos perfis transversais do atual projeto
proposto é de 3 470 000 m3.
No Quadro 4 indicam-se os volumes a dragar em cada sector do canal e a respetiva
natureza, tendo por base os Desenhos T1102-3-PE-OBM-DWG-AA-001-0 a 011-0
(Anexo 3) e a informação geológica e geotécnica apresentada na memória do projeto.
Quadro 4 – Volume e Natureza dos Materiais a Dragar em Cada Sector do Canal – Projeto
Reformulado
3

Sectores (m )
Totais
3
(m )

R
(bacia rotação
montante)

C
(canal)

B
(canal)

A
(anteporto)

1 576 000

346 000

618 000

780 000

3 320 000

Coerentes (calcário, arenito)

-

105 000

45 000

-

150 000

Totais

1 576 000

451 000

663 000

780 000

3 470 000

Materiais a Dragar

Incoerentes (areias, siltes)

Os produtos de dragagem de natureza arenosa, com características (granulometria,
composição, contaminação) adequadas, serão utilizados na alimentação de praias dos
concelhos de Lagoa e Portimão, conforme articulação feita com a APA/ARH Algarve (ver
alíneas b) do ponto 2.1). Os materiais de natureza siltosa ou rochosa e areias
inadequadas para deposição em praias serão depositados no mar, ao largo do Porto de
Portimão, a cerca de 5 milhas a sul da foz do rio Arade, local de imersão previsto no
Plano de Situação Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM).
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Tendo em conta a informação geológica existente, os materiais incoerentes com maior
probabilidade de serem aproveitáveis na alimentação artificial das praias são os que
ocorrem no Sector A. Existe, assim, cerca de 780 000 m3 de areia para a alimentação das
praias e 2 690 000 m3 de materiais não aproveitáveis, para deposição ao largo do porto,
no local previsto no POEM.
Pelas alterações efetuadas face ao EIA quanto às praias a alimentar, apresenta-se
seguidamente o projeto previsto.

2.2.2.2

Alimentação Artificial das Praias

2.2.2.2.1 Considerações gerais
De acordo com o n.º 1 do Art.º 2.º da Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto, “a extracção e
dragagem de areias, quando efectuada 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 protecção”. O
n.º 3 do mesmo artigo especifica o que se entende por linha de costa: “no caso dos
estuários e lagunas costeiras, entende-se por «linha da costa» a linha recta que une os
dois lados da zona de comunicação com o mar de forma a dar continuidade à linha da
costa resultante do número anterior.”.
Nestas condições todo o material dragado, com características de areia, deverá ser
destinado à alimentação artificial de praias.
Neste sentido, no âmbito da atual reformulação do projeto e para atender também ao
referido na Proposta da DIA, os locais de deposição para alimentação de praias foram
devidamente articulados com a APA/ARH Algarve, e por sua vez com os municípios, face
aos volumes que existem disponíveis (cerca de 780 000 m3).
De facto, só os materiais a dragar no anteporto (Sector A) parecem satisfazer as
características adequadas: serem areias, não estarem contaminadas, e terem
granulometria próxima da que existe nas praias a alimentar, conforme concluiu a
APA/ARH Algarve da avaliação entretanto feita.
No Quadro 5 apresenta-se a distribuição deste volume disponível pelas praias definidas
pela ARH Algarve, como sendo a “alimentar” pelo projeto, depois de ouvidas as Câmaras
Municipais dos concelhos envolvidos, conforme enquadramento já feito no ponto 2.1.
Quadro 5 – Alimentação Artificial das Praias. Volume de Areia a Utilizar em Cada Praia
3

Praias (m )
Totais
3
(m )

Nova

Cova
Redonda

Três Castelos/
Amado /
Careanos

Alvor

Meia
Praia

Alimentação emersa

71 300

46 000

180 000

-

-

294 300

Alimentação imersa

-

-

-

120 000

240 000

360 000

Destino

Total
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Nos pontos seguintes faz-se a descrição dos trabalhos a realizar em cada praia,
referindo-se que os projetos de deposição nas praias Nova e da Cova Redonda
(concelho de Lagoa) e praias dos Três Castelos / do Amado / dos Careanos (concelho de
Portimão) foram desenvolvidos pela APA/ARH Algarve e integrados no projeto glocal do
porto de Portimão.

2.2.2.2.2 Praias Nova e da Cova Redonda (alimentação de praia emersa)
No Anexo 3 apresenta-se o Projeto de Execução da “Alimentação Artificial das Praias
Nova e da Cova Redonda” (concelho de Lagoa), desenvolvido pela ARH Algarve para a
deposição de dragados nestas praias, e cuja área que se pretende alimentar está
indicada na FIG. 22.
Estas praias localizadas no concelho de Lagoa, para nascente do estuário do Arade,
foram já alvo de operação de alimentação artificial por parte da ARH Algarve em 2014 e
são objeto de monitorização periódica desde há duas décadas.
De acordo com o presente projeto, estas praias, serão alimentadas artificialmente com
um volume de 71 300 m3 (praia Nova) e 43 000 m3 (praia da Cova Redonda), numa frente
de mar que totaliza 560 m, e com uma densidade de enchimento de 230 m3/m.l., na praia
Nova, e de 170 m3/m.l., na praia da Cova Redonda.
A área será proveniente da barra do rio Arade e extraída por meio de draga do tipo
sução/repulsão que a transportará até pontos localizados ao largo da praia e procederá
de seguida à sua repulsão para o areal (zona subaérea), havendo posteriormente o
respetivo espalhamento com maquinaria adequada.
A mobilização do equipamento necessário para o espalhamento da areia na praia, tal
como na anterior empreitada, só pode ser feito pela via marítima.
Com esta ação, espera-se um incremento da largura das praias de cerca de 30 m (praia
Nova) e de 20 m (praia da Cova Redonda).
O conjunto das intervenções a realizar será acompanhado por uma série de
levantamentos topo-hidrográficos, a fornecer pelo empreiteiro, repartidos pelas três
frentes de trabalho: mancha de empréstimo e as duas praias e que terão lugar antes e
após a intervenção.
Na FIG. 23 mostra-se, a título de exemplo, os efeitos obtidos com a alimentação de 2014
na praia Nova, que com uma frente de mar de 310 m, foi alimentada na altura, mediante
a deposição de cerca de 90 000 m3 na porção subaérea, o que permitiu o alargamento da
praia em cerca de 45 m.
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FIG. 23 – Praia Nova antes e depois da Alimentação Artificial de 2014

Os resultados da monitorização da ARH Algarve mostram que, após esta intervenção de
2014, a praia Nova tem perdido progressivamente areia na zona subaérea, com um ritmo
de cerca de 3,2 m/ano. Os resultados mostram também que, após a alimentação artificial,
a praia subaérea conteve apenas 81% do volume originalmente depositado, sendo o
restante disperso pela praia submarina, correspondendo ao reajuste natural do perfil de
praia. Parte dos sedimentos dispersos pela zona submarina foram mobilizados pela
deriva litoral e parcialmente incluídos nas praias a sotamar (a nascente), nomeadamente
na praia da Sra. da Rocha.
A projeção do modelo de perda de volume permite antecipar que, na data provável de
execução da presente obra (2024), o volume remanescente na fração subaérea da praia
Nova não será muito diferente do volume que atualmente aí existe.

2.2.2.2.3 Praias dos Três Castelos, Amado e Careanos (alimentação de praia
emersa)
No Anexo 3 apresenta-se o Projeto de Execução da “Alimentação Artificial das Praias
dos Três Castelos, Amado e Careanos” (concelho de Portimão), desenvolvido pela ARH
Algarve.
De acordo com este projeto, estas praias, localizadas no concelho de Portimão, no troço
de praia entre a praia do Vau e a praia da Rocha, para poente do estuário do Arade,
serão alimentados artificialmente com um volume global de 180 000 m3 (45 000 m3 na
praia dos Três Castelos, 72 000 m3 na praia do Amado e 63 000 m3 na praia dos
Careanos).
Este troço de praia entre o Vau e a Rocha contém praias estreitas acumuladas na base
das arribas e a utilização mostra que os seus utentes ocupam frequentemente faixas de
risco associadas à geodinâmica natural das arribas.

Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
do Porto de Portimão (Reformulação do Projeto de Execução)
EIA
Rev.00

53
Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto
Setembro 2021

A área de alimentação destas praias, a efetuar-se também desde a base da arriba
encontra-se assinalada na FIG. 24.
A empreitada inclui a intervenção numa frente de mar de 1350 m (450 m e cada uma das
três praias), com uma densidade de enchimento de 100 m3/m.l. na praia dos Três
Castelos, de 160 m3/m.l. na praia do Amado e de 140 m3/m.l. na praia dos Careanos.
A areia será extraída por meio de draga do tipo sucção/repulsão, que a transportará até
pontos localizados ao largo das praias e procederá à sua repulsão para o areal e
subsequente espalhamento até obtenção dos perfis de praia finais.
O conjunto de intervenções a realizar será acompanhado por uma série de
levantamentos topohidrográficos, a fornecer pelo empreiteiro.
Neste projeto, a APA/ARH Algarve considerou ainda que, o esporão que separa a praia
dos Três Castelos da praia da Rocha, tenha que ser prolongado, possibilitando assim a
retenção e acumulação de areias e aumentando assim a largura da praia, à semelhança
da ação exercida pelo esporão existente no extremo nascente da praia da Rocha, que
face à incidência predominante da ondulação (de oeste), permitiu que as areias se
tenham acumulado a poente, aumentando a largura dessa praia. Conforme o
enquadramento na FIG. 25, trata-se assim de na prática melhorar a capacidade de
retenção do esporão existente, que liga a Ponta dos Castelos ao primeiro dos Leixões
dos Castelos, para isso será alteado o coroamento do troço existente e será prolongado
até ao segundo leixão.
O esporão existente e que será prolongado é mergulhante, com cota de coroamento da
extremidade norte, junto à Ponta dos Castelos, de +3,8 m(ZH) e da extremidade sul, junto
ao primeiro leixão, de +2,8 m(ZH).
O prolongamento do esporão será também mergulhante. A cota de coroamento junto ao
primeiro leixão será +3,5 m(ZH) e na extremidade sul, junto ao segundo leixão,
+0,5 m(ZH). A estrutura proposta para o prolongamento é constituída por um núcleo de
enrocamento de todo o tamanho (tot) revestido por um manto de proteção em
enrocamento de 9 a 12 t, com duas camadas nos taludes e uma na plataforma de
coroamento.
O projeto do esporão é apresentado no Anexo 3 (Desenho T1102-3-PE-OBM-DWG-AA008-0 representa-se a planta do esporão e no Desenho T1102-3-PE-OBM-DWG-AA-0090 o perfil longitudinal do esporão e o perfil transversal do prolongamento) e será realizado
com recursos a equipamento terrestre.
A construção do prolongamento e do alteamento do esporão existente poderá ser
realizada com utilização de equipamento terrestre, fazendo o acesso através da Praia da
Rocha. Dadas as cotas de coroamento da obra existente e do seu prolongamento, haverá
necessidade de construir uma plataforma de trabalho a cotas compatíveis com a maré e
com as condições de agitação ocorrentes durante a execução dos trabalhos.
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Com o presente projeto pretende-se assim aumentar a largura deste troço de praia, de
modo que a sua utilização seja feita mais afastada das arribas, mas a intervenção deve
ser também entendida como medida de proteção costeira, na medida em que a areia a
depositar nas praias suportadas por arribas permitirá por um lado diminuir a frequência
com que o mar atinge a base da arriba e, por outro, fomentar a utilização da praia
afastada das faixas de risco das arribas, reduzindo o risco para os utentes.
Este troço Vau-Rocha foi também já alvo de uma série de intervenções de alimentação
artificial, das quais a mais notável, foi o primeiro enchimento de praia no litoral do
Algarve, realizado em 1970, na praia da Rocha, utilizando como mancha de empréstimo
os sedimentos resultantes da dragagem do aprofundamento do canal de navegação do
estuário do rio Arade. Desde então, as operações de manutenção da barra e canal de
navegação foram utilizadas na alimentação artificial das praias entre o Vau e Rocha. A
última operação de alimentação artificial de praias data de 1998:
Quadro 6 – Intervenções de Alimentação Artificial no Troço entre a Praia do Vau e Praia da
Rocha
Local

Data

Volume
(m3)

Objetivo

Praia da Rocha

1970

880 000

Aumento da largura praia para
uso balnear/recreativo

Direção Geral de Portos

Praia da Rocha

1983

100 000

Aumento da largura praia para
uso balnear/recreativo

Direção Geral de Portos

Praia dos Três Castelos

1983

450 000

Aumento da largura praia para
uso balnear/recreativo

Direção Geral de Portos

Praias entre Vau e Rocha

1996

480 000

Melhoria das condições de
estabilidade da linha de costa

Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos

Praias entre Vau e Rocha

1998

510 000

Melhoria das condições de
estabilidade da linha de costa

Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos e Instituto da Água

Entidade responsável

Fonte: Adaptado de Pinto et.al, 2020.

O troço em causa foi também objeto de uma série de intervenções, a mais importante a
construção dos molhes de acesso ao porto de Portimão, concluída em 1959. O molhe
poente tem uma extensão de 850 m e mergulha até à profundidade de -7 m(ZH). Esta
estrutura constitui obstáculo muito importante no transporte longilitoral, sendo muito
eficiente na retenção da areia que transita na deriva litoral, cujo sentido se processa de
poente para nascente. O comportamento da evolução destas intervenções tem sido
acompanhado desde outubro de 1997, mediante a execução periódica de perfis
transversais, iniciado pela DRAOT Algarve, mantido pela CCDR Algarve e, atualmente a
cargo da APA/ARH Algarve e mostra grande sucesso.
De facto, no troço Vau-Rocha até ao início da década de 1970, as pequenas praias
existentes eram exíguas e de pequenas dimensões correspondendo a pequenas
enseadas acumuladas nas diversas reentrâncias da irregularidade do recorte costeiro das
arribas.
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A largura média (medida entre a base da arriba e a curva do NMM) natural dessas praias
não excedia 25 m. Após a alimentação artificial da praia da Rocha em 1970, o troço VauRocha foi capaz de reter uma pequena fração dessa areia, de que resultou um ligeiro
aumento da largura média da praia de cerca de 15 m.
Em 1983 foi executada nova alimentação artificial de uma fração deste troço, numa frente
de mar de 1000 m de que resultou alargamento médio da praia de cerca de 60 m. Face
ao sentido dominante do transporte longilitoral, a areia depositada neste troço foi
progressivamente transferida para sotamar, para a praia da Rocha. Em 1995, a largura
média das praias deste troço atingia cerca de 40 m, ainda assim superior à sua largura
natural (22 m).
No final da década de 1990, foram executadas duas intervenções de alimentação artificial
neste troço, utilizando para o efeito os dragados do estuário do Arade. A primeira, em
1996, envolveu a deposição de 480 000 m3 de sedimentos, dragados da zona a montante
da atual Marina de Portimão, com teor de finos de cerca de 20%. Dois anos depois da
alimentação artificial, a praia continha apenas 5% do volume da recarga (Teixeira, 2011).
Em 1998 foi executada nova alimentação com 510 000 m3 de sedimentos arenosos
dragados da área de implantação da Marina de Portimão, com maior longevidade,
favorecida quer pela utilização de sedimentos sem finos quer pela construção do
pequeno esporão mergulhante entre a praia dos Três Castelos e a praia da Rocha,
concluído em 1999. Esta intervenção de recarga de praia estabilizou a partir de 2007,
momento em que a largura média da praia no troço Vau-Rocha se manteve com cerca de
50 m.

2.2.2.2.4 Praias do Alvor e Meia Praia (alimentação de zona imersa na frente de
praias)
De acordo também com o definido pela APA/ARH Algarve e já constante do EIA, os
depósitos em zona imersa situam-se nas frentes das praias do Alvor (a 6 km para poente
da foz do Arade – concelho de Portimão) e da Meia Praia (a 11 km para poente da foz do
Arade – concelho de Lagos), a cerca de 200 m da linha de praia, posicionando-se entre
as cotas -3 m(ZH) e -8 m(ZH), em zona infralitoral (ver FIG. 26 e FIG. 27).
Os fundos são compostos por areias e areias lodosas, estas últimas com baixo teor em
silte (5 – 20%).
Na zona imersa frente ao Alvor, será depositado um volume de 120 000 m3 numa área de
120 000 m2, sendo portanto a altura do depósito de 1 m. No caso da zona imersa frente à
praia da Meia Praia, será depositado um volume de 240 000 m3 numa área de
240 000 m2 e portanto também com a altura do depósito de 1 m.
Estes locais correspondem aos já avaliados nos Elementos Adicionais ao EIA, onde face
às zonas imersas então propostas, foram excluídas as zonas imersas frontais à praia da
Luz, à praia dos Salgados e à Ponta da Piedade, por falta de sedimentos com
características granulométricas e de composição adequadas, conforme decisão da
APA/ARH Algarve.
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2.3

Plano de Trabalhos e Equipamento de Dragagem

As operações de dragagem serão confinadas no tempo, estimando-se que as mesmas
decorram num período de cerca de 6 meses, fora do principal período de reprodução dos
peixes do estuário do Arade (março a junho), embora tendo que abranger parte do
período balnear, uma vez que corresponde à altura do ano em que a menor agitação
marítima, permite a recarga artificial das praias. Será, por isso, realizada
preferencialmente durante o Verão, à semelhança do que tem sido feito pela APA/ARH
Algarve nas várias ações já realizadas no litoral algarvio e inclusive nestas mesmas
praias, agora alvo de nova alimentação artificial no âmbito do presente projeto.
A execução dos trabalhos de proteção e contenção das obras marginais existentes (Cais
de Pesca, Cais da Marinha e zona junto ao ISN) poderá ser realizada sem restrições em
qualquer época do ano, sendo que estas devem ocorrer contudo previamente à
realização da dragagem do canal.
No cronograma de trabalhos previu-se a utilização de quatro dragas (2 dragas
hidráulicas, uma de sucção em marcha e outra estacionária com desagregador e e
dragas mecânicas).
A draga hidráulica de sucção em marcha é adequada para dragar materiais arenosos e
areno-siltosos soltos. Realiza a dragagem à medida que navega ao longo do canal e
armazena os materiais dragados no porão. Quando o porão está carregado navega até
ao local de depósito e repulsa os materiais dragados para as praias ou despeja-os por
abertura do fundo.
A draga hidráulica de sucção com desagregador é adequada para dragar formações
rochosas brandas e materiais arenosos e argilosos consolidados. Como é uma draga
estacionária ou repulsa os materiais dragados diretamente para o local de depósito, se
este ficar próximo, ou descarrega para batelões, que os transportam para o local de
depósito. Admitiu-se a sua utilização na dragagem das formações rochosas da margem
esquerda e dos materiais consolidados existentes a maior profundidade.
A draga mecânica é adequada para dragar qualquer dos tipos de formação geológica que
ocorre no canal, e permite, simultaneamente, a observação dos materiais que vão sendo
dragados. É a draga que a Direcção-Geral do Património Cultural recomenda que seja
utilizada na dragagem nas áreas de proteção dos sítios arqueológicos e nas áreas de
elevada sensibilidade arqueológica.
Estes equipamentos correspondem também aos já previstos anteriormente, com a
introdução apenas de dragas mecânicas para a realização das dragagens nos sítios de
proteção ou sensibilidade arqueológica.
Como haverá que realizar a dragagem das áreas de proteção dos sítios arqueológicos e
das áreas de elevada sensibilidade arqueológica com recurso a dragas mecânicas, antes
destas zonas serem sujeitas a dragagem com qualquer outra draga, este trabalho
condicionará o prazo da empreitada e a sequência dos diversos trabalhos.
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Tendo em conta que o volume global a dragar é de 3 470 000 m3, a draga de sucção em
marcha terá que dragar cerca de 660 000 m3 de areia a utilizar na alimentação artificial
das praias e o material siltoso da parte de montante do canal, que se estima em cerca de
1 240 000 m3; a draga de sucção estacionária terá que dragar 870 000 m3 de formações
consolidadas e as dragas mecânicas cerca de 700 000 m3.
O rendimento de uma draga mecânica de média capacidade é de aproximadamente
2 500 m3/dia, em trabalho contínuo. Para dragar o volume indicado seriam necessários
cerca de 300 dias se fosse utilizada uma única draga, mobilizando duas dragas o prazo
reduz-se para cerca de 5 meses.
Admitindo a utilização de uma draga de sucção em marcha com capacidade de 2 500 m3,
trabalhando 24 h/dia, serão necessários, para dragar o volume que se estima dragar com
esta draga, cerca de 160 dias.
Após a dragagem de grande parte dos materiais incoerentes superficiais, realizada pela
draga de sucção em marcha, terá início a dragagem da rocha e das formações
consolidadas.
No total prevê-se assim um prazo global de cerca de 10 meses, se a empreitada for
consignada em março de forma ao Empreiteiro poder aproveitar o Verão para realizar a
alimentação artificial das praias.
Quadro 7 – Cronograma de Trabalhos (indicativo)
Mês

Atividade

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Trabalhos preparatórios
Construção das proteções marginais
Mobilização das dragas
Dragagem das áreas arqueológicas
Dragagem do canal a montante da Marina
Dragagem de formações rochosas ou consolidadas
Dragagem do canal a jusante da Marina

Em termos de previsão do pessoal empregue na obra, estima-se um valor mensal que
varia 21 a 83 elementos e onde estão incluídos os seguintes profissionais:


Direção da obra: Diretor da Obra, Engenheiros Civis, Ambiente, Segurança,
Qualidade, Arqueólogo;



Enquadramento: Encarregado Geral, Topógrafos, Administrativos;



Serviços de apoio: Mecânicos, Eletricistas, Guardas;



Produção: Condutores / Manobradores, Motoristas, Oficiais, Serventes;



Marítimos: Mestres Marítimos, Motoristas Marítimos, Marinheiros.
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3.

CONCLUSÕES. DEMONSTRAÇÃO QUE O PROJETO REFORMULADO SE
MANTÉM DENTRO DA ÁREA DO ESTUDO DO EIA, CONSIDERANDO TODOS
OS FATORES AMBIENTAIS AVALIADOS

No ponto anterior foram apresentadas as alterações que foram desenvolvidas no projeto
em articulação com as entidades locais e regionais interessadas. De acordo com o
recomendado pela APA os elementos apresentados fornecem os dados e informações de
acordo com o solicitado:
a) Abrangem todos os componentes do projeto descrevendo as alterações propostas
abrangendo o canal de navegação, as bacias de rotação e todas as implicações
nas margens nomeadamente, aquelas que foram objeto de pareceres negativos
ou duvidas pelas entidades participantes no processo de consulta pública. Essas
alterações estão detalhadas no ponto 2.2.1. do presente relatório.
b) Também no que se refere às áreas de deposição dos dragados e fruto da intensa
articulação com a APA/ARH Algarve, e por sua vez também com as Câmaras
Municipais de Portimão e de Lagoa, foi possível, em face das características do
material a dragar e dos objetivos destas entidades na proteção do litoral, chegar à
solução final de deposição que envolve duas praias no concelho de Lagoa (praias
Nova e da Cova Redonda) e o troço entre a Praias do Vau e da Rocha, no
concelho de Portimão, alimentando as zonas emersas destas praias e
prolongando o esporão já existente, o que permite aumentar a capacidade de
alimentação das praias daquele troço costeiro. Complementarmente, e também
conforme indicação da APA/ARH Algarve e em face dos materiais disponíveis,
são alimentadas duas frentes de praias em zona imersa (praias do Alvor e da
Meia Praia), dando cumprimento à legislação.
c) Nesta descrição foram identificadas as razões da sua proposta evidenciando a
sua correspondência com os aspetos da DIA e os respetivos fundamentos do que
se pretende dar resposta.
d) Nos desenhos e descrições feitas mostra-se em detalhe que as várias partes do
projeto alteradas se mantêm dentro da área do estudo, e estão refletidos:
-

na articulação da contenção do projeto na praia da Angrinha onde se com se
procurou compatibilizar o projeto apresentado no EIA com o esboço do
projeto de requalificação da Câmara Municipal de Lagoa;

-

a articulação com o projeto da Marina de Ferragudo e a demonstração da
sua compatibilização para o caso deste projeto vir a ser implantado;

-

a alteração (redução) do canal de navegação em frente ao Castelo de São
João de Arade e os cuidados necessários em obra e a sua monitorização;

-

a eliminação da bacia de rotação de jusante, evitando a intromissão na Área
de Elevada Sensibilidade 1.

e) As alterações foram devidamente articulados com as entidades locais e regionais
nomeadamente as Câmaras Municipais de Lagoa e de Portimão, a APA/ARH
Algarve e a DGPC.
Julga-se assim que estão devidamente articulados e desenvolvidos os aspetos de projeto
referidos na proposta de DIA, que se verifica serem localizados e inseridos na área de
estudo do EIA.
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Os aspetos relacionados com os fatores ambientais aplicáveis são devidamente
analisados e avaliados nos capítulos seguintes, com a atualização das medidas de
minimização e dos planos de monitorização.
Nas FIG. 28 e FIG. 29 apresenta-se o projeto atualizado face ao agora proposto. Com as
alterações propostas, a área de intervenção direta do projeto no canal de navegação é
reduzida por via das alterações efetuadas no canal em 14,3 ha, passando dos 119,1 ha
do anterior projeto para 108,0 ha no atual, e uma vez que junto ao cais da DocaPesca,
tem um aumento de área afetada de 3,25 ha (FIG. 30).
O quadro seguinte (Quadro 8) sistematiza-se os principais aspetos de projeto e das
alterações introduzidas, verificando-se da FIG. 31, que os usos interferidos na nova zona
junto à DocaPesca não são diferentes dos antes previstos (área portuária, cais e
marinas) e que as reduções ocorrem em espaço ruderal (bacia de rotação), praias e
arribas (proteção junto ao ISN e envolvente ao Castelo de S. João do Arade) e área
portuária, cais e marinas (bacia de desaceleração no anteporto).
Quadro 8 – Principais Aspetos de Projeto e das Alterações Introduzidas
Projeto EIA /
Elementos Adicionais

Projeto Reformulado

Canal de Navegação
Área de afetação dragagem
Cota de rasto

119,1 ha

108,0 ha

-10 m(ZH)

-10 m(ZH)

215 m

200 m (junto a Castelo S. João do
Arade)

215 m (geral)
Largura de rasto

Bacia de rotação em frente ao
Cais de Comércio e Turismo
Bacia de desaceleração no
anteporto
Proteção marginal do cais da
Marinha

Proteção marginal junto ao ISN

Proteção do Cais de Pesca
nascente (DocaPesca)

500 m diâmetro
Ligeiramente deslocada para norte e
noroeste

500 m diâmetro
350 m – 1ª fase

350 m

500 m – 2ª fase
Execução de plataforma na base da
frente do cais e proteção do talude de
dragagem com um tapete colchões
“reno” - 326 m comprimento

Execução de plataforma na base da
frente do cais e proteção do talude de
dragagem com um tapete colchões
“reno” - 326 m comprimento

Demolição do esporão, desativação
rampa alagem e construção de
retenção em talude enrocamento,
com 210 m comprimento

Demolição do esporão, desativação
rampa alagem e construção de
retenção em talude enrocamento,
com 138,18 m comprimento

-

Execução de plataforma na base da
frente do cais e proteção do talude de
dragagem com um tapete colchões
“reno” - 164 m de comprimento

4 630 000 m3
Volume de dragados

(1ª e 2ª fases da bacia de
desaceleração do anteporto)
4 010 000 m3
(1ª fase da bacia de desaceleração
do anteporto)

3 470 000 m3

(Cont.)
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(Cont.)

Projeto EIA /
Elementos Adicionais

Projeto Reformulado

Deposição de Dragados
5 locais – 294 300 m3
3

Deposição praia emersa

1 local – 40 000 m
(Praia do Pintadinho / do Molhe)

(Praias Nova, da Cova Redonda, dos
Três Castelos, do Amado e dos
Careanos)

6 locais – 1 020 000 m3
Deposição praia imersa

(Praias dos Salgados, do Pintadinho,
do Alvor, da Meia Praia, da Luz e
Ponta da Piedade)

2 locais – 360 000 m3
(Praias de Alvor e da Meia Praia)

3 570 000 m3
Local Offshore

(1ª e 2ª fases da bacia de
desaceleração do anteporto)
2 950 000 m3
(1ª fase da bacia de desaceleração
do anteporto)

Duração da obra

13 meses

Dragas
-A
dragagem
dos
materiais
incoerentes soltos do exterior ou do
interior do estuário pode ser
realizada por dragas de sucção em
marcha (TSHD - trailing suction
hopper dredger).
-A
dragagem
dos
materiais
coerentes
ou
incoerentes
consolidados
ou
fortemente
compactados será realizada por
dragas de sucção estacionárias com
desagregador (CSD - cutter suction
dredger).
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2 816 000 m3

10 meses
-A
dragagem
dos
materiais
incoerentes soltos do exterior ou do
interior do estuário pode ser
realizada por dragas de sucção em
marcha (TSHD - trailing suction
hopper dredger).
-A
dragagem
dos
materiais
consolidados
ou
fortemente
compactados será realizada por
dragas de sucção estacionárias com
desagregador (CSD - cutter suction
dredger).
- Escavação junto do património
arqueológico, a realizar por draga
mecânica.
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CAPÍTULO III – AVALIAÇÃO DE IMPACTES DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO
PROJETO

1.

INTRODUÇÃO

No presente capítulo procede-se à avaliação de impactes das alterações introduzidas no
projeto do Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão,
a qual é feita para os fatores ambientais em que as mesmas apresentam repercussão e
particularmente, tendo em conta as observações da proposta de DIA, e respetivo parecer
da CA associado.
Na avaliação por fator ambiental é previamente definido o âmbito da mesma,
nomeadamente em termos espaciais (áreas diretas e indiretas de afetação) e nos
parâmetros/aspetos que a avaliação deverá incidir. É também neste âmbito que se avalia
a necessidade de atualização da situação de referência, face às alterações de projeto
preconizadas, e ainda, em função de eventuais aspetos a colmatar de acordo com o
parecer da CA.
Note-se que em termos das alterações à configuração do Canal de Navegação, a área de
intervenção fica mais reduzida e incide no mesmo local (setor inferior do estuário do
Arade), com ajustes muito localizados à bacia de rotação de montante e à zona do canal
no troço Angrinha / Castelo de São João do Arade e ainda à zona do anteporto, onde foi
também muito reduzida a área de intervenção anteriormente prevista para a bacia de
desaceleração, a qual ficará apenas com a área anteriormente prevista para a 1ª fase
(350 m de diâmetro). Esta área foi amplamente avaliada no EIA, pelo que a necessidade
de atualização decorrerá somente das solicitações específicas do parecer da CA. No que
se refere à deposição de dragados, e pese embora os locais imersos previamente
propostos em aditamento ao EIA tenham sido avaliados, verifica-se uma necessidade de
reavaliação, uma vez que existe uma redução no número dos locais de depósito imersos
(agora são apenas dois, face aos anteriormente seis previstos), fruto da redução do
volume a dragar com as alterações ao projeto, e a inclusão de três depósitos em zona
emersa (não considerados anteriormente).
Após definição do âmbito da avaliação, procede-se à avaliação/reavaliação de impactes,
propriamente dita, em função das alterações de projeto. Numa primeira etapa são
identificadas as alterações ao projeto relevantes no fator ambiental em análise, sendo
enumerados os consequentes impactes. A identificação de impactes contempla impactes
identificados no EIA e que necessitam reavaliação, mas igualmente novos impactes que
possam decorrer das alterações de projeto.
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Na sequência da identificação das alterações de relevo, e dos seus consequentes
impactes, é efetuada a avaliação de impactes seguindo os mesmos critérios de
classificação usados no EIA (de modo a facilitar o termo de comparação). Essa avaliação
é efetuada, á semelhança do realizado no EIA, para as fases de construção e exploração.
Conforme identificado e analisado no capítulo anterior (Capítulo II) e devidamente
sistematizado no ponto 3 desse capítulo, importa referir que as alterações ao projeto
implicam sobretudo alterações na sua área direta de afetação. No que se refere à área a
dragar, e nas proteções marginais associadas, verifica-se uma redução global de
afetação com particular incidência na zona do anteporto.
Em consequência, para além da redução da área de afetação (menos 14,3 ha), verificase, igualmente, uma redução dos volumes dragados (menos 540 000 m3 e com a
eliminação em definitivo da 2ª fase da bacia de desaceleração o valor reduz em
1 160 000 m3) e, sucessivamente, dos sedimentos a depositar no litoral algarvio (menos
505 700 m3).
De referir ainda que com a redução da largura do rasto do canal na zona do Castelo de
São João do Arade, se reduz de forma expressiva o volume de material rochoso a dragar
(para 15% do valor inicialmente previsto), realizando o desmonte da formação a
distancias entre os 78 m e os 100 m do promontório onde se implanta o castelo.
Estas redefinições das áreas de dragagem constituem assim um impacte positivo, pela
redução / compatibilização com os usos afetados do estuário, e ainda da redução
temporal da fase de construção.
Relativamente às zonas de depósito de dragados, verifica-se uma redefinição dos locais
propostos, mantendo-se contudo como local principal o sítio definido para o efeito nos
instrumentos de gestão do espaço marítimo (PSOEM). Ficam todavia agora alocados
para alimentação artificial de praias (zona intertidal e infralitoral) um volume de
654 300 m3, substancialmente superior ao previsto inicialmente para as praias do Molhe e
do Pintadinho (40 000 m3). Este volume permanece contudo inferior ao previsto em fase
de aditamento (1 020 000 m3) para alimentação de praias em zona imersa, fruto da
redução da área de intervenção no Arade, e em consequência dos volumes de areias
compatíveis com os objetivos de alimentação artificiais de espaços balneares.
As alimentações artificiais de espaços balneares são uma importante ferramenta de
atenuação dos efeitos da erosão costeira, e consequente recuo da linha de costa,
conferindo desta forma um impacte positivo e de conciliação entre o projeto e os objetivos
de valorização e proteção da orla costeira. Contribui, igualmente, nos aspetos
socioeconómicos, garantindo um uso seguro dos espaços balneares a intervencionar.
Estas alimentações podem todavia constituir impactes negativos nos ecossistemas
marinhos, em particular em praias predominantemente rochosas onde a intervenção pode
configurar uma importante alteração das condições físicas locais.
Por fim, interessa salientar que as alterações de projeto em nada alteram as condições
de exploração de projeto, nomeadamente em termos de previsões de tráfego, número de
escalas, economia local, entre outros, mantendo-se a avaliação de impactes efetuada no
EIA. Em função da atualização da situação/avaliação de alguns fatores ambientais em
resposta às questões levantadas no parecer da CA, poderá contudo existir uma
reavaliação de impactes.
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2.

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SISMICIDADE

2.1

Âmbito da Avaliação de Impactes

As alterações ao projeto de aprofundamento e alargamento do canal de navegação do
Porto de Portimão compreendem duas componentes principais. Por um lado, as
alterações à configuração do canal de navegação, que compreendem a eliminação da
bacia de rotação de jusante, prevendo apenas uma bacia de desaceleração com 350 m
de diâmetro (correspondente à 1ª fase prevista no EIA), a redução da largura de rasto do
canal na zona do Castelo de São João do Arade em 15 m, a transladação da bacia de
rotação de montante, e ainda a reconfiguração da obra de retenção junto ao edifício do
ISN com redução do seu comprimento de 210 m para 138,18 m.
Relativamente ao canal de navegação, as respetivas alterações resultam numa redução
da área a dragar, em particular na zona do anteporto, onde se verifica um alargamento
menor (de 500 m iniciais para 350 m). Verifica-se ainda uma menor afetação da linha de
margem da margem esquerda do estuário, em dois locais, nomeadamente na frente
ribeirinha da bacia de rotação montante, e junto ao Castelo de São João do Arade.
Para além da redução na área direta de afetação, e portanto, de alteração da morfologia
do estuário, verifica-se igualmente uma redução de volume de dragados em 1 160 000 m3
(de 4 630 000 m3 para 3 470 000 m3 [redução de 25%]). Note-se ainda a redução
expressiva de desmonte de materiais coerentes (calcário, arenito) na zona junto ao
Castelo de São João do Arade, com a redução da largura do rasto do canal em cerca de
15 m (redução para 15% do inicialmente previsto).
Pese embora as alterações anteriormente referidas, o eixo e posicionamento do canal
mantém-se o mesmo, condicionado pela posição do Cais Comercial, pelo que a área
estudada e caracterizada no EIA se mantém. Não se verifica portanto para a presente
reavaliação necessidade de atualização da situação de referência.
Relativamente aos depósitos de dragados, a alteração ao projeto prevê um volume global
de 654 300 m3 de areias limpas (maioritariamente da zona do anteporto) para
alimentação artificial do litoral de Portimão e de Lagoa. Este corresponde a um aumento
substancial face ao inicialmente previsto em zona emersa que passa de 40 000 m3 para
294 300 m3. Assinala-se, contudo, que com as alterações ao canal, nomeadamente de
redução da intervenção na zona do anteporto, se verifica uma redução de areias
disponíveis para alimentação artificial de praias (estimadas inicialmente de 1 060 000 m3),
pelo que se reduziu também a alimentação de praias com deposição em zona imersa,
que passou de 1 020 000 m3 para 360 000 m3.
O depósito em mar alto, previsto nos instrumentos de gestão da orla costeira mantém-se
como principal destino dos dragados, designadamente das areias vazosas e dos
materiais coerentes que face á diminuição do volume de dragagem passou de cerca de
3 570 000 m3 para 2 815 700 m3. Importa por fim referir que já não se verifica a
deposição de areias, em zona emersa, das praias do Molhe e do Pintadinho, por
solicitação da Câmara Municipal de Lagoa.
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Os 654 300 m3 de dragados para alimentação e praias encontram-se destinados para
dois locais em zona imersa, na frente litoral das praias do Alvor Nascente e da Meia
Praia, e em zona emersa, nas praias dos Careanos, do Amado e dos Três Castelos, no
eixo Vau-Rocha, em Portimão, e nas praias Nova e da Cova Redonda, em Lagoa. De
referir ainda que a intervenção na praia dos Três Castelos prevê o prolongamento do
esporão existente entre essa mesma praia, e a praia da Rocha. O prolongamento do
esporão será mergulhante, à semelhança do atualmente existente, sendo a estrutura
proposta igualmente similar, nomeadamente constituída por um núcleo de enrocamento
de todo o tamanho (tot) revestido por um manto de proteção em enrocamento.
As praias-alvo da alimentação artificial (zona emersa) apresentam características
morfodinâmicas similares, correspondendo a areais suportados por arribas talhadas em
calcarenitos miocénicos. Todas as praias estão encaixadas entre pontais, que funcionam
como esporões naturais eficazes na retenção dos areais.
A areia destas praias encaixadas é superficial e pelicular, assente sobre a plataforma de
abrasão modelada no decurso do processo de recuo das arribas, a qual se prolonga pela
zona submarina. Neste tipo de praia a cobertura sedimentar é sujeita a oscilações
transversais sazonais características; a areia acumulada na zona subaérea da praia (na
sua aparência típica da época balnear) tende a ser removida e dispersa sobre a
plataforma de abrasão durante o Inverno. Para além deste fenómeno, as praias
encaixadas entre pontões resistentes, apresentam, ainda, oscilações sazonais do
crescente de areia associadas ao transporte induzido pelo rumo da ondulação incidente.
Verifica-se, assim, que no litoral sul do Algarve os rumos de sudoeste tendem a gerar
acumulação no extremo nascente das enseadas e erosão no extremo oposto, invertendose esta tendência sob incidência dos rumos de sudeste (mar de levante).
Os depósitos previstos em zona imersa, conforme referido no aditamento, desenvolvemse por sua vez sobre substrato móvel litoral, dominados por areias finas e limpas.
A alimentação destas praias, cujo projeto desenvolvido pela APA/ARH Algarve foi
integrado no projeto do porto de Portimão, corresponde à continuidade de ações
idênticas já realizadas nestas praias (praias Nova e Cova Redonda em 2014 e o troço
Vau – Rocha em 1983, 1996 e 1998).

2.2

Avaliação de Impactes das Alterações

2.2.1 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental
De um modo geral, todas as alterações efetuadas ao projeto apresentam relevância para
o presente descritor, porém, as mesmas são particularmente expressivas no que se
refere à redefinição dos locais de depósito de dragados, em particular na mobilização de
sedimentos para alimentação artificial de praias.
Como referido anteriormente, as alterações à configuração do canal de navegação
implicam uma redução da área de dragagem, em particular na zona do anteporto. Tal
implica uma redução do volume a dragar em 1 160 000 m3 (redução para 75% do volume
inicial; se considerada somente a 1ª fase da bacia de rotação do anteporto, situação já
antes avaliada no EIA, este valor reduz para 540 000 m3).
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É também previsto um afastamento da linha de margem do estuário, e portanto, uma
menor interferência com zonas ribeirinhas. Neste sentido, as alterações irão traduzir-se
num efeito positivo, reduzindo as alterações na topo-hidrografia do estuário, e também da
interferência direta com substrato arenoso e argiloso, e ainda depósitos aluvionares e
aterros contemporâneos da margem esquerda.
No que se refere à alimentação das praias, a disponibilização de um volume para
alimentação artificial de praias de 654 300 m3, constitui um importante impacte positivo de
mitigação dos efeitos de erosão costeira, e no restabelecimento dos perfis de praia, nas
zonas alvo da deposição.
De forma sumária, enumeram-se os impactes identificados no EIA, e que necessitam a
sua reavaliação em função das alterações ao projeto, bem como dos impactes adicionais
que decorrem dos mesmos:


Alteração topográfica e topo-hidrográfica do estuário;



Afetação do substrato geológico;



Mitigação dos efeitos da erosão costeira.

Os impactes a reavaliar encontram-se particularmente relacionados com a deposição de
dragados para alimentação artificial de praias, nomeadamente com a mitigação dos
efeitos da erosão costeira, agravados por fenómenos extremos associados às alterações
climáticas. São contudo de considerar algumas alterações morfológicas pontuais,
nomeadamente as decorrentes do prolongamento do esporão submerso entre as praias
dos Três Castelos e da Rocha.
São ainda de salientar as alterações na topografia e topo-hidrografia do estuário e na
afetação direta do substrato geológico.

2.2.2 Fase de Construção
Conforme referido no EIA, os principais impactes na geologia e geomorfologia resultantes
da implantação do projeto em estudo ocorrem, essencialmente, na fase de construção.
As dragagens de estabelecimento dos fundos do canal de acesso ao Porto de Portimão
corresponderão a uma alteração dos atuais fundos marítimos e estuarinos, e portanto,
das condições topo-hidrográficas e do ambiente geológico e geomorfológico existente.
Para além da remoção de areias e siltes argilosos soltos (lodos), a dragagem implicará a
remoção de outros materiais incoerentes, designadamente, em profundidade, na zona da
futura bacia de manobra de montante, argilas castanhas consolidadas por vezes com
burgaus. É ainda considerada a afetação de uma pequena percentagem de materiais
coerentes (calcários e arenitos), junto da margem esquerda do estuário.
Com a adoção das alterações ao projeto proposta verifica-se uma redução global da área
de dragagem e dos volumes a dragar, e portanto, das alterações topo-hidrográficas dos
fundos e da linha de margem, e ainda da quantidade de substratos a afetar. Salienta-se o
caso particular dos materiais coerentes (calcários e arenitos) que sofre uma redução
expressiva com a redução da largura de rasto do canal junto ao Castelo de São João do
Arade, que resume o material rochoso a escavar a 15% do inicialmente previsto para o
local.
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Estas alterações não induzem, todavia, alteração no significado dos impactes avaliados
no EIA. No que se refere às alterações topo-hidrográficas e de volume de dragados, os
mesmos mantêm-se expressivos, sendo os impactes significativos. Relativamente ao
material coerente e incoerente das margens, os mesmos já se classificavam de não
significativos.
Não obstante as alterações ao projeto permanecem como um fator positivo, reduzindo de
qualquer forma sobre aspetos geológicos e geomorfológicos.
As alterações assumem contudo mais relevância no que se refere ao equilíbrio
sedimentar de praias e a mitigação dos efeitos da erosão costeira nas mesmas,
propondo-se a alocação de 654 300 m3 de areias limpas para alimentação de um
conjunto mais alargado de praias, sobretudo em zona emersa e numa extensão costeira
mais expressiva, que constituía o objetivo principal definido pela APA/ARH Algarve no
âmbito da gestão de dragados do presente projeto. Para além do aumento da magnitude
do impacte, o mesmo deixa de ser confinado passando para localizado. Importa ainda
referir que para além da reposição dos perfis de praia, e mitigação do recuo da linha
costeira, a intervenção permitirá igualmente a preservação das arribas talhadas em
calcarenitos do miocénico.
O impacte passa assim a ser positivo, direto e de magnitude moderada. É ainda
temporário e parcialmente reversível, sendo o mesmo localizado. O valor do recurso a
afetar é moderado, sendo o impacte de significativo.
De notar contudo que o projeto de alimentação das praias dos Três Castelos, Amado e
Careanos contemplam o prolongamento do esporão existentes, no limite da primeira com
a praia da Rocha, que constitui uma alteração morfológica, localizada, dos fundos
costeiros. Este impacte direto é negativo, porém de magnitude reduzido. Não assume
significado por se tratar de um prolongamento de uma estrutura existente.
2.2.3 Fase de Exploração
Não se verificam impactes a reavaliar em função das alterações de projeto propostas.

2.3

Conclusão

As alterações ao projeto são globalmente positivas. No que se refere ao estuário, a
redução da área e volumes dragados representa um aspeto positivo. Pese embora a
importante redução no volume de dragados esta não é suficiente para modificar o
significado do impacte. Mantêm-se assim, apesar da melhoria, as avaliações previamente
realizadas no EIA.
As alterações de projeto assumem no entanto maior significado no que se refere aos
depósitos de dragados, nomeadamente dos volumes disponibilizados na alimentação
artificial de praias e combate à erosão do litoral. Deste ponto de vista, este impacte
positivo, previamente identificado no EIA, passa a assumir uma maior magnitude e um
âmbito espacial mais alargado, passando a assumir-se de significativo.
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Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Dir.

M (3)

P (2)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

Alteração da topografia da margem esquerda do Arade

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

Afetação do substrato arenoso e argiloso (dragagens)

-

Dir.

M (3)

P (2)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

Afetação de aluviões e aterros contemporâneos (escavações)

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (16)

Afetação de calcários e arenitos (dragagens)

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (16)

Equilíbrio sedimentar e mitigação dos efeitos de erosão costeira

+

Dir.

M (3)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

M (3)

C

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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NCL (2) NMC (2)
C (1)

NMC (2)

NCL (2) NMC (2)

NCL (2) NMC (2)

Significância

Magnitude

-

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Efeito

Alteração topo-hidrográfica dos atuais fundos marítimo e estuarino

Impacte

Escala

Sentido

Fase

Quadro 9 – Síntese de Reavaliação de Impactes na Geologia e Geomorfologia

S (18)
NS (16)
S (18)

S (19)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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3.
3.1

SOLOS E USO DO SOLO
Âmbito da Avaliação de Impactes

As alterações ao projeto presentemente em avaliação podem ser agrupados em dois
grupos principais, como o são as alterações à configuração do canal de navegação e na
definição de novos locais de deposição de dragados, para além do inicialmente previsto.
No que se refere à reconfiguração do canal, esta traduz-se, genericamente, numa
redução global da área de dragagem, em particular na zona do anteporto, em resultado
da eliminação da bacia de rotação de jusante e mantendo só uma bacia de
desaceleração correspondente ao que se previa ser a 1ª fase referida no EIA para a
redução dos impactes no património.
Verifica-se ainda uma redução na afetação do limite da margem esquerda do Arade, em
resultado da transladação da bacia de rotação de montante, e na redução da largura de
rasto do canal de navegação na zona do Castelo de São João do Arade.
Há ainda a salientar a reconfiguração da obra de retenção junto ao edifício do ISN que
implica um encurtamento do enrocamento anteriormente proposto, limitando-o, no
essencial, à zona do plano de água e em articulação com o ordenamento previsto para a
zona pela Câmara Municipal de Lagoa, permitindo nomeadamente a continuidade de um
passeio ao longo de toda a praia e sem condicionar os restantes usos para aqui previstos
(estacionamentos, o centro náutico já instalado e o previsto circuito de manutenção) e
com elas enquadrando também a localização prevista para os novos armazéns de
aprestos.
De um modo geral, a área das dragagens diminui, mantendo-se o eixo do canal de
navegação, pelo que a área de estudo se mantém a mesma, bem como a caracterização
de situação de referência.
Relativamente aos depósitos de dragados, verifica-se uma redefinição do âmbito espacial
da intervenção, em resultado do acréscimo de cinco locais de deposição, com vista à
alimentação artificial dos espaços balneares de Meia Praia, Praia do Alvor Nascente,
Vau-Rocha, Nova e Cova Redonda, em acordo com a Administração da Região
Hidrográfica do Algarve (ARH Algarve) e dos municípios envolvidos. É de referir que a
deposição de dragados nas praias do Molhe e do Pintadinho deixa de ser considerada no
projeto, por indicação da autarquia de Lagoa. Encontra-se assim prevista a deposição de
654 300 m3, em espaços balneares com visto à preservação e valorização do seu uso.
No eixo Vau-Rocha assinala-se ainda a necessidade de prolongamento do esporão
submerso existente.
Para o descritor solos e uso do solo, as praias com recarga em zona emersa são as que
apresentam maior relevância de avaliação, pois constituem os únicos novos locais de
intervenção em zona terrestre. Estas praias apresentam características similares,
correspondendo a pequenos areais presentes na base de arribas de dimensão variável,
de uso balnear, típicas do barlavento e centro litoral algarvio. São praias que foram já
anteriormente intervencionadas (recarga artificial) e que são alvo de esforço recorrente
de preservação e de implementação de medidas de mitigação de erosão costeira. A
alimentação artificial agora proposta enquadra-se neste esforço de preservação e
valorização.
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3.2

Avaliação de Impactes das Alterações

3.2.1 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental
As alterações efetuadas ao projeto com relevância na presente análise são aquelas que
dizem respeito a elementos de projeto que interferem diretamente com o meio terrestre e
os seus usos.
Como referido no EIA, a maioria das intervenções incidem no meio aquático, e portanto
com reduzida relevância do ponto de vista dos solos envolventes e dos seus usos.
Verificam-se todavia situações marginais de afetação de solos, nomeadamente na linha
de margem a nascente da bacia de rotação de montante (Ferragudo) e na marginal de
Angrinha. Os referidos locais são constituídos por materiais aluvionares (areias e siltes),
sendo que a marginal da Angrinha é atualmente utilizada como zona de recreio e apoio à
pesca.
Posto isto, assume relevo na presente reavaliação de impactes a transladação da bacia
de rotação de montante, que permite um afastamento da linha de margem de Ferragudo,
reduzindo consideravelmente a intervenção em meio terrestre e permitindo a total
viabilidade da prevista Marina de Ferragudo (ver ponto 2.2.1.1 do Capítulo II) e ainda o
redimensionamento da estrutura de contenção junto ao edifico do ISN, e
consequentemente no grau de artificialização e afetação da marginal de Angrinha e
também já em articulação com o ordenamento previsto pela Câmara Municipal de Lagoa.
Assume igualmente destaque a alimentação artificial em zona emersa de 3 espaços
balneares (5 praias) no litoral de Portimão e Lagoa, com vista à reposição da topografia
original do areal, e à preservação e valorização dos usos atuais.
De forma sumária, enumeram-se os impactes identificados no EIA, e que necessitam a
sua reavaliação em função das alterações ao projeto, bem como dos impactes adicionais
que decorrem dos mesmos:


Perda de solo e/ou alteração de uso (escavações e terraplenos);



Reforço do perfil de praia.

Os impactes a reavaliar encontram-se particularmente relacionados com a área direta de
afetação que sofreu alteração, e com a alimentação artificial de praias.

3.2.2 Fase de Construção
Conforme referido no EIA, os principais impactes ocorrem nesta fase e relacionam-se
com a perda de solo e/ou alteração de uso das zonas marginais, e reforço de perfil das
praias com deposição de dragados.
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Perda de solo e/ou alteração de uso (escavações e terraplenos)

Como referido no EIA, com o alargamento do canal atual de navegação verificar-se-á um
aumento marginal do plano de água, nas zonas da bacia de rotação e na frente ribeirinha
da Angrinha. Esta ação implica um recuo da linha de margem e expansão (marginal) do
plano de água. Os solos afetados correspondem essencialmente a areias e, no caso da
zona da bacia de rotação, materiais aluvionares dragados e depositados (areias, lodos e
outros), compactados à superfície.
Em termos de usos do solo, a área da bacia de rotação de montante não apresenta
nenhum uso atual. Em contrapartida, a frente ribeirinha da Angrinha apresenta
atualmente uso recreativo e de apoio à pesca e temporariamente uso balnear (na altura
da pandemia, pela disponibilização de mais uma praia para uso pela população, apesar
de não corresponder a uma praia classificada).
As alterações à configuração do Canal de Navegação, nomeadamente a transladação da
bacia de rotação de montante, permitem uma redução da afetação da linha de margem,
da margem esquerda do estuário, viabilizando a eventual implantação da prevista Marina
de Ferragudo (ver ponto 2.2.1.1. do Capítulo II). Por outro lado, a reconfiguração da obra
de retenção junto ao edifício do ISN, que prevê um encurtamento do enrocamento,
traduz-se numa redução da artificialização da Angrinha e na sua compatibilização com as
restantes ocupações previstas pela Câmara Municipal de Lagoa, e a implantação
também prevista dos novos armazéns de aprestos (ver ponto 2.2.1.1 do Capítulo II).
Estas alterações são assim positivas, face à redução direta da área de afetação e,
consequentemente, de solos.
Há ainda a realçar que a reformulação da obra de retenção do ISN foi articulada com a
Câmara Municipal de Lagoa, no sentido da requalificação e valorização da zona ribeirinha
da Angrinha, que prevê a sua utilização como apoio à varagem de pequenas
embarcações de desportos náuticos e pesca artesanal, mas também ao usufruto da
população com implantação de um passeio ao longo de toda a praia, um centro náutico já
instalado e um circuito de manutenção previsto. Verifica-se assim uma compatibilização
de usos, pelo que os impactes previamente identificados na zona da Angrinha são agora
muito mais reduzidos.
Relativamente às restantes zonas marginais, e apesar da redução da área afetada
mantém-se impactes negativos. Os mesmos fazem, contudo, somente referência a
espaços de reduzido valor e sem utilização atual (ruderal). O impacte é assim negativo,
direto e de magnitude reduzida. É ainda permanente, irreversível e confinado. O
impacte assume-se de não significativo.
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Reforço do perfil de praia

A alimentação artificial das praias surge assim como importante ferramenta ao combate à
erosão costeira, e de mitigação dos fenómenos extremos decorrentes das alterações
climáticas.
Nas praias com arribas a reposição assume ainda um maior relevo, pois permite um
afastamento dos utentes das bases das arribas, melhorando e valorizando o uso balnear
do espaço (ver enquadramento do projeto no ponto 2.2.2.2 do Capítulo II).
A disponibilização de um maior volume de areias limpas dragadas para a recarga direta
e indireta de praias, comparativamente ao inicialmente definido no projeto, constitui um
impacte muito positivo. Assume uma magnitude moderada (subindo de reduzida) uma
vez que permite intervenção num maior número de praias e numa extensão superior de
areais. As praias-alvo da intervenção apresentam um valor elevado, com relevo na
economia da região. O impacte é temporário e reversível, e ainda localizado. Assume-se
de significativo.

3.2.3 Fase de Exploração
Não se verificam impactes a reavaliar em função das alterações de projeto propostas.

3.3

Conclusão

As alterações ao projeto propostas são globalmente positivas, apresentando particular
expressividade no que se refere ao reforço de perfil de praias, inerente à deposição de
areias limpas em zona imersa e emersa em praias cujo areal apresenta forte regressão.
A disponibilidade de materiais dragados para alimentação artificial é claramente superior
à verificada no projeto inicial, sendo o leque da intervenção significativamente superior,
passando este impacte positivo a assumir maior significado.
As alterações à configuração do canal de navegação permitem mitigar os impactes
negativos nos solos e seus usos, tornando os mesmos marginais.
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Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

+

Duração

Reforço do perfil de praia

C

Magnitude

-

Impacte

Efeito

Perda de solo e/ou alteração de uso (escavações e terraplenos)

Fase

Sentido

Quadro 10 – Síntese de Reavaliação de Impactes nos Solo e Uso do Solo

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (15)

M (3)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

E (5)

Dir.
Indir.

NCL (2) NMC (2)

S (18)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
do Porto de Portimão (Reformulação do Projeto de Execução)
EIA
Rev.00

4.

RECURSOS HÍDRICOS, HIDROMORFOLOGIA, HIDRODINÂMICA E REGIME
SEDIMENTAR

4.1

Âmbito da Avaliação de Impactes

As alterações ao projeto de aprofundamento e alargamento do canal de navegação do
Porto de Portimão compreendem duas componentes principais. Por um lado, as
alterações à configuração do canal de navegação, que compreendem a eliminação da
bacia de rotação de jusante, a redução da largura de rasto do canal na zona do Castelo
de São João do Arade, e ainda a transladação da bacia de rotação montante. Por outro
lado, a definição de novos locais de deposição de dragados, em zona imersa e emersa,
com vista ao reforço dos perfis de praia (para além do local de depósito em alto mar
previsto no PSOEM).
Relativamente ao canal de navegação, as respetivas alterações resultam numa redução
da área a dragar, em particular na zona do anteporto, onde se verifica um alargamento
menor (de 500 m iniciais para 350 m). Para além da redução na área direta de afetação,
e portanto, de alteração da morfologia do estuário, verifica-se igualmente uma redução de
volume de dragados em 1 160 000 m3 (de 4 630 000 m3 para 3 470 000 m3 [redução de
25%]). Note-se ainda a redução expressiva do desmonte de materiais coerentes
(calcário, arenito) na zona junto ao Castelo de São João do Arade, com a redução da
largura do rasto do canal em cerca de 15 m (redução para 15% dos inicialmente
previstos).
Pese embora as alterações anteriormente referidas, o eixo e posicionamento do canal
mantém-se o mesmo, condicionado pela posição do Cais Comercial, pelo que a área
estudada e caracterizada no EIA se mantém. Não se verifica portanto para a presente
reavaliação necessidade de atualização da situação de referência.
Relativamente aos depósitos de dragados, a alteração ao projeto prevê um volume global
de 654 300 m3 de areias limpas (maioritariamente da zona do anteporto) para
alimentação artificial do litoral de Portimão e de Lagoa. Este corresponde a um aumento
substancial face ao inicialmente previsto depositar em zona emersa de praias (de
40 000 m3 para 294 300 m3). Assinala-se, contudo, que com as alterações ao canal,
nomeadamente de redução da intervenção na zona do anteporto, se verifica uma
redução de areias disponíveis para alimentação artificial de praias (estimadas
inicialmente de 1 060 000 m3).
O depósito em mar alto, previsto nos instrumentos de gestão da orla costeira mantém-se
como principal destino dos dragados, designadamente das areias vazosas e dos
materiais coerentes. Importa por fim referir que já não se verifica a deposição de areias,
em zona emersa, das praias do Molhe e do Pintadinho, por a autarquia ter informado a
APA/ARH Algarve que não pretendia tal situação, uma vez que se tratam de praias com
uso para atividades desportivas no concelho (como o surf).
Os 654 300 m3 de dragados encontram-se destinados para dois locais em zona imersa,
na frente litoral das praias do Alvor Nascente e Meia Praia, e em zona emersa, nas praias
dos Careanos, do Amado e dos Três Castelos, no eixo Vau-Rocha, em Portimão, e nas
praias Nova e da Cova Redonda, em Lagoa. De salientar que a intervenção na praia dos
Três Castelos prevê ainda o prolongamento do esporão submerso atualmente existente.
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Apesar da alteração do âmbito espacial dos locais de deposição, pela articulação tida
entre a APS, a APA/ARH Algarve e os municípios, os mesmos inserem-se no litoral
estudado no EIA, nomeadamente no domínio da massa de água Costeira
CWB-II-6. Não se verifica igualmente necessidade de atualização da situação de
referência.
Importa apenas salientar que as praias-alvo, com deposição em zona emersa,
correspondem
todas
a
espaços
balneares
classificados,
nomeadamente
Careanos/Amado (PTCV8D), Três Castelos (PTCX8E), Nova (PTCE2H) e Cova Redonda
(PTCE7H). Estes espaços balneares têm visto o seu uso garantido na última década,
tendo a classificação da qualidade das águas balneares neste locais sido de
sistematicamente de Excelente.
Trata-se de praias previamente alvo de recargas artificiais, com vista na sua valorização
(disponibilizando uma maior área de areal que permita o afastamento dos utentes das
bases das arribas) e preservação (reforço do perfil de praia como mitigação dos efeitos
de erosão costeira agravados por fenómenos extremos associados às alterações
climáticas). São portanto praias que têm visto uma redução da zona subaérea e um recuo
da linha de costa. Atualmente, são praias de zona intertidal arenosa e infralitoral superior
rochoso (em mosaico com areias finas e limpas), típicas do litoral em análise.

4.2

Avaliação de Impactes das Alterações

4.2.1 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental
De um modo geral, todas as alterações efetuadas ao projeto apresentam relevância para
o presente descritor, porém, as mesmas são particularmente expressivas no que se
refere à redefinição dos locais de depósito de dragados, em particular na mobilização de
sedimentos para alimentação artificial de praias.
Como referido anteriormente, as alterações à configuração do canal de navegação
implicam uma redução da área de dragagem, em particular na zona do anteporto. Tal
implica uma redução do volume a dragar em 1 160 000 m3 (redução para 75% do volume
inicial). Tal apresenta implicações na área direta de afetação e nos tempos de execução
da empreitada. Neste sentido, as alterações irão traduzir-se num efeito positivo,
minimizando as perturbações inerentes às operações de dragagem, e reduzindo o grau
de alteração hidromorfológica do estuário. Estima-se, todavia, que as alterações de
configuração do canal de navegação não apresentaram implicações de significado na
hidrodinâmica e regime sedimentar, que conforme referido no EIA já não apresentavam
impactes significativos.
No que se refere à alimentação das praias, a disponibilização de um volume para
alimentação artificial de praias em zona emersa muito superior ao inicialmente previsto
(de 40 000 m3 para 294 300 m3, a que acresce 360 000 m3 em zona imersa), constitui um
importante impacte positivo de mitigação dos efeitos de erosão costeira nas praias-alvo.
Importa, todavia, referir que o assoreamento do substrato rochoso do infralitoral superior
apresenta, por sua vez, implicações negativas na comunidade biótica local, e portanto no
estado ecológico de massa de água.
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De forma sumária, enumeram-se os impactes identificados no EIA, e que necessitam a
sua reavaliação em função das alterações ao projeto, bem como dos impactes adicionais
que decorrem dos mesmos:


Degradação do estado de massa de água inerente à dragagem;



Degradação do estado de massa de água inerente à deposição de sedimentos;



Mitigação dos efeitos de erosão costeira.

Os impactes a reavaliar encontram-se particularmente relacionados com a deposição de
dragados para alimentação artificial de praias, nomeadamente com a mitigação dos
efeitos da erosão costeira, agravados por fenómenos extremos associados às alterações
climáticas, bem como a perturbação de comunidades bióticas e alteração das condições
hidromorfológicas com consequência no estado da massa de água abrangida.
São ainda de salientar os efeitos das alterações no estado da massa de água de
transição abrangida pela projeto.

4.2.2 Fase de Construção
Como referido no EIA, é na presente fase que se assinalam os principais impactes nos
recursos hídricos, hidrodinâmica e regime sedimentar, alguns dos quais se prolongam
para a fase de exploração. Atendendo às alterações ao projeto, importa referir o seu
efeito na degradação do estado de massa de água na zona de dragagem e de depósito,
e ainda o contributo para o equilíbrio sedimentar e mitigação de erosão costeira nas
praias a alimentar.


Degradação do estado de massa de água

Na área a dragar, verifica-se uma alteração da topo-hidrografia do estuário do Arade e,
em consequência, das condições hidromorfológicas locais. A intervenção direta no
substrato implica igualmente uma afetação direta na comunidade biótica, com
implicações no estado ecológico de massa de água. São ainda de considerar impactes
inerentes à ressuspensão de sedimentos, com aumento temporário da turvação e da
concentração de sólidos em suspensão, e possíveis contaminações (pese embora
incerta) das dragas e outros equipamentos.
Com as alterações ao projeto presentemente em avaliação, verifica-se uma redução
global da área de intervenção, e dos volumes de dragados, e em consequência das
alterações das condições hidromorfológicas do estuário e da incidência na comunidade
biótica. Por outro lado, é de considerar uma redução no tempo de execução da
empreitada e, em resultado, de eventuais contaminações das frentes de obras, e da
incidência inerentes à ressuspensão de dragados.
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As alterações ao projeto representam, neste aspeto, um fator positivo, e melhoria face
ao previsto no projeto inicial. Todavia, pese embora a redução de área, volumes de
dragados e duração da intervenção, a área mantém-se expressiva, pelo que estas
melhorias não alteram o significado do impacte previamente avaliado.
O impacte é assim negativo, direto e de magnitude moderada (a área e volume de
dragados permanece importante). Este impacte é no entanto temporário e reversível,
sendo ainda localizado ao trecho final do estuário. Recorde-se que a intervenção incide
somente em 14% da área da massa de água abrangida (Arade-WB1), num local
previamente modificado e alvo de recorrentes dragagens de manutenção, pelo que não
são expectáveis a médio e longo prazo alterações do estado da massa de água em
questão. O impacte mantém-se significativo.
Como referido no EIA, durante a deposição de dragados é expectável a degradação local
do estado de massa de água, na zona e envolvente próxima dos depósitos. Esta
degradação encontra-se associada à pluma de sedimentos gerada aquando da
deposição dos dragados, com implicações na concentração de sólidos em suspensão e
na comunidade biótica. Este impacte é todavia temporário e reversível.
Outro aspeto a ter em consideração é a alteração das condições hidromorfológicas
locais, com implicações na comunidade biótica em presença. Com a alteração de projeto
proposta, verifica-se a afetação de praias de infralitoral rochoso, o que perspetiva uma
alteração profunda em termos de condições físicas locais (substrato rochoso para
arenoso). Acresce, no caso concreto do eixo Vau-Rocha, a alteração morfológica
induzida pelo prolongamento do esporão submerso existente. É assim expectável a perda
direta de alguns efetivos da comunidade biótica (bioindicadores) como macroalgas e
macroinvertebrados bentónicos, e portanto, implicações do estado de massa de água.
Importa contudo referir, que pese embora o aumento do volume de dragados destinado a
alimentação artificial, e da área litoral afetada, o impacte mantém-se marginal no que se
refere à dimensão da massa de água abrangida (CWB-II-6). Por outro lado, é expectável
que a médio e longo prazo a zona seja colonizada por outra comunidade biótica,
característica de substratos móveis do litoral, que poderá apresentar na sua estrutura e
composição igualmente bioindicadores que indiciem uma boa qualidade da água (caso se
mantenho as boas condições físico-químicas). Há por fim que referir que estes locais de
intervenção correspondem zonas sujeitas a oscilações transversais e sazonais de
sedimentos, que permitem uma maior ou menor cobertura das plataformas rochosas
aflorantes. Importa também salientar que a intervenção pretende restabelecer o perfil de
praia anteriormente existente e que tem vindo a regredir com o tempo.
Assim, pese embora se verifique uma maior incidência de impactes na zona costeira,
com as alterações propostas, estas últimas não apontam para uma modificação do
significado de impacte previamente assinalado no EIA.
Os impactes são assim negativos, reduzidos, diretos, prováveis, temporários (no que
respeita à turvação da coluna de água) e permanentes (no que se refere à alteração de
fundo e afetação de comunidades bentónicas), imediatos, confinados e parcialmente
reversíveis. Os mesmos são não significativos.
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Equilíbrio sedimentar e mitigação de erosão costeira

A alimentação artificial de praias surge como importante ferramenta ao combate à erosão
costeira, e de mitigação dos fenómenos extremos e subida do mar decorrente das
alterações climáticas. Assume ainda importância na valorização e segurança da
utilização destes espaços balneares, particularmente no que concerne ao afastamento
dos utentes da base das arribas sedimentares.
O volume agora disponibilizado de areias limpas para alimentação de praias, surge de
um imperativo legal (Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto), que estabelece medidas de
proteção da orla costeira, e de uma atualização dos volumes a dragar, em função das
alterações à configuração do canal de navegação.
O volume agora proposto é substancialmente superior ao previamente estabelecido no
projeto inicial e direcionado a um conjunto de praias-alvo do litoral de Portimão e da
Lagoa, selecionados em estreita colaboração com a APA/ARH Algarve e ouvidos os
municípios.
Tal como já referido no EIA, na alimentação das praias do Molhe e do Pintadinho, esta
intervenção constitui um impacte positivo. Assume todavia uma maior dimensão, e um
maior âmbito espacial, com as alterações de projeto presentemente propostas. O impacte
passa assim a ser de magnitude moderada e de âmbito local.
Este contributo para o equilíbrio sedimentar e mitigação da erosão costeira, com
incidência no perfil de praia e na proteção das arribas envolventes, é positivo, direto, de
magnitude moderada, temporário, parcialmente reversível e localizado, passando a
assumir-se como de significativo.

4.2.3 Fase de Exploração
Não se verificam impactes a reavaliar em função das alterações de projeto propostas.

4.3

Conclusão

As alterações ao projeto propostas são globalmente positivas, apresentando particular
expressividade no que se refere ao equilíbrio sedimentar e mitigação da erosão costeira,
inerente à deposição de areias limpas em zona imersa e emersa em praias cujo areal
apresenta forte regressão.
A disponibilidade de materiais dragados para alimentação artificial é claramente superior
à verificada no projeto inicial, sendo o leque da intervenção significativamente superior,
passando este impacte positivo a assumir maior significado.
As alterações à configuração do canal de navegação permitem mitigar alguns dos
impactes negativos identificados, porém, não o suficiente para alterar o seu significado
(previamente avaliado no EIA).
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Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Dir.

M (3)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (3)

Degradação do estado de massa de água inerente à deposição de
sedimentos

-

Dir.

R (1)

P (2)

PRev. (2)

P (3)

D (3)

M (3)

C (1)

MC (1)

NS (16)

Degradação do estado de massa de água inerente às alterações
morfológicas induzidas pelo prolongamento do esporão dos Três Castelos

-

Dir.

R (1)

P (2)

PRev. (2)

P (3)

D (3)

M (3)

C (1)

MC (1)

NS (16)

Equilíbrio sedimentar e mitigação dos efeitos de erosão costeira

+

Dir.

M (3)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

M (3)

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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NCL (2) NMC (2)

NCL (2) NMC (2)

Significância

Duração

-

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Magnitude

Degradação do estado de massa de água inerente à dragagem

Impacte

Escala

Efeito

C

Sentido

Fase

Quadro 11 – Síntese de Reavaliação de Impactes nos Recursos Hídricos, Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar

S (18)

S (19)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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5.

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

5.1

Âmbito da Avaliação de Impactes

Com o presente estudo pretende-se avaliar ou reavaliar os impactes no fator ambiental
Clima e Alterações Climáticas decorrentes das alterações introduzidas no projeto do
Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão e das
observações da proposta de DIA e respetivo Parecer da Comissão de Avaliação (CA).
Relativamente às observações do Parecer da CA, no qual é solicitado uma atualização
das políticas climáticas existentes, apresenta-se no Anexo 4 a sua atualização.
Em termos de impactes apresenta-se no ponto seguinte uma avaliação global do projeto,
de forma a aprofundar a avaliação apresentada no EIA do anterior projeto e avaliar os
impactes das alterações ao projeto.

5.2

Avaliação de Impactes das Alterações

5.2.1

Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental

Em termos gerais, o anterior projeto envolvia as seguintes intervenções físicas:


Aumento da largura do canal para 215 m;



Aumento da profundidade do canal (Cota de rasto de -10,0 m(ZH));



Construção de obras de proteção e contenção das obras marginais existentes nos
seguintes locais:
 Na margem direita, no Cais da Marinha, com fundos de serviço de
-8 m(ZH) e -4 m(ZH) e obras adjacentes, onde se prevê a criação de uma
plataforma na base do cais e proteção do talude de dragagem com um
tapete de colchões tipo “Reno”;
 Na margem esquerda, a jusante das instalações do Instituto de Socorros
a Náufragos, onde se prevê a demolição do esporão, a desativação da
rampa de alagem e a construção de uma retenção em talude de
enrocamento.

Para além destas intervenções, estava prevista a deposição dos materiais dragados na
sua quase totalidade no mar, ao largo do Porto de Portimão (cerca de 8 km para sul), em
local autorizado para o efeito, bem como a recarga de algumas praias na envolvente e
em zonas mais afastadas da região algarvia.
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No que se refere ao atual projeto, as alterações relativamente ao anterior incidem
essencialmente na retificação localizada da configuração do Canal de Navegação e com
redução da área de intervenção, e na redução do número de locais de deposição de
dragados em zona imersa (agora são apenas dois), fruto da redução do volume a dragar
com as alterações ao projeto, e a inclusão da alimentação artificial cinco de praias em
zona emersa (não consideradas previamente).
Devido à deslocação para montante da bacia de rotação o novo projeto considera ainda a
proteção do talude de dragagem do Porto de Pesca (DocaPesca), na margem esquerda.
Estas intervenções preconizadas no projeto são analisadas de seguida, no âmbito do
fator ambiental Clima e Alterações Climáticas.

5.2.2

Fases de Construção e Exploração

Relativamente à nova configuração do canal e das dragagens a realizar o estudo
realizado no âmbito da hidrodinâmica constatou que o projeto originará uma redução de
intensidade de corrente associada à diminuição das velocidades médias na zona
intervencionada, que não altera contudo os padrões atuais de transporte residual de
massa, nem de velocidade residual. Prevê-se ainda um acréscimo ligeiro do prisma de
maré, que implica um aumento da salinidade média no estuário. A penetração espacial
não excede todavia uma centena de metros, decrescendo progressivamente para
montante.
No que refere à agitação marítima, os estudos do LNEC referem, quer para a situação
atual, quer para o projeto do porto de Portimão em avaliação, que para qualquer condição
de agitação incidente, à medida que esta penetra no interior do porto verifica-se uma
redução dos índices de agitação ao longo do canal de acesso e principalmente na zona
junto ao cais de atracação de navios de cruzeiros.
Verifica-se que, para o projeto em avaliação, existe agravamento das condições médias
na zona de entrada do canal (zona A) e de menor expressão na zona E relativamente à
situação atual. Nas zonas das praias próximas dos molhes Oeste e Este (zonas B e C) e
na Marina (zona D), o projeto conduz à diminuição das condições médias ou à sua
manutenção. Em termos de altura de onda máxima, o projeto conduz a valores mais
baixos do que a situação atual.
Neste sentido, face ao clima atual e às condições de maré e agitação marítima
existentes, o projeto de aprofundamento do canal permite uma melhoria global da
situação atual, sendo que as obras de proteção e contenção das obras marginais
permitem igualmente salvaguardar estas ocorrências naturais. Os impactes são assim
positivos, quer ao nível da adaptação, quer ao nível da mitigação do projeto.
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FIG. 32 – Localização das zonas de controlo no interior do Porto de Portimão usados pelo
LNEC

Relativamente às alterações climáticas, consideram-se que os impactes diretos são
aqueles que podem afetar a infraestrutura, operações e serviços(3). Para o projeto de
aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Porto de Portimão assumem
principal importância os aspetos relativos à subida do nível médio da água do mar (NMM)
e do aumento de fenómenos extremos de precipitação.
Contudo, o risco de inundação para um período de 20 anos e de 100 anos é considerado
de reduzido a insignificante, e com consequências/exposição de reduzidas a mínimas.
Excetua-se o caso da zona do cais de Ferragudo, onde se encontra situado o edifício do
Instituto de Socorro a Náufragos e uma série de estabelecimentos de restauração que se
desenvolvem ao longo da marginal, em que o risco de inundação é já considerado de
médio.
Recorrendo
à
Cartografia
de
Inundação
e
Vulnerabilidade
Costeira
(https://smart.campus.ciencias.ulisboa.pt), confirma-se que a margem esquerda da foz do
Rio Arade será a mais vulnerável a estas inundações.

(3) ASARIOTIS, R., H. Benamara & V. Mohos-Naray (2017). Port Industry Survey on Climate Change Impacts and
Adaptation. UNCTAD Research Paper No. 18 UNCTAD/SER.RP/2017/18
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Na figura seguinte é possível observar duas situações:


As zonas que ficarão frequentemente submersas em cenários futuros devido
única e exclusivamente à subida do NMM. Corresponde à cartografia das zonas
de inundação temporária, em fase de Preia-mar, de forma permanente após a
subida do NMM (figura da esquerda);



Cenário Extremo de Inundação Costeira para o período de 2050 (futuro de médio
prazo), com subida do NMM segundo a projeção Mod.FC_2 (de 44 cm
relativamente ao datum vertical Cascais1938) e com maré em Preia-Mar máxima
sobrelevada (com sobrelevação meteorológica) de período de retorno de
100 anos, de acordo com os requisitos da Directiva 2007/60/CE (figura da direita).

FIG. 33 – Zonas da área do projeto potencialmente sujeitas a inundação com o aumento do
nível do mar (https://smart.campus.ciencias.ulisboa.pt)

O projeto envolve ainda a construção de uma obra de retenção junto ao edifício do ISN e
delimitação do terrapleno em talude de enrocamento. A retenção marginal, que apresenta
cota de coroamento de +5,50 m(ZH), terá 138,18 m de comprimento, acompanhando o
contorno da marginal de Angrinha face ao futuro Plano de Água.
Sendo que as preia-mares máxima e mínima atuais são, respetivamente, da ordem de
+3,8 m(ZH) e +2,4 m(ZH), esta obra protegerá o edifício, mesmo assumindo o aumento
máximo indicado por alguns autores de 1,10 m(ZH) em 2100. O impacte desta obra é
assim positivo, quer em termos de adaptação, como de mitigação.
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No que respeita às zonas mais a montante onde está prevista também alguma inundação
nos cenários futuros, não obstante ocorrer um acréscimo ligeiro do prisma de maré com a
implantação do projeto, a penetração espacial não ultrapassa uma centena de metros,
decrescendo progressivamente para montante, pelo que uma situação futura sem projeto
não será muito diferente do que com projeto.
Do mesmo modo, a margem direita do canal, onde decorrerá a atracação dos navios
praticamente não sofrerá impactes resultantes da inundação.
Conclui-se deste modo, que o projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de
Navegação do Porto de Portimão está capacitado para adaptação às alterações
climáticas previstas para esta região e contempla a mitigação dos impactes
previstos nos locais de maior sensibilidade da envolvente.
Ao nível do microclima, para o projeto agora proposto conclui-se que haverá uma
melhoria global da situação atual (mesmo com a redução do canal de entrada), associada
às obras de proteção e contenção das obras marginais, que surge agora reforçada com a
obra do Porto de Pesca. Os impactes serão positivos, quer ao nível da adaptação, quer
ao nível da mitigação do projeto.
Em termos indiretos, mas consequentes da implantação do projeto, importa também
avaliar a operação do porto, com a circulação dos navios e o consequente aumento dos
GEE.
O estudo da viabilidade económico-financeira aponta com a exploração do projeto, num
cenário intermédio, para um acréscimo no número de escalas de cerca de 80 escalas
com a configuração atual do porto, para 219 escalas.
Apesar do papel fundamental do transporte marítimo para o transporte e comércio
internacional, as emissões de GEE do transporte marítimo internacional representam
atualmente apenas uma pequena parte do total. O transporte marítimo internacional
contribui com apenas 2,2% das emissões globais de CO2 da queima de combustível,
sendo o meio de transporte mais eficiente em termos de energia. No entanto, as
emissões estão a aumentar e prevê-se que cresçam cinco vezes até 2050 (IMO 2015
in(4)).
O efeito à escala global depende principalmente das emissões durante a navegação
entre portos, enquanto os efeitos locais dependem principalmente das emissões nos
portos ou nas proximidades. As emissões de CO2 contribuem significativamente para o
efeito de aquecimento global, enquanto as emissões de NOx, SOx, PM e VOC’s
impactam principalmente na saúde humana das cidades portuárias.

(4) ASARIOTIS, R., H. Benamara & V. Mohos-Naray (2017). Port Industry Survey on Climate Change Impacts and
Adaptation. UNCTAD Research Paper No. 18 UNCTAD/SER.RP/2017/18
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De acordo com Gössling e Peeters (2015 in(5)), as emissões médias globais estimadas de
CO2 por viagem de um cruzeiro de 3000 passageiros são 1,2 t/km.
Com base no número de navios acima indicado e fazendo uma estimativa preliminar das
emissões atuais e das previstas com a implantação do projeto, verifica-se um aumento
anual de 273% em relação às atuais emissões de CO2.
Situação atual
80 escalas– 96 t CO2 / km navegado

Situação futura
219 escalas – 262,8 t CO2 / km navegado

De acordo com o proposto no ENAAC 2020, no setor dos transportes assume-se a
redução das emissões de CO2 de 26% em 2030 face a 2005, o que corresponderia a um
valor de 52617,2 t (fonte: emissões de CO2 de origem fóssil - PORDATA). O valor
previsto para o projeto corresponde apenas a 0,5% deste valor, não sendo o seu
impacte significativo.
Refere-se novamente o Regulamento UE 2015/757 do Parlamento Europeu e do
Conselho (Regulamento MRV), de 29 de abril de 2015, bem como o Decreto-Lei
n.º 87/2020, de 15 de outubro, relativo à monitorização, comunicação e verificação das
emissões de CO2 provenientes do transporte marítimo, que contribuirá para que só
possam entrar no Porto de Portimão os navios que cumpram o estabelecido nesta
legislação.
Adicionalmente a este acompanhamento, existirão outras medidas adotadas pelas
operadoras marítimas que permitirão reduzir as emissões de GEE, nomeadamente as
seguintes(6):


melhoria da eficiência energética dos novos navios através de novas técnicas de
dimensionamento dos navios já existentes e de propulsão;



implementação do Plano de Gestão de Eficiência Energética do Navio (SEEMP),
que recomenda que todos os navios e companhias marítimas desenvolvam um
plano para maximizar a eficiência operacional que inclui os seguintes
procedimentos: planeamento, implementação, avaliação e melhoramento.

Não sendo estas medidas da responsabilidade direta da APS, esta poderá garantir que
apenas entrem no Porto de Portimão as empresas que considerem estas medidas na
sustentabilidade da sua atividade económica.

(5) RAMOA, C.E.A., L. C. S. Flores & B. Stecker (2018). The convergence of environmental sustainability and ocean cruises
in two moments: in the academic research and corporate communication. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, vol.
12, no. 2, pp. 152-178
(6) NEVES, A. S. Sorte, M. Russo, A. Monteiro, M. Lopes & C. Borrego (2019). Mitigação de emissões marítimas e
portuárias: Linhas orientadoras. UA Editora - Universidade de Aveiro. 47 pp
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Do mesmo modo, a APS poderá criar condições para que o abastecimento de energia
elétrica nas situações de atracagem prolongada (“hotelling”) seja efetuado a partir de
fontes terrestres(7,8) (se possível a partir de fontes renováveis), evitando o funcionamento
contínuo do navio e consequentes emissões atmosféricas a partir do mesmo.
No que respeita à receção dos passageiros, e atendendo a que os edifícios constituem
um dos principais contribuintes para as alterações climáticas, com uma participação de
mais de um terço das emissões globais de GEE (UNEP, 2009 em POYRY et al, 2015(9);
MARDIANA & RIFFAT, 2015(10)) devido à necessidade de iluminação, equipamentos,
aquecimento, resfriamento e ventilação, o Terminal de Cruzeiros de Portimão deverá o
mais possível adotar as medidas de eficiência energética mais adequadas para o controlo
destes GEE, como por exemplo, o uso de iluminação LED, sistemas de ar condicionado
energeticamente eficientes, sensores climáticos e de iluminação e plantação de áreas
verdes no exterior.

FIG. 34 – Terminal de Cruzeiros de Portimão

Neste sentido, considera-se que o projeto proposto não induzirá impactes com
significado ao nível das emissões percursoras das alterações climáticas, permitindo
inclusive a sua mitigação a nível local.
Finalmente em relação à compatibilidade do projeto com os instrumentos de gestão
territorial, não obstante o projeto promover um potencial aumento das emissões de CO2
resultante do maior número de navios previsto, este constituirá um valor muito pouco
significativo no conjunto das emissões previstas para o período de 2030 enquadrado no
ENAAC 2020.

(7) CELIC, J., S. Valcic & M. Bistrovic (2014). Air pollution from cruise ships. 56th International Symposium ELMAR-2014,
10-12 September 2014, Zadar, Croatia
(8) RAMOA, C.E.A., L. C. S. Flores & B. Stecker (2018). The convergence of environmental sustainability and ocean cruises
in two moments: in the academic research and corporate communication. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, vol.
12, no. 2, pp. 152-178
(9) PÖYRY, Analia, Antti Säynäjoki, Jukka Heinonenc, Juha-Matti Junnonen & Seppo Junnila (2015). Embodied and
construction phase greenhouse gas emissions of a low-energy residential building. Procedia Economics and Finance 21:
355 – 365
(10) MARDIANA A & Riffat SB (2015). Building Energy Consumption and Carbon dioxide Emissions: Threat to Climate
Change. J Earth Sci Climat Change, S3
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Paralelamente a este pressuposto, a otimização das empresas marítimas em termos de
eficiência energética e a implementação da legislação que controla essas emissões
reduzirá substancialmente estas emissões, permitindo o cumprimento das metas
propostas no RNC 2050, no PNEC e no Programa Nacional para as Alterações
Climáticas 2020/2030, para além do ENAAC 2020 já mencionado.
Ao nível do P-3AC, o projeto compatibiliza-se com as seguintes linhas de ação:


Resiliência dos ecossistemas – conservação do património genético, manutenção
do corredor ecológico;



Doenças, pragas e espécies invasoras - controlo de doenças e espécies exóticas
invasoras; vigilância; informação e comunicação;



Proteção contra inundações – proteção da margem esquerda (nomeadamente do
edifício do ISN);



Proteção costeira – deposição de areias em praias da envolvente, manutenção
natural do trânsito sedimentar;



Capacitação, sensibilização e ferramentas para a adaptação - monitorização das
intervenções, capacitação e planeamento, comunicação.

Em termos dos objetivos da Agenda para o Território 2018, o projeto permite o
conhecimento sobre as áreas vulneráveis aos perigos, implementa normas de construção
e gestão urbana em zonas de risco (e.g. edifício do ISN e proteção do Cais da Marinha),
contribui para o desenvolvimento e a disseminação de orientações relativas a medidas de
prevenção e redução do risco, incluindo o climático, para adoção nos planos territoriais,
contribui para a educação para o risco, a divulgação do conhecimento e o envolvimento
das comunidades nos projetos e ações de reforço da resiliência, incluindo medidas de
autoproteção (como por exemplo, no controlo dos mosquitos vetores) e proporciona à
APS uma melhor governança para a prevenção e gestão do risco.
Refere-se ainda o Plano Estratégico de Infraestruturas e Transportes (PETI3+), onde a
melhoria das condições de acesso marítimo e das instalações de passageiros e carga no
Porto de Portimão constitui um dos projetos enquadrados neste Plano Estratégico.
Conclui-se deste modo que o projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de
Navegação do Porto de Portimão se encontra em conformidade com os objetivos
gerais dos vários planos nacionais associados à adaptação e mitigação às alterações
climáticas, sendo este um impacte positivo.
Por fim refere-se a alimentação artificial das praias, através da deposição de dragados
em praia imersa (dois locais) e em praia emersa (três locais), o que se traduz num
impacte positivo.
Segundo USAID (2009), em contexto de alteração climática (e.g. subida do nível médio
do mar), a alimentação de praias afigura-se como uma das mais importantes medidas
para minimizar ou reverter os fenómenos de erosão costeira que previsivelmente se virão
a agravar num futuro próximo, através de, por exemplo, da melhoria das condições de
estabilidade da linha de costa.
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A deposição na praia imersa promove a dissipação da energia das ondas e a redução do
potencial erosivo junto à linha de costa; enquanto que a deposição na praia emersa cria
uma área tampão que impede a incidência das ondas diretamente no obstáculo da alta
praia(11).

5.3

Conclusão

O projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de
Portimão implicará uma remodelação da atual foz do Arade ao nível do seu canal de
navegação, permitindo a entrada de navios de maior porte aumentando assim a sua
capacidade para receber um maior número de navios no Porto de Portimão.
Com as intervenções necessárias para este novo canal de navegação, estão também
previstas várias obras de proteção e contenção das obras marginais que salvaguardam
algumas zonas de maior sensibilidade.
Durante a fase de construção não se prevê impactes diferentes no clima dos que já foram
assumidos no anterior projeto, dada a sua dimensão, prazo de construção considerado
curto em termos climáticos, bem como as emissões previstas no decurso da fase de
construção que não são expressivas.
Relativamente à fase de exploração verifica-se que a generalidade das alterações
propostas não induzirá impactes no clima diferentes em relação ao anterior projeto.
Relativamente às alterações climáticas, o aumento do NMM e de inundações
destacaram-se como os efeitos de maior impacte sobre o projeto, confirmando-se que
este está não só adaptado a essas alterações, como também permite a mitigação das
mesmas nas zonas marginais mais sensíveis.
Em termos indiretos, foi também avaliado o impacte do maior número de navios ao nível
das emissões atmosféricas para o clima global. Apesar de se prever um potencial
aumento de emissões de CO2, o valor não apresenta significado no conjunto de emissões
projetadas nos instrumentos de gestão territorial nacionais, para além de o mesmo poder
ser mitigado que pelas próprias empresas marítimas, como pela própria APS nas suas
instalações.
Verificou-se ainda que o projeto está compatibilizado com os principais instrumentos
nacionais que abordam as alterações climáticas. Neste sentido, considera-se que o
projeto é viável em termos do descritor Clima e Alterações Climáticas.

(11) Pinto, C.A., Silveira, T.M., Teixeira, S.B., 2018. Alimentação artificial de praias na faixa costeira de Portugal
Continental: Enquadramento e retrospetiva das intervenções realizadas (1950- 2017). Relatório Técnico. Agência
Portuguesa do Ambiente. 60p
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Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

C

Mitigação dos efeitos das alterações climáticas

+

Dir.

R (1)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

NMC (2)

NS (16)

E

Mitigação dos efeitos das alterações climáticas

+

Dir.

R (1)

T (1)

PRev. (2)

P (2)

OS (2)

M (3)

C (1)

NMC (2)

NS (14)

Fase

Sentido

Quadro 12 – Síntese de Reavaliação de Impactes no Clima e Alterações Climáticas

Impacte

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

106
Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto
Setembro 2021

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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6.

QUALIDADE DO AR

6.1

Âmbito da Avaliação de Impactes

Conforme referido no Ponto 1 do presente capítulo pretende-se, face às alterações
introduzidas no projeto do Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do
Porto de Portimão e tendo em conta as observações da proposta de DIA e respetivo
Parecer da Comissão de Avaliação associado, avaliar ou reavaliar os impactes no fator
ambiental Qualidade do Ar.

6.2
6.2.1

Avaliação de Impactes das Alterações
Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental

As alterações ao projeto incidem essencialmente na nova configuração do Canal de
Navegação face à redução da área de intervenção, e na redução do número de locais de
deposição de dragados face ao menor volume de sedimentos a dragar.
Embora estas alterações não constituam isoladamente a necessidade de se proceder a
uma reavaliação dos impactes do projeto ao nível deste descritor ambiental, dado que as
mesmas não alteram as conclusões apresentadas no EIA do anterior projeto, pretende-se
com a presente análise dar resposta ao parecer da CA no sentido de avaliar, em fase de
exploração, os valores da poluição a nível local, na presença de um navio de passageiros
no porto de Portimão, e estudar o alcance da dispersão de poluentes, de acordo com os
ventos dominantes na região.

6.2.2

Fase de Construção

Conforme referido no EIA do anterior projeto, durante a fase de construção, os impactes
na qualidade do ar resultam essencialmente da emissão de poluentes atmosféricos,
associados à queima de combustíveis fósseis em motores de combustão interna,
presentes quer na draga e nos batelões, quer em veículos e maquinaria de apoio afeta
aos trabalhos.
Este impacte é negativo, certo, direto, temporário, localizado, reversível, de magnitude
reduzida e suscetível de minimização, classificando-se no cômputo geral como um
impacte não significativo.
No âmbito do presente projeto, face à redução do volume de sedimentos a dragar para
aprofundamento e alargamento do canal, e do volume de sedimentos disponível para
alimentação das praias (deposição imersa ou emersa), haverá uma redução do tempo de
operação dos equipamentos e veículos envolvidos nestas operações com consequente
redução do impacte ao nível da qualidade do ar, comparativamente ao anterior projeto,
embora pouco significativa.
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A classificação de impactes na qualidade do ar, já apresentada, não sofre contudo
alterações. Os impactes durante a fase de construção são negativos, de magnitude
reduzida e não significativos.

6.2.3

Fase de Exploração

Nesta fase pretende avaliar-se os impactes decorrentes da presença de um navio no
porto de Portimão. Esta avaliação teve por base a modelação da dispersão atmosférica
na área de projeto, apresentando-se o estudo pormenorizado no Anexo 5.
As emissões produzidas pela navegação resultam do processo de combustão, tendo
origem no motor principal de propulsão usado durante a navegação e durante as
manobras no porto, e no motor auxiliar usado para fornecer energia e serviços dentro do
navio, usado essencialmente durante o tempo de permanência do navio no porto.
Para além destas emissões, também as caldeiras contribuem para as emissões
atmosféricas, mas estas são desprezáveis comparativamente com as que são emitidas
pelos motores.
Os níveis de emissões dos motores marítimos dependem tipicamente da potência dos
motores, dos fatores de carga, do tipo de combustível utilizado e da velocidade e
distância percorrida por cada navio.
Não tendo dados disponíveis sobre a frota de navios atual e futura com escala no porto
de Portimão, a estimativa das emissões atmosféricas foi feita considerando o mesmo tipo
de navio, o mesmo tempo de manobra (1,5h) e de permanência no porto (7h) e o cenário
mais gravoso em termos de emissões atmosféricas (uso do motor principal durante as
manobras e atracagem, uso de gasóleo marítimo e tipo de motor gasóleo/baixa
velocidade).
Considerando estes pressupostos é possível estimar o acréscimo de poluentes
atmosféricos decorrentes da execução do projeto (considerando as atuais 80 escalas de
navios de passageiros no porto de Portimão e as 219 escalas previstas na condição
futura) os quais se sintetizam no quadro seguinte.
Quadro 13 – Emissões de Cada Poluente (toneladas), Proveniente do Tráfego Marítimo
(navios de passageiros) no Porto de Portimão, para a Atual Condição do Porto e para
Condição Futura
Poluente

Emissões (ton)
80 escalas

219 escalas

NOx

7,7

20,9

SO2

3,8

10,4

CO2

396,1

1084,2

COV

1,1

3,0

PM

0,7

2,0

Total

409,3

1120,6
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O aumento do número de escalas no porto de Portimão traduz-se, como expectável, num
aumento de emissões de poluentes atmosféricos com impactes sobre a qualidade do ar
no local.
De forma a estimar a concentração de poluentes nos recetores sensíveis, permitindo a
fundamentação da avaliação de impactes, recorreu-se a um modelo de dispersão
atmosférica.
A modelação foi feita para um ano meteorológico completo (2019) e contemplou as
emissões associadas à presença de um navio por dia no porto de Portimão (situação
mais gravosa do que as 219 escalas previstas para a situação futura, num cenário
intermédio).
O estudo de dispersão permitiu demonstrar que os recetores mais expostos à poluição
atmosférica do tráfego marítimo são os recetores localizados na margem esquerda do rio
Arade, contudo, mesmo nas condições mais gravosas em termos de emissão
atmosférica, não se prevê situações de incumprimento dos poluentes avaliados.
Pelo exposto, na fase de exploração os impactes classificam-se negativos,
permanentes, de magnitude reduzida e globalmente não significativos.

6.3

Conclusão

Da análise realizada conclui-se que, em termos de impactes no fator ambiental Qualidade
do Ar, o novo projeto não introduz alterações significativas à classificação de impactes
descrita no EIA do anterior projeto, pese embora o facto de haver uma redução da
emissão de poluentes durante a fase de construção face ao menor volume de sedimentos
a dragar.
De uma forma geral os impactes, quer da fase de construção, quer da fase exploração,
são negativos, embora de magnitude reduzida e não significativos, não se prevendo
situações de incumprimento dos limites legais.
Salienta-se ainda que, para o estudo de dispersão de poluentes atmosféricos, perante a
falta de informação detalhada, foram assumidos vários pressupostos focados numa
atitude conservativa relativamente às características dos navios (motor, combustível,
tempo de manobra e de atracagem). Assim ressalva-se que os valores de concentração
estimados reportam ao pior cenário em termos de emissão.
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Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Atividades de construção, circulação de veículos e funcionamento de
maquinaria e equipamentos associados. Funcionamento do Estaleiro

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

OS (2)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (12)

Realização de dragagens

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

OS (2)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (12)

Realização de dragagens de manutenção

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

R (1)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (11)

Funcionamento das embarcações

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (13)

Fase

Impacte

Sentido

Quadro 14 – Síntese de Reavaliação de Impactes na Qualidade do Ar

C

E

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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7.

AMBIENTE SONORO

7.1

Âmbito da Avaliação de Impactes

Pretende-se no presente ponto avaliar ou reavaliar os impactes no fator ambiental
Ambiente Sonoro face às alterações introduzidas no projeto do Aprofundamento e
Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão.
No ponto 2 do Capítulo IV foram ainda alteradas algumas medidas de minimização, de
acordo com o solicitado no parecer da CA associado à proposta de DIA.

7.2
7.2.1

Avaliação de Impactes das Alterações
Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental

As alterações ao projeto incidem essencialmente na nova configuração do Canal de
Navegação face à redução da área de intervenção, e na redução do número de locais de
deposição de dragados face ao menor volume de sedimentos a dragar.
Estas alterações traduzem-se, em termos gerais, numa redução da área de dragagem
face ao anterior projeto e consequentemente em impactes mais reduzidos no ambiente
sonoro, em particular na área afeta ao canal de navegação e nomeadamente na zona do
anteporto frontal à praia Grande, mas que seriam todavia impactes semelhantes aos que
ocorreriam com a 1ª fase do projeto proposto no EIA quanto à execução da bacia de
rotação na zona do anteporto.
No que se refere à fase de exploração, conforme referido no ponto 1 do presente
capítulo, as alterações de projeto não alteram as condições de exploração,
nomeadamente em termos de número de escalas dos navios, mantendo-se a avaliação
de impactes efetuada no EIA.

7.2.2

Fase de Construção

Durante a fase de construção, e conforme referido no EIA do anterior projeto, prevê-se a
ocorrência de impactes negativos, relacionados essencialmente com o ruído emitido
pelas dragas provenientes do ruido do motor e da operação de seção das areias e ainda
do uso da cabeça desagregadora, no caso de materiais mais compactos que ocorrem
pontualmente na margem esquerda.
O atual projeto prevê uma área de dragagem menor e um menor tempo de construção
(10 meses), traduzindo-se num impacte mais reduzido, comparativamente ao avaliado no
anterior projeto, não alterando contudo o significado das conclusões já apresentadas
antes, no sentido em que se tratam de situações de impacte temporário, reversíveis,
autorizadas pela legislação, dada a natureza e interesse publico do projeto e que permite
que a sua realização possa ocorrer fora do período normal de trabalho, mediante Licença
Especial de Ruido, a emitir pelas Camaras Municipais.
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Também em termos de ruído subaquático o presente projeto apresenta menores
impactes, resultado do menor volume de sedimentos a dragar e consequentemente do
menor tempo de operação das dragas.
O planeamento definido, considerando a dragagem e o transporte até aos vários locais a
depositar, implica, e à semelhança do já apresentado nos Elementos Adicionais ao EIA,
que se tenha que usar dois tipos de dragas (draga de sução em marcha e draga
estacionária, apoiada por batelões, para o transporte para o local offshore) e que o
horário de trabalho seja de 24h/dia, dada a deposição dos dragados se fazer em vários
pontos do litoral e a grandes distancias.
Acresce ainda por questões relacionadas com a sensibilidade arqueológica do estuário
que nas zonas de proteção desses sítios, seja usado um terceiro tipo de draga,
correspondente a uma draga mecânica que permite simultaneamente, a observação dos
materiais que vão sendo dragados.

7.2.3

Fase de Exploração

Relativamente à fase de exploração mantêm-se as conclusões apresentadas no EIA do
anterior projeto, prevendo-se impactes negativos decorrentes do aumento do número de
escalas no porto, embora de reduzida magnitude e não significativos, atendendo à
distância entre o cais de acostagem e os recetores sensíveis.

7.3

Conclusão

Da análise realizada conclui-se que o novo projeto não introduz alterações significativas à
classificação de impactes descrita no EIA do anterior projeto.
De uma forma geral os impactes, quer da fase de construção, quer da fase exploração,
são negativos, embora não significativos, não se prevendo situações de incumprimento
dos limites legais.
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Dir.

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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R (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2)

MC (1) NS (13/15)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

Significância

-

T (1)

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Acréscimo dos níveis sonoros devido ao aumento de tráfego marítimo e
realização de dragagens periódicas de manutenção

M(3)

Escala

E

R(1) a

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Dir.

Frequência

-

Probabilidade de
Ocorrência

Efeito

Acréscimo dos níveis sonoros devido às atividades de obra, nomeadamente
quebramento de rocha, obras de proteção da fundação do Cais da Marinha
e obras de contenção junto ao edifício do ISN, e dragagens

Reversibilidade

Sentido

C

Duração

Impacte

Magnitude

Fase

Quadro 15 – Síntese de Reavaliação de Impactes no Ambiente Sonoro

NS (13)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

113
Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto
Setembro 2021

8.
8.1

BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
Âmbito da Avaliação de Impactes

As alterações de projeto presentemente em avaliação podem ser agrupadas em dois
grupos principais, nomeadamente: alterações à configuração do canal de navegação do
Porto de Portimão; e deposição de dragados.
Relativamente ao primeiro aspeto, e de modo genérico, a reconfiguração do canal resulta
numa redução global da área de dragagem. Esta redução acontece com particular
incidência na zona do anteporto pela eliminação da bacia de rotação do anteporto, da
qual resulta um alargamento menor, com cerca de 350 m apenas para a desaceleração
dos navios (face aos 500 m iniciais e com um faseamento em duas fases: 1ª fase –
350 m e 2ª fase – alargando para os 500 m). O estreitamento do rasto do canal na zona
do Castelo de São João do Arade proporciona ainda o afastamento à margem (esquerda)
do Arade, mantendo-se uma faixa de continuidade para o anteporto sem intervenção. Por
outro lado, a transladação da bacia de rotação montante possibilita ainda uma menor
área de afetação em meio terrestre (margem esquerda em Ferragudo).
Globalmente a área de dragagem diminui, mantendo-se o eixo do canal de Navegação,
pelo que a área de estudo se mantém a mesma.
Como referido no EIA, o trecho terminal do estuário do Arade tem vindo a apresentar nas
últimas décadas profundas alterações hidromorfológicas, que culminaram na
artificialização integral da margem direita do Arade, e em parte da margem esquerda.
Apesar da expansão urbana na margem esquerda do Arade, destacam-se ainda algumas
zonas marginais pouco modificadas/intervencionadas, nomeadamente a jusante de
Ferragudo, com particular destaque para a zona do anteporto. A disponibilidade de
habitats é assim particularmente homogénea, quando comparada com os trechos
superiores do estuário, a montante do arco urbano Portimão-Ferragudo, onde se
desenvolvem extensos sapais e uma multitude de microhabitats aquáticos e ribeirinhos, e
que se encontra enquadrado na Zona Especial de Conservação Arade/Odelouca.
Pese embora o elevado grau de artificialização do trecho terminal, esta zona encerra uma
comunidade piscícola diversificada e abundante, que traduz a transição entre o meio
marinho e as águas interiores. Esta comunidade encerra alguns elementos mais
emblemáticas, como é o caso da enguia, savelha e cavalos-marinhos (género
Hippocampus). No quadro da presente reavaliação, e em conformidade com parecer da
CA, procedeu-se a uma caracterização mais detalhada das referidas populações (ver
Anexo 6 do presente documento).
Relativamente às duas primeiras espécies, ambas diádromas, verifica-se uma maior
relação com os trechos superiores do estuário, em particular pela savelha, onde encontra
um ótimo para desenvolvimento larvar até os juvenis atingirem o primeiro ano idade, e
iniciarem o movimento migratório até ao mar. A zona de projeto constitui assim
particularmente uma zona de movimentação, e não tanto de permanência. Destacam-se
as características da margem esquerda como corredor preferencial à migração destas
espécies.
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No que se refere aos cavalos-marinhos, verifica-se a presença de uma população
residente, com distribuição alargada ao longo do estuário, sendo os habitats preferenciais
situados a montante da área de estudo, onde ocorrem os últimos prados de maior
expressividade de sebarrinha do estuário do Arade. Pese embora o carácter mais
intervencionado do trecho terminal, os cavalos-marinhos também ocorrem nesta área,
com destaque, mais uma vez, para a margem esquerda do Arade, onde subsistem
pontualmente algumas manchas de algas marinhas, e onde ocorrem habitats de fixação
alternativos como substratos de fixação artificiais (artes de pesca, redes, cordas, etc.)
abandonados decorrentes da proximidade aos portos de pesca e à atividade de pesca.
As alterações aos locais de depósito implicam uma redefinição do âmbito espacial do
projeto, particularmente pela definição dos locais de alimentação artificial de praias (zona
imersa e emersa). Neste sentido foi atualizada a situação de referência do presente fator
ambiental, a qual se apresenta no Anexo 6 do presente documento. No quadro da
atualização de situação de referência foi ainda aprofundada a informação sobre as
populações de roaz e boto, nomeadamente no seu mapeamento (densidade / frequência
de utilização) da franja litoral entre Sagres e Albufeira. Foi ainda detalhada a cartografia
de habitats marinhos (nomenclatura EUNIS), tendo-se detalhado os locais de ocorrência
de jardins de corais.
Em síntese, a alimentação artificial em zona imersa (Praia da Meia Praia e Praia do Alvor
Nascente), como referido no aditamento ao EIA, abrange o biótopo de substrato móvel
litoral, mais precisamente o habitat A5.23_PT4 Ophiura spp. em areia fina do litoral. Este
habitat é enquadrável no habitat da Diretiva Habitat bancos de areia permanentemente
cobertos por água do mar pouco profunda (1110), mais precisamente no subtipo bancos
de areia sem vegetação vascular (1110pt1). O subtipo em causa, sem vegetação
aquática (ervas marinhas e macroalgas), é aquele que apresenta comunidades mais
pobres e de menor abundância. As ervas marinhas e macroalgas constituem importantes
concentradores de fauna, em particular para abrigo de juvenis de espécies piscícolas. Os
locais são assim particularmente abundantes em equinodermes, caranguejos eremitas e
outras espécies de decápodes. Enumeram-se ainda diversas espécies de peixes chatos,
gorazes e peixe-pau. Os efetivos faunísticos distribuem-se de forma esparsa, constituindo
comunidades de reduzida densidade.
A alimentação artificial em zonas emersa (Vau-Rocha, Praia Nova e Praia da Cova
Redonda) abrangem quer a zona intertidal, como o infralitoral, sendo dominante neste
último o biótopo infralitoral rochoso, mais precisamente o habitat A3.24_PT3 Anemonia
sulcata e Paracentrotus lividus em associação com Dictyotota dichotoma. Este habitat é
enquadrável no habitat da Diretiva Habitat recifes (1170). Este habitat caracteriza-se por
variada cobertura vegetal, em particular por macroalgas, e elevada abundância de
anémonas, equinodermes, moluscos e bryozoa. No que se refere à ictiofauna, são
particularmente abundantes os gorazes, bodiões e o sargo. Comparativamente às areias
móveis do litoral, estas comunidades são mais densas em organismos e com uma
biomassa mais acentuada, e portanto, com maior relevo ecológico.
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Importa referir que as praias selecionadas já foram alvo de alimentações anteriores,
promovidas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da Administração da
Região Hidrográfica do Algarve (ARH Algarve), pelo que o infralitoral rochoso apresentase, atualmente, em mosaico com substrato móvel. Aliás, a zona intertidal encontra-se
atualmente praticamente ocupada na sua íntegra por areias móveis, sendo a presença de
substrato rochoso nesta zona praticamente inexistente. É ainda de referir que as poucas
plataformas aflorantes presentes na zona intertidal destas praias são de reduzido
interesse ecológico (ausência das designadas “poças de maré”).
Ainda relativamente aos recifes rochosos, estes últimos podem conter comunidades de
elevado interesse ecológico, os denominados jardins de corais. Estas comunidades
ocupam todavia o circalitoral rochoso, para além da batimétrica dos 20 m (pese embora
possam ocorrer pontualmente [presença pontual de espécies] em zonas menos
profundas). Outro habitat de relevo, desta vez em substrato móvel do litoral, corresponde
aos denominados bancos de maërl, nome dado aos sedimentos marinhos constituídos
por algas vermelhas calcárias. Nenhuma destas comunidades ocorre, todavia, nas áreas
designadas de depósito.
Quanto à distribuição de cetáceos na área de projeto, quer o boto, quer o roaz, podem
ocorrer nos locais de deposição de dragados. Todavia, verifica-se uma maior
concentração das mesmas em dois núcleos principais na área estuada, nomeadamente
entre Sagres e a Ponta da Piedade (Boto e Roaz) e na franja litoral de Albufeira/Quarteira
(Roaz), entre a batimétrica dos 30 e 50 m. Assim, pesa embora a ocorrência pontual de
efetivos mais próximo da costa, e junto aos locais de deposição, estes núcleos não
abrangem áreas de elevada frequência de utilização.
Importa referir que em termos de sensibilidade e importância ecológica, e de acordo com
o mapeamento do IIE determinado no quadro do projeto RENSUB (ver Anexo 6), verificase que os locais propostos enquadram-se em espaços de importância baixa, e
pontualmente de média no substrato rochoso do infralitoral. É ainda de recordar que as
praias alvo da deposição de sedimentos correspondem a praias previamente
intervencionadas, com vista à proteção e preservação dos espaços balneares, e como
forma de mitigar os efeitos de erosão costeira que se têm vindo a verificar.

8.2

Avaliação de Impactes das Alterações

8.2.1 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental
De um modo geral, todas as alterações efetuadas ao projeto apresentam relevância para
os aspetos de biodiversidade e conservação, uma vez que configuram modificações da
área de afetação direta e ainda do âmbito espacial da intervenção.
As alterações à configuração do canal de navegação implicam uma redução expressiva
da área de dragagem, em particular na zona do anteporto, e um afastamento do mesmo
da margem esquerda do rio Arade. Estas modificações implicam ainda a execução de
uma proteção do talude de dragagem junto ao cais de abastecimento do Porto de Pesca.
Ainda relativamente a estruturas de proteção, verifica-se o encurtamento do enrocamento
da retenção marginal junto ao ISN e Praia de Angrinha (de 210 m para 138,18 m).
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Estas alterações apresentam assim implicações nas áreas de habitat afetados,
principalmente nos presentes junto à margem esquerda do Arade. Estas alterações
apresentam, globalmente, efeitos positivos pela redução da área de afetação, mas
igualmente pela preservação de habitats relevantes (e ainda pouco alterados
comparativamente aos da margem direita). São ainda de considerar modificações
positivas nos aspetos hidromorfológicos e de funcionamento do ecossistema.
As novas propostas de locais de deposição implicam por sua vez uma diversificação dos
biótopos marinhos afetados, que se limitavam, nas propostas apresentadas no EIA (e
respetivo aditamento), a biótopos de substrato móvel do litoral (a diferentes
profundidades).
Com a proposta de alimentação artificial em zona emersa, verifica-se assim a
abrangência adicional de biótopos rochosos do infralitoral, o que se traduz num aspeto
negativo pelos mesmos apresentarem maior valor ecológico. Importa, no entanto, referir
que os locais selecionados coincidem com praias previamente intervencionadas e onde
se pretende complementar os esforços da ARH Algarve na preservação e valorização
destes espaços balneares e, igualmente, na mitigação da erosão costeira que se tem
vindo a verificar.
São ainda de considerar efeitos indiretos das deposições nas praias de Portimão e de
Lagoa, nomeadamente na diversificação dos trajetos das dragas até aos locais de
deposição e portanto do âmbito da perturbação causada pelas mesmas. Importa no
entanto salientar que os volumes de dragados serão substancialmente inferiores aos
previstos no EIA, o que apresenta uma redução no número de trajetos a efetuar, e
consequentemente das perturbações (atualmente 654 300 m3 face aos 1 060 000 m3,
previstos nos Elementos Adicionais do EIA com a consideração da deposição em 6 zonas
imersas do litoral algarvio).
De forma sumária, enumeram-se os impactes identificados no EIA, e que necessitam a
sua reavaliação em função das alterações ao projeto, bem como dos impactes adicionais
que decorrem dos mesmos:


Perda / alteração de habitats / comunidade biótica pela remoção de substrato
arenoso (dragagens);



Perda / alteração de habitats / comunidade biótica pela remoção de materiais
aluvionares (dragagens);



Perda / alteração de habitats / comunidade biótica em zona imersa (alimentação
artificial de praias);



Perda / alteração de habitats / comunidade biótica em zona emersa (alimentação
artificial de praias);



Perturbação da comunidade biótica pela ressuspensão de sedimentos (execução
das dragagens);



Perturbação da comunidade biótica pela ressuspensão de sedimentos (depósito
de dragados);



Perturbação dos movimentos migratórios de espécies diádromas.
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Os impactes a reavaliar encontram-se particularmente relacionados com a área direta de
afetação que sofreu alteração, mas também com fatores de perturbação, uma vez que
para além da redução da área de intervenção existirá igualmente uma redução de
material dragado e um encurtamento do período de execução da empreitada.
Note-se que na avaliação de alguns dos referidos impactes poderá existir uma
desagregação por habitat e/ou grupo biológico a afetar. A avaliação será sempre
efetuada de um ponto de vista global e, caso faça sentido, de um ponto visto específico
para algumas unidades biológicas.

8.2.2 Fase de Construção
Como referido no EIA é nesta fase que se verificam os principais impactes do projeto, os
quais se podem prolongar para a fase seguinte de exploração. Os mesmos encontram-se
essencialmente associados às ações de dragagem, e deposição de dragados, dos quais
resultam uma perturbação dos meios pelágicos e bentónicos e das respetivas
comunidades associadas.


Perda / alteração de habitat e da comunidade biótica

A perda e alteração de habitat verifica-se quer na zona a dragar, como nos locais de
deposição de dragados. Estas alterações prendem-se com alterações de condições
físicas (substrato e hidrodinâmica) e também com a perda da comunidade biótica,
associada a essas mesmas condições físicas.
Na zona de dragagem, as alterações inerentes à remoção de sedimentos do trecho
terminal do estuário do Arade resultam num aprofundamento do estuário, redução das
velocidades de correntes, aumento do prisma de maré, aumento da salinidade média e
perda de organismos macrobentónicos (fixos ou de reduzida mobilidade).
No que se refere aos aspetos da hidrodinâmica, as alterações a verificar são pouco
expressivas, não se verificando alterações profundas nas condições de utilização do
estuário. Relativamente ao substrato, manter-se-á após, intervenção, o substrato móvel
dominado por areias (anteporto) e areias-vazosas (cais comercia). Quanto à comunidade
biótica, seguidamente à perturbação inicial verificar-se-á uma redução da biomassa e
alteração da estrutura e composição da comunidade. A médio prazo é expectável uma
recuperação progressiva da comunidade para uma composição e abundância próxima da
inicial.
Importa ainda recordar que a área de intervenção coincide, maioritariamente, com o canal
de navegação atual do Porto de Portimão, e portanto, numa área já intervencionada, e
com intervenções recorrentes necessárias à manutenção desse mesmo canal de
navegação (dragagens de manutenção). Tal se traduz num habitat perturbado e
composto por uma comunidade característica de meios perturbados.
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Salientam-se contudo alguns habitats de interesse associados à margem esquerda do
Arade, onde se podem encontrar algumas espécies emblemáticas como os cavalosmarinhos (Hippocampus spp.). Pese embora a ausência de habitats preferenciais destas
espécies, como são os casos das pradarias de ervas marinhas (cuja distribuição se limita
à parte superior do estuário), esta espécie parece ocupar habitats alternativos ao longo
da margem esquerda do Arade. Os efetivos populacionais são todavia parcos
comparativamente a outras populações conhecidas na costa algarvia. A espécie distribuise por todo o estuário, destacando-se habitats preferenciais a montante.
Com as alterações ao projeto verificar-se há uma redução da área de dragagem
(14,3 ha), que assume maior expressividade na zona do anteporto, com uma redução da
largura da faixa intervencionada e um maior afastamento face à margem esquerda.
Verifica-se ainda um afastamento da zona de dragagem na zona do Castelo de São João
do Arade, permitindo uma preservação de parte das margens não rochosas do estuário e
de biótopos de substrato móvel de menor grau de perturbação (com distribuição pontual
de macroalgas e outros substratos artificiais). As alterações ao projeto traduzem-se
deste modo num impacte positivo, em resultado da redução da área de afetação e
preservação de habitats menos perturbados da margem esquerda.
Os impactes globais mantêm-se contudo negativos, diretos e de magnitude moderada,
sendo que a intervenção mantém uma dimensão importante. Os valores afetados podem
considerar-se moderados, e pontualmente elevados (no caso dos cavalos-marinhos),
uma vez que apesar da zona de intervenção corresponder a um habitat morfologicamente
alterado e recorrentemente perturbado, poder apresentar populações de espécies de
relevo ecológico (pese embora com reduzida expressividade). O impacte é ainda
temporário e reversível, uma vez que é expectável que a maioria da comunidade biótica
afetada possa recuperar as condições, e dado que as condições físicas locais
(hidrodinâmica e substrato) manter-se-ão próximas da situação inicial. O impacte
apresenta uma escala local, não se verificando perturbação direta do trecho intermédio e
superior do estuário, os quais apresentam menor grau de perturbação, uma maior
diversidade de habitats, e que constitui um local de relevante em termos
conservacionistas. Globalmente o impacte é significativo. Importa referir que o impacte
é minimizável relativamente a uns grupos bióticos, nomeadamente através da colocação
de substratos de fixação artificiais de cavalos-marinhos(12), na zona do anteporto, junto à
margem esquerda, entre a batimétricas do -1 m(ZH) e -5 m(ZH).
Ainda na zona de dragagem saliente-se a interferência direta do projeto com a margem
esquerda do Arade, nomeadamente no estabelecimento dos taludes de dragagem junto à
zona da praia da Angrinha e na zona de Ferragudo, entre o Porto de Pesca e Foz da
ribeira da Ferragudo.
No que se refere à praia da Angrinha, a alteração ao projeto prevê uma alteração ao
enrocamento da retenção marginal junto ao edifício do ISN, nomeadamente o seu
encurtamento de 210 m para 138,18 m. Tal implica uma redução na afetação da praia da
Angrinha, nomeadamente aos matos halonitrófilos dispersos em mosaico com prados de
Ammophila arenaria. As afetações do projeto passam a incidir no essencial na zona
aquática, preservando as comunidades supracitadas.

(12) Correia M, Palma J, Koldewey H, Andrade JP (2013). Can artificial holdfast units work as a habitat restoration tool for
long-snouted seahorse (Hippocampus guttulatus Cuvier)?. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 448, 258264.
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Relativamente à zona de Ferragudo, com a transladação da bacia de rotação montante,
verifica-se um afastamento do canal de navegação e uma redução da afetação direta do
depósito aluvionar presente (numa faixa com largura máxima de 50 m). Verifica-se a
redução na afetação das comunidades herbáceas ruderais existentes, mas também de
alguns matos halonitrófilos presentes de forma dispersa.
Estas alterações constituem, deste modo, um impacte positivo, pese embora para o
local já está previsto um outro projeto (Marina de Ferragudo), que irá afetar (caso se
venha a confirmar a ação que decorre em tribunal quanto à validade da respetiva DIA),
toda esta margem até à estrada municipal e que está na origem de alteração efetuada ao
canal de navegação do projeto do Porto de Portimão.
O impacte permanece assim negativo, direto e de magnitude reduzida. O valor afetado
é reduzido, sendo que com a alteração proposta se evita a afetação das formações mais
relevantes destas áreas marginais. O impacte permanente, irreversível, porém muito
confinado. O impacte assume-se de não significativo.
Nas zonas de deposição, a perda e/ou alteração de habitats encontram-se relacionados
com o soterramento dos habitats e das comunidades bentónicas associadas. O
significado do impacte encontra-se particularmente associado ao habitat em causa pelo
que a avaliação de impactes é assim efetuada de forma distinta para os depósitos
considerados em zona imersas e emersa.
Em zona imersa o impacte encontra-se quase exclusivamente associado à mortalidade
por soterramento de organismos presentes no substrato móvel do fundo litoral. Como
verificado na situação de referência, agora atualizada em função das alterações de
projeto (Anexo 6), predominam fundos arenosos móveis sem vegetação, assim a
deposição de areias provenientes do anteporto do estuário do Arade (de granulometria
compatível) não configura uma alteração das condições físicas locais, mantendo-se no
essencial as condições de habitat previamente existente. É ainda de referir que é
expectável que os sedimentos a depositar não permaneçam no local sendo transportados
na deriva litoral e contribuindo para a alimentação das praias. É também expectável uma
recuperação da comunidade anteriormente presente, tendo em conta o predomínio na
envolvente deste tipo de condições.
O impacte é assim negativo, direto e de magnitude reduzida, atendendo à área de
afetação ser reduzida e pelo facto deste tipo de habitat se encontrar largamente
representado na sua envolvente. Acresce ainda que a deposição dos sedimentos não
altera de forma expressiva as condições ambientais locais, mantendo-se o biótopo
substrato móvel do litoral afetado. O valor do habitat e comunidade afetada é reduzido,
atendendo à análise de sensibilidade e importância ecológica do local (Anexo 6). O
impacte é ainda temporário e reversível, uma vez que é expectável que a maioria da
comunidade biótica afetada possa recuperar as condições, e dado que as condições
físicas locais se manterem similares às condições iniciais. O impacte apresenta uma
escala localizada. No cômputo geral, o impacte é não significativo.
Em zona emersa, para além da mortalidade associada ao soterramento de organismos,
há que referir a alteração permanente de habitats, nomeadamente no substrato rochoso
do infralitoral afetado.
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O soterramento de plataformas rochosas no infralitoral representa uma perda direta de
organismos (fixos e de mobilidade reduzida) e uma alteração permanente das condições
de fixação. Ao contrário do verificado em biótopos de substrato arenoso móvel não é
expectável uma recuperação da comunidade base posteriormente à intervenção, uma
vez que as condições de fixação deixam de estar presentes. É expectável a redução de
abundância de anémonas e alguns equinodermes, e da abundância de macroalgas e,
consequentemente, da restante comunidade associada. Verificar-se-á uma transição para
uma comunidade similar aos locais de depósito em zona imersa, e portanto, mais
característicos de substrato móvel litoral.
É ainda de assinalar no caso concreto de Vau-Rocha, a necessidade de prolongamento,
através de enrocamento submerso, do esporão existente entre as praias dos Três
Castelos e Rocha, a fim de possibilitar a retenção e acumulação de areias e aumentando
a largura da praia, à semelhança da ação exercida pelo esporão existente no extremo
nascente da praia da Rocha. Pese embora em enrocamento submerso, esta intervenção
também implica uma alteração na morfologia dos fundos, neste caso irreversível. Notese, todavia, que o enrocamento submerso representa um substrato artificial rochoso, de
funções similares ao substrato rochoso presente no infralitoral. A mesma comunidade
presente no habitat rochoso atual poderá, pese embora de forma incerta, colonizar o
novo enrocamento proposto, verificando-se, a médio e longo prazo, uma comunidade
similar à previamente existente.
Importa recordar que as praias propostas à deposição correspondem a locais
previamente intervencionados, e alvo de alimentações artificiais anteriores. São evidentes
os sinais de tais intervenções passadas, nomeadamente pela zona intertidal dos
diferentes locais ser essencialmente arenosa, e pelo facto do infralitoral superior das
referidas praias apresentarem um mosaico de fundos arenosos e rochosos, sendo as
plataforma rochosas até a batimétrica dos 2 m superficiais e distribuídas de forma
esparsa.
O impacte é assim negativo, direto e de magnitude moderada, pois pese embora a
área de intervenção no infralitoral rochoso ser reduzida (quando comparada a
disponibilidade deste habitat na sua envolvente) a alteração em termos de habitat pode
ser considerada de importante. O valor do recurso afetado pode ser considerado de
reduzido (Vau-Rocha e Cova Redonda) a moderado (Nova), atendendo à análise de
sensibilidade e importância ecológica do local (Anexo 6).
O impacte é ainda permanente, porém parcialmente reversível, uma vez que é
expectável que uma porção dos sedimentos depositados seja, a médio e longo prazo,
transportada pela deriva litoral, permitindo de novo o afloramento das plataformas
rochosas inicialmente soterradas. A intervenção é ainda considerada de confinada,
afetando de forma marginal do infralitoral rochoso que se prolonga, nestas praias, até a
batimétrica dos 20 m (fronteira com circalitoral). Os impactes são assim considerados de
significativos.
A deposição em zona emersa apresenta contudo impacte potencialmente positivos,
decorrente da tendência para a reposição das características originais da areia na faixa
subaérea da praia e da deposição de matéria orgânica pelas marés, o que poderá facilitar
a recolonização pela vegetação halófila dunar. Importa referir que um dos objetivos da
alimentação artificial de praias consiste na valorização e segurança de utilização das
mesmas, pretendendo-se o afastamento dos utentes das zonas de arribas.
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Criam-se assim faixas de não utilização (perturbação) que possibilitam a fixação de
vegetação junto às arribas.
Este impacte é considerado de positivo, provável e de magnitude reduzida, face às
áreas de intervenção serem pouco expressivas. O impacte é ainda permanente e
parcialmente reversível. O valor de recurso afetado (vegetação dunar e de arribas)
pode ser considerado de moderado a elevado. O impacte assume-se de significativo.


Perturbação da comunidade biótica pela ressuspensão de sedimentos

A ressuspensão de sedimentos implica um aumento dos sólidos em suspensão na coluna
de água com potenciais implicações nos organismos existentes, em particular aqueles
com mobilidade reduzida. Uma elevada concentração de sólidos em suspensão pode
implicar interferência com os órgãos respiratórios da macrofauna existente, mas
igualmente com a flora aquática. Estão ainda associadas possíveis ressuspensões de
partículas poluentes presentes nos sedimentos.
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. Conforme referido
no EIA é igualmente necessário ter em conta o método e equipamentos utilizados.
Na zona de dragagem as alterações ao projeto configuram uma redução da área de
dragagem e de volume de dragados. Neste sentido, e atendendo à utilização de dragas
de sucção, com uma ressuspensão de sedimentos menos intensa (e local), é expectável
uma perturbação mais reduzida, em particular na zona do anteporto e dos habitats
presentes na margem esquerda. Este aspeto traduz-se assim num impacte positivo face
ao anteriormente proposto.
É também expectável, face à redução de material a dragar, uma redução do período de
intervenção, sendo as perturbações menos prolongadas no tempo, e potencialmente de
maior consolidação com condicionantes temporais existentes. Este também representa
um aspeto positivo da alteração ao projeto.
O impacte mantém-se contudo negativo, direto e de magnitude reduzida, uma vez que
a dragagem é progressiva e não em simultâneo para toda a área a dragar, sendo a pluma
de sedimentos confinada à draga. De recordar ainda que não se identificam nos
sedimentos a dragar concentrações importantes de poluentes (Classe 1 – material limpo,
da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro), pelo que não são expectáveis impactes
nesse sentido. É temporário e reversível, e ainda confinado. O valor de recurso é
moderado a elevada. Note-se, contudo, que com a alteração do projeto a margem
esquerda do Arade apresenta menor afetação, sendo esta a zona de maior utilização
para as espécies mais emblemáticas do estuário. O impacte assume-se como de não
significativo.
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Nas zonas de deposição os efeitos da suspensão de sedimentos são similares à
dragagem. A pluma de sedimentos gerada é contudo superior ao das dragagens. Este
impacte é todavia limitado no tempo e no espaço, e variável em função da profundidade e
velocidades de corrente.
Em zona imersa, a deposição é feita a maior profundidade, sendo deste modo o tempo
de deposição superior. A pluma de sedimentos desenvolver-se-á ao longo de toda a
coluna de água, e o tempo de permanência será superior, quando comparado às zonas
costeiras de menor profundidade. As correntes locais não são contudo intensas, não
sendo expectável que a mesma se dissipe por grandes extensões, depositando-se todo o
material localmente.
Em zona emersa, os tempos de deposição serão mais reduzidos, pese embora possa
existir uma dispersão superior pela ação da ondulação e marés. A pluma poderá assim
estender-se até cotas mais profundas, porém, nunca para além da batimétrica dos 5 m,
mantendo-se no infralitoral superior.
Em ambos os casos existirá uma perturbação temporária da comunidade pelágica, mas
igualmente de comunidades bentónicas, particularmente os organismos sésseis ou de
reduzida mobilidade.
O impacte é negativo, direto e de magnitude reduzida, sendo limitado no espaço e no
tempo, para além de a pluma de sedimentos não apresentar substâncias contaminantes.
O impacte é ainda temporário, reversível e confinado a localizado. O valor a afetar é
igualmente variável, nomeadamente de reduzido a moderado, atendendo à análise de
sensibilidade e importância ecológica do local (Anexo 6). O impacte assume-se de não
significativo.


Perturbação dos movimentos migratórios de espécies diádromas

Conforme salientado no EIA, e na atualização da situação de situação de referência
(Anexo 6), o estuário do Arade apresenta-se como corredor migratório de duas espécies
diádromas, a enguia e savelha. A primeira apresenta-se abundantemente distribuída pela
bacia do rio Arade, em particular na ribeira de Odelouca (seu afluente), sendo a segunda
mais rara, pese embora se estime que ainda se reproduza nesta bacia em proximidade
ao limite superior do estuário do Arade. Ambas as espécies não utilizam de forma
permanente a área de intervenção, sendo a sua presença mais associada aos trechos
superiores do estuário. Utilizam, todavia, a área de projeto nos seus movimentos
migratórios, sendo a zona da margem esquerda do Arade (pelas suas condições físicas)
de maior probabilidade de utilização.
Com as alterações ao projeto, a área de dragagem será reduzida, particularmente na
zona do anteporto, verificando-se ainda, nalguns trechos, o afastamento à margem
esquerda do Arade. Tal representa uma menor área de habitat afetado e, face ao menor
volume de dragados, uma redução do tempo da intervenção. Tal constitui um fator
positivo.
O impacte mantém-se todavia negativo, direto e de magnitude reduzida a moderada,
sendo incerto. É ainda temporário e irreversível, confinado a envolvente das dragas, e
limitado ao período de migração.
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8.2.3 Fase de Exploração
Na fase de exploração a redução da área de dragagem, inerente à alteração de projeto
em análise, apresenta implicações nas operações de manutenção, mais especificamente
das dragagens de manutenção.
À semelhança das dragagens de primeiro estabelecimento, a área de incidência /
perturbação será inferior, com particular relevância na zona do anteporto / margem
esquerda. Tal se traduz numa menor alteração / perda de habitats e das comunidades
associadas, criando-se uma perturbação similar às dragagens atuais de manutenção do
Porto de Portimão.
O impacte permanece negativo, sendo direto e de magnitude reduzida. É ainda
temporário, reversível e confinado. Os valores afetados são moderados a elevados.
O impacte é não significativo.

8.3

Conclusão

Globalmente as alterações ao projeto apresentam um efeito positivo, nomeadamente pela
redução da área de habitats diretamente afetados pelas dragagens, permitindo ainda a
preservação de algumas dos efetivos faunísticos de maior relevo e dos habitats da
margem esquerda do Arade, os quais se apresentam menos perturbados.
Pese embora maioritariamente positivos, algumas das alterações apresentam um efeito
negativo, como é o caso da deposição em praia emersa, onde se verifica uma perda
permanente de recifes rochosos do infralitoral, por soterramento dos mesmos
(Quadro 16). Note-se todavia que as praias selecionadas foram alvo de alimentações
artificiais anteriores, sendo a presente intervenção um complemento aos objetivos de
valorização destes espaços balneares para os quais já se encontram previstos reforços
de alimentação. Destaca-se assim possível reposição de habitats na faixa subaérea das
referidas praias, com o potencial desenvolvimento de vegetação halófila na base das
arribas.
A análise efetuada permitiu ainda aprofundar o conhecimento sobre os valores naturais
em presença na área de projeto, sendo de destacar que o mesmo evita as principais
zonas de sensibilidade e importância ecológica.
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Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Dir.

M (3)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (3)

Perda / alteração de habitat e da comunidade biótica – dragagens
(Hippocampus spp.)

-

Dir.

M (3)

P (2)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

E (5)

C (1)

MC (1)

S (19)

Perda / alteração de habitat e da comunidade biótica – escavações (Geral)

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (16)

Perda / alteração de habitat e da comunidade biótica – deposição de
dragados (zona imersa)

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

OS (2)

R (1)

NCL (2) NMC (2)

NS (13)

Perda / alteração de habitat e da comunidade biótica – deposição de
dragados (zona emersa)

-

Dir.

M (3)

P (2)

Rev. (1)

C (3)

OS (2)

R (1) /M (3)

NCL (2) NMC (2)

Perda / alteração de habitat e da comunidade biótica – prolongamento de
esporão (zona emersa)

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (2)

C (3)

D (3)

R (1) /M (3)

C (1)

NMC (2)

NS (15)
NS (17)

Reposição de habitat na faixa subaérea da praia – deposição de dragados
(zona emersa)

+

Ind.

R (1)

P (2)

PRev. (2)

P (2)

OS (2)

M (3) /E (5)

C (1)

NMC (2)

NS (15)
NS (17)

Perturbação da comunidade biótica por ressuspensão de sedimentos –
dragagens

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (3) /E (5)

C (1)

MC (1)

NS (14)
NS (16)

Perturbação da comunidade biótica por ressuspensão de sedimentos –
deposição de dragados (zona imersa)

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

OS (2)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (11)

Perturbação da comunidade biótica por ressuspensão de sedimentos –
deposição de dragados (zona emersa)

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

OS (2)

R (1) /M (3)

NCL (2) NMC (2)

NS (12)
NS (15)

Perturbação dos movimentos migratórios de espécies diádromas

-

Dir.

M (3)

T (1)

Irrev. (2)

P (2)

OS (2)

E (5)

NCL (2) NMC (2)

C (1)

MC (1)

Significância

Duração

-

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Magnitude

Perda / alteração de habitat e da comunidade biótica – dragagens (Geral)

Impacte

Escala

Efeito

C

Sentido

Fase

Quadro 16 – Síntese de Reavaliação de Impactes nos Valores Ecológicos e Conservação da Natureza

S (18)

NS (16)

S (18)

NS (17)
(Cont.)
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Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (3)

Perda / alteração de habitat e da comunidade biótica – dragagens de
manutenção (Hippocampus spp.)

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

E (5)

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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NCL (2) NMC (2)
C (1)

MC (1)

Significância

Duração

-

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Magnitude

Perda / alteração de habitat e da comunidade biótica – dragagens de
manutenção (Geral)

Escala

Efeito

E

Impacte

Sentido

Fase

(Cont.)

NS (16)
NS (16)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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9.

PAISAGEM

9.1

Âmbito da Avaliação de Impactes

As alterações ao projeto presentemente em avaliação incidem sobre dois aspetos
principais, nomeadamente nas alterações à configuração do canal de navegação do
Porto de Portimão, e na definição de novos locais de deposição de dragados.
A reconfiguração do canal resulta, de um modo genérico, numa redução global da área
de dragagem. Esta redução acontece com particular incidência na zona do anteporto pela
eliminação da bacia de rotação de jusante, da qual resulta um alargamento menor, com
cerca de 350 m (face aos 500 m iniciais, correspondendo à 1ª fase proposta no EIA para
minimização de impactes sobre o património e eliminando-se assim definitivamente o seu
eventual potencial aumento para os 500 m (2ª fase)), em fase de posterior decisão da
APS.
O estreitamento do rasto do canal na zona do Castelo de São João do Arade,
proporciona ainda o afastamento à margem (esquerda) do Arade, mantendo-se uma faixa
de continuidade para o anteporto sem intervenção. Por sua vez, a transladação da bacia
de rotação montante possibilita ainda uma menor área de afetação em meio terrestre
(Ferragudo, para completa viabilidade da eventual implantação da marina de Ferragudo
com área urbanizada associada até à estrada municipal), pese embora se verifique a
necessidade de execução de uma obra de proteção da fundação do Cais de Pesca do
Porto de Pesca de Portimão.
Há ainda a salientar a reconfiguração da obra de retenção junto ao edifício do ISN que,
genericamente, consiste num encurtamento do enrocamento anteriormente proposto (e
portanto da intervenção de 210 m para 138,18 m), e sua compatibilização com o projeto
de requalificação da zona marginal envolvente à praia da Angrinha previsto pela Câmara
Municipal de Lagoa, que prevê a manutenção da praia da Angrinha para apoio à varagem
de pequenas embarcações de desportos náuticos e pesca artesanal e como local uso
recreativo/lúdico desde o ISN até ao Castelo São João do Arade. As alterações agora
propostas foram articuladas entre a APS e Câmara Municipal de Lagoa, de modo a
garantir a viabilidade do aprofundamento e alargamento do Canal de Navegação, e de
manter o desenho / objetivos de ordenamento para a envolvente à praia da Angrinha.
Globalmente, a área de afetação direta pelas dragagens diminui (cerca de 13 ha),
mantendo-se o eixo do canal de navegação, pelo que a área de estudo se mantém a
mesma, bem como a caracterização de situação de referência.
Relativamente aos depósitos de dragados, pese embora a larga maioria dos materiais
sejam depositados em mar alto, em local previsto para o efeito nos instrumentos de
gestão territorial, na presente alteração de projeto prevê uma maior fração de materiais
dragados para a alimentação artificial de praias, em zona emersa e numa extensão
maior. Inicialmente encontravam-se previstos cerca de 40 000 m3 para alimentação
(praias do Molhe e do Pintadinho), passando agora a 294 300 m3, a que acresce
360 000 m3 em zona imersa, de areias limpas na valorização e proteção da orla costeira.
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Existe assim uma alteração de âmbito espacial do projeto, propondo-se a alimentação
artificial de um conjunto de cinco praias, duas com deposição em zona imersa,
nomeadamente Praia da Meia Praia e Praia Alvor Nascente, e três com deposição em
zona emersa, designadamente no litoral Vau-Rocha (praias dos Três Castelos, do Amado
e dos Careanos), Praia Nova e Praia da Cova Redonda. Note-se que já não se
encontram contempladas as praias do Molhe e Pintadinho, por solicitação da Câmara
Municipal de Lagoa e comunicado à APA/ARH Algarve.
No que se refere ao fator ambiental paisagem, as intervenções nas praias em zona
emersa assumem maior relevo, por se tratar de alterações visíveis e com implicações
diretas na sua estrutura e organização espacial, em particular durante sua execução, mas
também na fase de exploração com o aumento do areal.
É ainda de referir a necessidade de prolongamento do esporão existente entre a praia
dos Três Castelos e praia da Rocha, através de um enrocamento mergulhante. Note-se
que o mesmo ficará confinado à zona submersa, pelo que não apresentará implicações
em termos de paisagem.
As praias com alimentação artificial direta em zona emersa correspondem a pequenos
areais estreitos enquadrados por arribas de natureza sedimentar, por vezes com grande
expressão pela sua altura (ver ponto 2.2.2.2 do Capítulo II, relativo à Descrição de
Projeto). Correspondem a espaços de uso balnear, marcados na sua envolvente por um
tecido urbano-turístico que se desenvolve até ao limite da crista das arribas. As arribas
constituem atualmente o último reduto à ocorrência de vegetação natural, dominada por
matos e matagais nitrófilos e halonitrófilos.
Estas praias típicas do barlavento algarvio, e centro litoral algarvio, revestem-se de
alguma singularidade e são importante elemento identitário da região. Estas praias
encontram-se, todavia, ameaçadas, sendo evidente a progressiva regressão da linha de
costa e destes areais, fruto da erosão costeira. Numa tentativa de proteção e valorização
da zona costeira essas mesmas praias foram anteriormente alvo de intervenção,
nomeadamente através da alimentação artificial da zona emersa, de modo a restabelecer
o traçado original dessas mesmas praias. Todavia, o sucesso destas intervenções
necessita de um esforço contínuo, uma vez que se estima que logo no primeiro ano após
este tipo de intervenções se perca cerca de 20% dos sedimentos depositados para a
deriva litoral.

9.2

Avaliação de Impactes das Alterações

9.2.1 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental
As alterações efetuadas ao projeto com relevância na paisagem são aquelas que dizem
respeito aos elementos de projeto que apresentam uma interferência direta na estrutura
da paisagem.
Como referido no EIA, a maioria das intervenções incidem no meio aquático (abaixo do
plano de água), e por consequente não apresentam qualquer impacte na estrutura e
composição da paisagem atual.
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Identificaram-se contudo algumas situações, com impactes negativos, nomeadamente as
afetações da linha de margem a nascente da bacia de rotação Montante (Ferragudo), na
praia da Angrinha e junto ao Castelo de São João do Arade.
Posto isto, assume relevo na presente reavaliação de impactes a transladação da bacia
de rotação de montante, que permite um afastamento da linha de margem de Ferragudo,
reduzindo consideravelmente a intervenção em meio terrestre. Saliente-se ainda o
redimensionamento da estrutura de contenção junto ao edifico do ISN, e
consequentemente no grau de artificialização e afetação da praia da Angrinha, com
compatibilização com o projeto de ordenamento previsto pela Câmara Municipal de
Lagoa para o local, conforme apresentado no ponto 2.2.2.1 do Capítulo II. E por fim, o
ajuste da largura do canal de navegação num troço central em linha reta junto ao Castelo
de São João do Arade, que permite um afastamento entre 78 m e 100 m numa extensão
de 144 m das muralhas do Castelo, e igualmente uma redução expressiva do material
rochoso a remover.
Outro aspeto relevante, corresponde à alimentação artificial em zona emersa de 5
espaços balneares no litoral de Portimão e Lagoa, com vista à reposição da topografia
original do areal.
De forma sumária, enumeram-se os impactes identificados no EIA, e que necessitam a
sua reavaliação em função das alterações ao projeto, bem como dos impactes adicionais
que decorrem dos mesmos:


Introdução de elementos novos e modificação da estrutura da paisagem com
estrutura de contenção junto ao edifício do ISN;



Modificação da estrutura da paisagem com as escavações para estabelecimento
dos taludes do Canal de Navegação (margem esquerda);



Reposição do areal nos espaços balneares de Meia Praia, do Alvor, Vau-Rocha,
Nova e da Cova Redonda.

Note-se que o prolongamento do esporão no limite da praia dos Três Castelos e praia da
Rocha não se considera na presente análise, uma vez que se desenvolve em área
submersa, não sendo deste modo visível.
Os impactes a reavaliar encontram-se particularmente relacionados com a área direta de
afetação que sofreu alteração, e com a alimentação artificial de praias.

9.2.2 Fase de Construção
Conforme referido no EIA, os impactes na paisagem são, no essencial, temporários, e
relacionados com uma desorganização estrutural e funcional da paisagem, inerente à
movimentação de máquinas e de dragas, durante a fase de construção, numa paisagem
de sensibilidade elevada, e de alguma acessibilidade visual. As intervenções inserem-se
contudo em ambiente portuário, pelo que a presença das dragas, máquinas, veículos
pesados, entre outros, não diferem, de forma expressiva, dos navios, embarcações e
veículos ocorrentes na área, e associados à atual atividade portuária.
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Pese embora se verifique uma redução na área de intervenção e, consequentemente, no
volume de dragados, reduzindo-se os tempos de execução da empreitadas, não se
verificam variações expressivas de impacte com as alterações ao projeto presentemente
em avaliação. As frentes de obra manter-se-ão as mesmas, pelo que não se assumem
diferenças face à avaliação de impacte realizada no EIA.

9.2.3 Fase de Exploração
Nesta fase os impactes decorrem da introdução de novos elementos na paisagem e na
modificação definitiva da estrutura da mesma. Estes novos elementos correspondem à
estrutura de contenção junto ao ISN, que visa a substituição de uma contenção marginal
atualmente existente. A modificação na estrutura da paisagem é igualmente
consequência do alargamento do canal de navegação que irá interferir com as margens
do Arade em dois locais, causando o recuo da mesma (e avanço do plano de água). Em
ambos os casos verificam-se alterações ao projeto.
São ainda de considerar as modificações estruturais nas praias alvo de alimentação
artificial, designadamente na recuperação dos respetivos areais.


Introdução de elementos novos e modificação da estrutura da paisagem com
estrutura de contenção junto ao edifício do ISN

Conforme referido no EIA, a estrutura de contenção irá afetar o aterro atualmente
existente (a sul do ISN) e, marginalmente, o plano de água (ocupação do plano de água
pelo enrocamento).
A intervenção implica igualmente a remoção de um esporão e desativação de uma rampa
de alagem. A intervenção implica deste modo, para além da introdução de um novo
elemento na paisagem, uma modificação dos elementos atualmente existente.
A alteração à obra de retenção junto ao edifício do ISN pretende compatibilizar a
execução do aprofundamento e alargamento do Canal de Navegação do Porto de
Portimão, com o projeto de requalificação da zona ribeirinha da Angrinha promovida pela
Câmara Municipal de Lagoa. Esta alteração visa também responder a preocupações de
carácter patrimonial e paisagístico.
A referida alteração, em articulação com o projeto da câmara, compreende uma redução
do enrocamento previsto, terminando no início da praia (evitando a sua afetação).
Associado ao enrocamento, desenvolver-se-á, ao longo do mesmo, um passeio com
guarda corpos e mobiliário urbano. O parque de estacionamento para norte do passeio
ficará, com melhor organização e aspeto em articulação com o Centro Náutico que a
Câmara inaugurou agora mesmo na base da arriba (junto à curva da Santa) e o circuito
de manutenção (street workout) que vai também agora já construir na continuidade do
centro náutico e junto à base da arriba. A atual rampa varadouro vai ser eliminada e em
sua substituição é ai instalada uma grua, fazendo-se para o efeito o fecho do terrapleno
de modo a criar a superfície necessária para a grua se instalar e os barcos puderem ser
movimentados
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Estas alterações não só representam uma redução na artificialização da zona da praia da
Angrinha, como valorizam os espaços envolventes, que demonstram atualmente alguma
desorganização e descaracterização. A intervenção passa assim a incidir somente sobre
espaços artificializados (substituição de infraestruturas existentes) e prevê uma
valorização funcional e estética do espaço, em consonância com os objetivos de
requalificação da Praia da Angrinha perspetivada pela Câmara Municipal de Lagoa.
A alteração de projeto pode considerar-se assim de positiva, face ao anteriormente
proposto, valorizando o espaço e compatibilizado com os objetivos municipais de
ordenamento e requalificação deste espaço.
O impacte é assim positivo, direto e de magnitude reduzida, uma vez que o âmbito
espacial da intervenção é reduzido. O impacte é ainda permanente e irreversível, sendo
igualmente confinado no espaço. O valor paisagístico local é elevado (Ferragudo),
destacando-se como elemento paisagístico singular do estuário do Arade. Pese embora
de dimensão reduzida e de carácter confinado o impacte é significativo, uma vez que
assume carácter definitivo num local de elevada qualidade e sensibilidade visual da
paisagem.


Modificação da estrutura da paisagem com as escavações para estabelecimento dos
taludes do Canal de Navegação (margem esquerda)

Como referido no EIA, com o alargamento do canal atual de navegação verificar-se-á um
aumento marginal do plano de água, nas zonas da bacia de rotação e praia da Angrinha,
onde se verificará um recuo da margem esquerda do estuário. Esta ação implica uma
alteração definitiva na estrutura da paisagem, minorada pelo facto do plano de água (que
irá aumentar) constituir um elemento cénico de elevada qualidade visual.
As alterações inerentes à configuração do Canal de Navegação, nomeadamente a
transladação da bacia de rotação de montante e o estreitamento (em linha reta) da
largura do rasto do canal junto ao Castelo de São João do Arade (de 215 m para 200 m
de largura), permitem uma redução da afetação da linha de margem esquerda do
estuário.
Os benefícios são particularmente expressivos no caso concreto do Castelo de São João
do Arade onde, para além do afastamento à zona da muralha entre 78 m e 100 m face ao
rasto do canal, se verifica uma redução muito significativa do volume de rochas a dragar.
O volume de rocha na presente solução com 200 m de largura de rasto é de cerca de
15% do volume necessário com 215 m de largura. Fica deste modo salvaguardada a
preservação e integridade da arriba onde se posiciona o referido castelo, elemento
singular e de elevada importância na paisagem do estuário.
Globalmente verificam-se resultados positivos das alterações ao projeto propostas.
Todavia, não se reduz na íntegra a redefinição da linha de margem do estuário. Pese
embora menos expressiva, o impacte mantém-se negativo.
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O impacte é assim negativo, direto e de magnitude reduzida. É ainda permanente e
irreversível, sendo ainda confinado. Importa referir que dos elementos paisagísticos
afetados se verifica uma clara melhoria nomeadamente na preservação do elemento de
maior destaque, o Castelo de São João do Arade. Destaque ainda pela redução
importante da afetação dos depósitos aluvionares de Ferragudo. Pese embora a
mitigação possibilitada pelas alterações de projeto, a intervenção mantém uma
reconfiguração do plano de água, mantendo-se significativo. Verifica-se contudo uma
redução da sua significância.


Reposição do areal nos espaços balneares de Meia Praia, do Alvor, Vau-Rocha,
Nova e da Cova Redonda

As praias algarvias representam um importante recurso económico, social e cultural da
região. O litoral de arribas que enquadram pequenas praias arenosas constitui
igualmente uma marca identitária da paisagem do Barlavento e Centro Litoral Algarvio.
Muitas destas praias encontram-se atualmente ameaçadas, sendo evidente o recuo da
costa e regressão dos respetivos areais em resultado da erosão costeira. Estes efeitos
são recentemente agravados pelos efeitos das alterações climáticas, como a maior
recorrência de tempestades costeiras e subida do nível médio do mar.
A alimentação artificial das praias surge assim como importante ferramenta ao combate à
erosão costeira, e de mitigação dos fenómenos extremos decorrentes das alterações
climáticas. Permite ainda a valorização e proteção de espaços balneares que constituem
marca identitária da região.
A disponibilização de um maior volume de areias limpas dragadas para recarga de praias
constitui assim um impacte positivo, que visa a manutenção e valorização da estrutura
da paisagem. É um impacte direto, no caso dos depósitos em zona emersa (Vau-Rocha,
Nova e da Cova Redonda), e indireto nos depósitos no infralitoral (da Meia Praia e do
Alvor). É ainda temporário e reversível, e ainda localizado. O valor do recurso afetado
é elevado, pelo que o impacte é significativo.

9.3

Conclusão

As alterações ao projeto apresentam um efeito globalmente positivo, sendo de destacar
as alterações propostas à obra de contenção junto ao edifício do ISN, que em articulação
com o projeto de ordenamento para zona ribeirinha da Angrinha, contribuem para a
valorização funcional e estrutural daquela zona.
O estreitamento do canal de navegação junto ao Castelo de São João do Arade
representa ainda um aspeto importante de salvaguarda da preservação e integridade da
arriba no qual se insere. Este estreitamento é igualmente acompanhado por uma redução
generalizada da linha de margem do Arade, minimizando a sua perturbação.
Por fim, destaca-se a disponibilização de areias limpas para alimentação artificial de
praias, importante na preservação e valorização das mesmas, e no combate à erosão
costeira, agravada pelos fenómenos extremos induzidos pelas alterações climáticas.
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Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

E

Impacte

Sentido

Fase

Quadro 17 – Síntese de Reavaliação de Impactes na Paisagem

Introdução de elementos novos e modificação da estrutura da paisagem
com estrutura de contenção junto ao edifício do ISN

+

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

E (5)

C (1)

NMC (2)

S (20)

Modificação da estrutura da paisagem com as escavações para
estabelecimento dos taludes do Canal de Navegação (margem esquerda)

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

NMC (2)

S (18)

Reposição do areal nos espaços balneares de Meia Praia, Alvor, VauRocha, Nova e Cova Redonda

+

M (3)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

E (5)

NCL (1) NMC (2)

S (19)

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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Dir.
Indir.

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES
10.1 Âmbito da Avaliação de Impactes
As alterações ao projeto presentemente em avaliação incidem sobre dois aspetos
principais, nomeadamente nas alterações pontuais à configuração do canal de
navegação do Porto de Portimão (margem esquerda), e na definição de novos locais de
deposição de dragados, de acordo com a articulação tida com a APA/ARH Algarve e face
à natureza e quantidades dos materiais disponíveis para o cumprimento da legislação
relativa à Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto, que refere que a "extração e dragagem de
areias, quando efetuada a uma distância de até 1km 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 destinarse a alimentação artificial do litoral para efeitos da sua protecção”.
No âmbito do presente descritor torna-se assim necessário avaliar se existem alterações
ao anteriormente previsto em termos de espaços de uso e condicionantes interferidos,
bem como se as alterações efetuadas vão de encontro às observações feitas pelas
entidades no âmbito da consulta publica e que foram expostas na proposta de DIA.
Nomeadamente, e no que diz respeito às áreas de deposição, e como consta da proposta
de DIA, importa avaliar o cumprimento ao estipulado no n.º 1 do artigo 2.º na Lei
n.º 49/2006, de 29 de agosto e nesta sequência, e em face dos novos locais propostos de
deposição, importa proceder à análise dos aspetos de ordenamento desses locais e das
políticas em vigor quanto à gestão e proteção do litoral.
Por outro lado, e no que diz respeito à dragagem do canal de navegação, importa
analisar em que medida as alterações permitem atender aos aspetos levantados na
consulta pública e expressos na proposta de DIA, e que se verifica são localizados
apenas à margem esquerda do Arade, por parte da Câmara Municipal de Lagoa / Junta
Freguesia Ferragudo, do proponente da Marina de Ferragudo, cujo projeto aprovado para
a zona não foi entretanto concretizado no período de validade da DIA mas tem uma ação
par reconhecimento da mesma em tribunal, e da empresa proprietária do Castelo de São
João do Arade e que implica também a zona de proteção que este imóvel apresenta em
termos patrimoniais.

10.2 Avaliação de Impactes das Alterações
10.2.1 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental
Em termos de avaliação de conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial,
verificou-se que o projeto proposto está devidamente enquadrado e justificado nos vários
instrumentos de gestão territorial, integrando-se igualmente no zonamento previsto pelos
Planos Diretores Municipais de Portimão e de Lagoa.
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O projeto está ainda enquadrado em algumas orientações estratégicas como o Plano
Estratégico dos Transportes e Infraestruturas, Turismo 2020, Estratégia Turismo 2027,
Plano Estratégico Nacional do Turismo 2020, e ainda Estratégia para o Aumento da
Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente - Horizonte 2026, onde o
porto de Portimão e o seu potencial crescimento, é identificado como importante para a
região do Algarve e para o país.
A área de intervenção do projeto associada ao canal de navegação e que se insere nos
concelhos de Portimão (freguesia de Portimão) e Lagoa (freguesia de Ferragudo e união
de freguesias de Estômbar e Parchal), desenvolve-se na sua maioria e como identificado
no EIA, na área de jurisdição da APS, S.A., sensivelmente entre a zona do anteporto (a
sul) e a frente do Cais Comercial e Turismo de Portimão (a norte), no trecho final do
estuário do rio Arade.
A reduzida área de jurisdição da DocaPesca, S.A., abrangida pela área de intervenção de
projeto e que se localiza na margem esquerda do rio Arade entre a DocaPesca, S.A., e a
foz da ribeira de Ferragudo, não apresenta atualmente nenhuma ocupação, encontrandose no entanto previsto o projeto da Marina de Ferragudo, não concretizado até a data, e
com a respetiva DIA do procedimento de AIA, efetuado em fase de estudo prévio,
entretanto já caducada. O proponente interpôs contudo uma ação administrativa no
Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Loulé (ainda pendente e sem decisão), que não
tem efeitos suspensivos, e que se encontra ainda em curso.
Por sua vez a área de deposição no mar ao largo de Portimão está inserida em espaço
de uso definido para tal no Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo
Nacional – PSOEM), localizada a cerca de 5 milhas a sul da foz do rio Arade (designado
por Local Offshore). Os locais de imersão de dragados, nas frentes de praia, propostos
com os Elementos Adicionais ao EIA, encontram-se também inseridos em espaço
marítimo.
Em termos de condicionantes o projeto interfere com áreas abrangidas pela Reserva
Ecológica Nacional (REN), tendo-se verificado no EIA que as ações propostas pelo
projeto são admitidas nas tipologias REN (Reserva Ecológica) em presença, conforme
previsto no ponto 11 – Infraestruturas, alínea e) Beneficiação de infraestruturas portuárias
e de acessibilidades marítimas existentes, sem que lhes sejam aplicáveis requisitos
específicos de acordo com o previsto no regime jurídico da REN e na Portaria
n.º 419/2012, de 20 de dezembro.
Na área do canal de navegação ocorre ainda uma zona de proteção a um imóvel
classificado correspondente ao Castelo de São João do Arade.
A área de intervenção direta do projeto localiza-se entre duas áreas de Rede Natura
2000, o Sítio Arade Odelouca, área de cariz eminentemente ribeirinho/estuarino,
localizada imediatamente a montante da área de intervenção, e a ZEC da Costa
Sudoeste a jusante, em área de cariz marcadamente marítimo, alvo de um alargamento
dos seus limites em janeiro de 2019, motivado essencialmente pela necessidade de
proteção aos habitats e espécies de Roaz e Boto e ainda da Pardela-balear.
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10.2.1.1 Alterações no Canal de Navegação
Como se viu no ponto 2 do Capítulo II do presente relatório as alterações ao projeto na
área do Canal de Navegação incidem na margem esquerda do Arade, para resolução /
minimização dos aspetos levantados na proposta de DIA e pelas entidades participantes
na consulta pública.
Essas alterações, e de norte para sul, correspondem às seguintes:

1) Transladação pontual da bacia de rotação de montante
A bacia de rotação de montante em frente ao Cais de Comércio e Turismo foi transladada
para montante cerca de 50 m, por forma a minimizar a interferência do canal com as
obras previstas no arranjo geral da Marina de Ferragudo, caso este projeto venha a ser
implantado. Esta alteração obriga contudo que a norte, no cais da DocaPesca, seja
efetuado um reforço do molhe existente.
De referir contudo que este potencial projeto e como se demonstra cartograficamente nas
FIG. 18 e FIG. 19 do Capítulo II, da sobreposição dos dois projetos, a marina de
Ferragudo não seria inviabilizada, pois o projeto de alargamento do canal de navegação
do porto de Portimão, implica apenas com a zona molhada da eventual futura marina,
tendo esta apenas que se adaptar às futuras novas cotas de rasto do canal.
Todavia, introduziu-se agora no projeto uma alteração pontual de ajustamento na bacia
de rotação (ver FIG. 2 e FIG. 3), transladando-a para montante em cerca de 50 m, por
forma a minimizar ainda mais a interferência do canal com as obras do arranjo geral da
Marina de Ferragudo prevista.
Sendo a dragagem do canal anterior à construção da marina, o talude de dragagem
estender-se-á para o interior da área de implantação da marina. Como consequência, as
obras marginais da marina terão que ser fundadas a cota inferior às previstas no
respetivo projeto. Todavia esse ajustamento teria sempre que se fazer em qualquer
circunstância, tendo em conta as cotas de fundo atualizadas, uma vez que mesmo sem
projeto de alargamento do canal, a hidrodinâmica vai alterando as cotas de fundo.
O rebaixamento da cota de fundação das obras terá repercussões nos respetivos custos,
mas o alargamento da bacia de manobra e o seu aprofundamento também trará
vantagens para a Marina porque garante a profundidade do acesso marítimo à respetiva
bacia molhada (FIG. 19). De igual modo o projeto de aprofundamento e alargamento do
canal do porto de Portimão dará um contributo importante para a Marina de Ferragudo,
reduzindo a quantidade das areias que teriam que ser dragadas e levadas a destino final
adequado.
Nos Desenhos T1102-2-PE-OBM-DWG-GE-008-0 009-0 em anexo (Anexo 3) consta a
alteração proposta.
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Face ao exposto, pode assim, concluir-se que a construção da Marina de Ferragudo não
é inviabilizada com o alargamento e aprofundamento do canal com os ajustes
introduzidos.
Deste modo, a alteração de projeto realizada contribuiu de forma positiva para a
minimização da situação levantada pelo proponente da Marina de Ferragudo e caso
esta venha a ser implantada.

2) Introdução de proteção do talude de dragagem do Porto de Pesca
Com o ajuste da bacia de rotação ligeiramente para norte, para minimizar a interferência
com a prevista Maria na de Ferragudo, ocorre assim o aprofundamento do canal de
navegação junto do Cais da Pesca da DocaPesca que exige a realização de obras tendo
em vista a garantia da sua estabilidade (ver enquadramento de alterações nas FIG. 2 e
FIG. 3. no Capítulo II).
Foi assim criada uma plataforma, à cota de serviço do cais, frente à estrutura, e a
execução de uma proteção do talude de dragagem, com colchões tipo “Reno”,
garantindo-se a estabilidade da estrutura existente e impedindo a sua infra-escavação. O
comprimento total da proteção é de aproximadamente 164 m.
Nos Desenhos T1102-3-PE-OBM-DWG-CP-001
apresentados no Anexo 3 está definida a obra.

a

T1102-3-PE-OBM-DWG-CP-004

Esta obra e à semelhança de todas as estruturas de proteção das margens previstas,
será executada previamente à dragagem geral do canal.
Assegura-se assim com a alteração do projeto a devida proteção do cais de pesca
existente.
3) Alteração do enrocamento da retenção marginal junto ao ISN e Praia da Angrinha
Na margem esquerda, a jusante das instalações do Instituto de Socorros a Náufragos
(ISN), procedeu-se à adaptação da implantação e dimensões da retenção prevista no
Projeto de Execução anterior, de forma a integrá-la na nova solução de arranjo da
Marginal de Ferragudo prevista pela Câmara Municipal de Lagoa.
Da atual posição da Câmara Municipal de Lagoa e das várias reuniões que foram tidas
com a mesma, através do seu presidente e também com o presidente da Junta de
Freguesia de Ferragudo, verifica-se agora que a mesma tem em vista a requalificação da
marginal de Ferragudo com base num arranjo geral diferente do previsto no Projeto do
IPTM (Projeto de Ordenamento das Praias Estuarinas de Lagoa, submetido a candidatura
do POSEUR), que prevê a manutenção da praia da Angrinha para apoio à varagem de
pequenas embarcações de desportos náuticos e pesca artesanal.
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Considera também ainda a autarquia que esta não é uma praia de uso balnear, apenas
tendo funcionado como tal, durante o período de pandemia, sendo o objetivo do projeto
recuperar / enquadrar o local na continuidade da marginal de Ferragudo e com as
valências referidas para apoio à pesca artesanal e desportos náuticos.
Da articulação agora realizada entre a APS e a Câmara Municipal de Lagoa, e com visita
ao terreno, concluiu-se que os projetos não são incompatíveis, sendo possível, com
ajustamentos em ambos, criar condições para a concretização de ambas as
intervenções.
Assim, ficando clarificado que a obra de proteção em enrocamento é necessária para a
contenção da margem, devido ao alargamento do canal e a continuidade do espaço
disponível para a movimentação das embarcações junto ao ISN, ficou acordado com a
Câmara Municipal de Lagoa que:


a proteção em enrocamento fosse encurtada de modo a proteger a margem
somente na zona em que existe plano de água e não se prolongado pela praia,
como previsto no projeto entregue com o EIA;



esta proteção integrasse um guarda-corpos (murete) de proteção pedonal que
delimita o passeio que se desenvolve ao longo da mesma e que terá depois
continuidade ao longo de toda a praia no âmbito do projeto camarário;



esta solução se articulasse também com o restante arranjo previsto pela Câmara
Municipal para a zona, nomeadamente com zonas de estacionamento, as
instalações já construídas relativas ao Clube Náutico, recentemente inaugurado e
um futuro circuito de manutenção adjacente que a colocação das novas barracas
de aprestos fosse feita na sua continuidade;



o terrapleno existente junto ao ISN seja alargado, através da cobertura da zona da
atual rampa de alagem, aumentando a área para a instalação da grua e manobra
das embarcações, situação que foi solicitada pela Junta de Freguesia de
Ferragudo.

A articulação de projetos entre a Câmara Municipal de Lagoa e a APS está assim
refletida nos desenhos seguintes (FIG. 11 e FIG. 12 do Capítulo II) e que permite,
conforme o objetivo da Câmara Municipal de Lagoa, dar continuidade à marginal de
Ferragudo existente até à zona do Castelo de São João do Arade.
A APS apoiará também a Câmara Municipal de Lagoa no diagnóstico de instabilidade das
arribas, que marginam a zona da praia da Angrinha e nas medidas que sejam
necessárias, em articulação com a APA/ARH Algarve.
Nas FIG. 2 e FIG. 3 constata-se a alteração que foi efetuada no projeto do canal de
navegação, com a redução da extensão da proteção em enrocamento face ao projeto do
EIA, de 210 m para 138,18 m.
Nos Desenhos T1102-2-PE-OBM-DWG-SN-001-0 a 004-0, em anexo (Anexo 3) é
apresentada a planta e cortes do projeto.
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Assim, pelo que se acaba de expor relativamente às questões postas pela Câmara
Municipal de Lagoa, pode concluir-se:
a. A área da praia da Angrinha com o alargamento e aprofundamento do canal será
de facto reduzida em relação às suas dimensões atuais, mas isso não interfere
com o arranjo geral previsto pela Câmara Municipal;
b. A construção da retenção prevista no Projeto de Aprofundamento e Alargamento
do Canal de Navegação foi retificada e articulada com o futuro arranjo da zona
marginal entre o ISN e o Castelo de São João do Arade, garantindo a proteção da
plataforma frontal ao ISN e os armazéns de aprestos, que serão novos e
colocados no local indicado pela Câmara Municipal.
O comprimento da retenção em enrocamento foi reduzido e ajustado às condições
do novo arranjo geral da marginal, conforme intenções de ordenamento da
Câmara Municipal de Lagoa;
c. Com a construção da retenção prevista no Projeto de Aprofundamento e
Alargamento do Canal de Navegação será eliminado o esporão existente, mas a
operacionalidade do ISN será melhorada porque a rampa atual será substituída
por uma grua elétrica que movimentará de forma mais segura, em qualquer
estado da maré, a embarcação salva-vidas; esta grua poderá dar também apoio a
embarcações de pesca de e de recreio náutico. A área do atual terrapleno será
aumentada pela cobertura / fecho da zona da atual rampa varadouro;
d. A praia funcionará como praia de apoio à pesca e como zona de ligação de
Ferragudo à zona do Castelo de São João do Arade, não sendo uma praia
balnear, como esclareceu a Câmara Municipal, pelo que os aspetos relacionados
com a inclinação do talude do novo canal e a referência a poder ser
eventualmente suavizado, não se aplica ou não tem interesse.
e. O acesso atual à praia Grande, através da praia da Angrinha, que é possível
atualmente utilizar quando a maré está em baixa-mar, será afetado com a
realização do alargamento e aprofundamento do canal e sem possibilidade da
manutenção.

4) Ajuste da largura do canal de navegação num troço central em linha reta junto ao
Castelo de São João do Arade
Sobre o Castelo de São João do Arade, a Sociedade Imobiliária São João do Arade,
proprietária do imóvel, manifestou preocupação perante os trabalhos previstos para a
área junto ao mesmo, designadamente, os trabalhos de dragagem da formação rochosa
submersa que dá continuidade ao promontório que suporta o castelo. As preocupações
baseiam-se no receio das consequências da redução das dimensões da base do
promontório na estabilidade deste e das vibrações que possam ser provocadas pela
eventual utilização de explosivos no desmonte da referida formação rochosa.
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Também no âmbito do fator ambiental Património, a DGPC manifestou preocupação
sobre este imóvel classificado, identificando lacunas e deficiências no âmbito das
medidas de minimização relacionadas com o desmonte da rocha na área de servidão
deste imóvel, bem como a necessidade de um plano de monitorização para o mesmo.
Considera a DGPC que não podendo ser postos em causa os bens culturais, a solução
de desmonte a adotar não deve prever a utilização de explosivos e deve assegurar a
preservação e integridade da arriba em que assenta o castelo, situação que não se
encontra salvaguardada com o projeto proposto.
Como se pode verificar na FIG. 15 com uma fotografia aérea do Castelo de São João do
Arade, as muralhas estão implantadas na vertical do limite poente da parte emersa da
formação rochosa que constitui a base do promontório. Nestas condições, o limite
nascente do rasto do canal, conforme o projeto do EIA, estava situado a cerca de 45 m
da muralha.
Na FIG. 16 do Capítulo II, verifica-se agora que face à largura de 200 m que é proposta
para o canal nesta zona, o corte na formação rochosa que dá continuidade ao
promontório, é de pequena expressão. Não ultrapassa 20 m de largura e realiza-se a
distâncias do castelo compreendidas entre 78 e 100 m.
A redução de volume de dragagem de rocha será também muito significativa, sendo o
volume da solução com 200 m de largura de rasto cerca de 15% do volume necessário
com 215 m de largura.
Os perfis e a planta com a nova solução nesta zona do canal constam dos desenhos de
projeto no Anexo 3, sendo a situação de comparação entre o anterior e atual projeto,
visível na FIG. 2 e FIG. 3, apresentadas no Capítulo II.
Face à área de servidão administrativa do Castelo de São. João do Arade (de 50 m)
classificado como Imóvel de Interesse Público, verifica-se com esta redução do rasto do
canal que a mesma deixará de ser interferida, apenas se inserindo nela a parte superior
do talude (ver FIG. 35).
A dragagem da formação rochosa de base não exige também a utilização de explosivos.
De facto, face à natureza dos materiais, ainda que compactados, o seu desmonte é
facilmente realizado com uma draga estacionária, equipada com cabeça desagregadora.
Todavia, no âmbito do projeto é também definido um plano de monitorização do canal a
realizar durante a execução das dragagens e onde o comportamento do promontório
onde está construído o Castelo de São João do Arade será avaliado com recurso à
comparação de fotografias a realizar antes e depois de iniciar os trabalhos e à leitura de
testemunhos a colocar em fissuras e fendas existentes no promontório.
Conclui-se assim que a largura do canal que é, em geral, de 215 m, junto ao Castelo
de São João do Arade, e numa extensão de 200 m foi reduzida para 200 m, para
minimizar o volume de dragagem a realizar no substrato rochoso e para afastar a
zona de dragagem para cerca de 78 m a 10 m das muralhas do Castelo,
correspondendo a uma ação positiva que permite responder de forma positiva aos
receios manifestados na consulta pública.
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5) Eliminação da bacia de rotação na zona do anteporto
A bacia de rotação, de 500 m de diâmetro na zona do anteporto, é eliminada,
substituindo-a por um alargamento menor, com cerca de 350 m de largura máxima
(conforme o previsto na 1ª Fase do anterior projeto), e que se destina exclusivamente à
desaceleração do navio e à correção do rumo após a sua entrada no canal.
Esta bacia permite assim eliminar a interferência do projeto com a Área de Elevada
Sensibilidade 1 (AES 1), minimizando impactes sobre o património.

6) Outros aspetos levantados e que se esclarecem seguidamente:


Praia Grande

Em relação à praia Grande localizada a sul da praia da Angrinha e do Castelo de São
João do Arade, e que fica frontal à zona do anteporto (ver FIG. 2 e FIG. 3), a Câmara
Municipal de Lagoa refere, na consulta pública, que “deverá ser tido em conta que a praia
Grande é a que tem maior frente de mar do Concelho. Uma praia com qualidade de água
excelente, galardoada com a bandeira azul, que perderá a mesma durante a fase de
construção, quer na fase de exploração.” Refere mais à frente: “questiona-se ainda nesta
zona, se a previsível alteração da hidrodinâmica no estuário afetará ou não a deposição
de sedimentos nas praias estuarinas, sobretudo na praia Grande? A alteração das
correntes poderá levar a reduções na área e outras características dos areais?”
Relativamente à primeira afirmação, confirma-se que é natural que, durante a construção,
possa haver perda de qualidade da água, em resultado das operações de dragagem,
com aumento da turbidez da água. No entanto, este efeito será limitado no tempo e
pouco significativo, porque a dragagem decorrerá longe da praia (distância superior a
350 m), porque os sedimentos no anteporto são essencialmente areias e porque a praia
está recuada relativamente às correntes geradas pelo jogo das marés.
Durante a exploração não haverá, relativamente à qualidade da água, alteração às
condições atuais porque:


a quantidade de material do fundo em suspensão será idêntica ou menor, em
virtude de se prever a redução da intensidade e a manutenção da direção das
correntes após a dragagem do canal;



o tráfego não é muito intenso e a velocidade dos navios ao longo do canal é
pequena, não pondo em suspensão quantidade significativa de material do fundo;



os navios de cruzeiro dispõem de sistemas de tratamento de resíduos sofisticados
e a legislação internacional impede o lançamento ao mar de resíduos gerados
pelos navios. A sua recolha é feita quando os navios acostam.
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Relativamente às questões suscitadas por uma eventual alteração da hidrodinâmica do
estuário, as conclusões dos estudos elaborados pelo Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC), constantes do projeto e analisados no EIA apresentado, conclui que não
haverá alterações significativas nas características atuais dos agentes modeladores
naturais da praia, pelo que não são de esperar alterações na área da zona emersa da
praia Grande ou no talude da sua frente marítima. A ligeira redução da altura das
ondas incidentes proporcionará até melhores condições de estabilidade. Há
também uma ligeira redução das velocidades máximas, provocada pelo
aprofundamento do canal.


Praias do Molhe e Pintadinho. Eliminação da Deposição de Areias

De acordo com a posição manifestada pela Câmara Municipal de Lagoa a deposição de
areias prevista nas praias do Molhe e do Pintadinho, de muito reduzida dimensão e face
ao risco que a sua utilização representa para a população pela instabilidade das arribas,
bem como o uso que as mesmas apresentam para a prática do surf e bodyboard a nível
regional, foi eliminada como área de deposição do projeto, de forma a evitar a perda de
qualidade para esses desportos e os riscos para a segurança de eventuais utilizadores
(ver FIG. 2 e FIG. 3 do Capítulo II).


Marina de Portimão (existente)

No âmbito da consulta pública a entidade gestora da Marina de Portimão e proponente da
Marina de Ferragudo, Marinas de Barlavento, apresentou também o seguinte comentário
quanto ao projeto do porto de Portimão sobre a Marina de Portimão existente:


Os autores do projeto e EIA levam em consideração os efeitos negativos que o
aprofundamento e alargamento do canal teriam sobre o Cais da Marinha, mas não
analisam o eventual impacto negativo sobre os molhes de proteção da Marina de
Portimão, especialmente o aterro e o molhe Norte, adjacentes ao cais da Marinha,
e nada é dito sobre a eventual necessidade de reforçar o molhe Sul da Marina de
Portimão ou a retenção da piscina e praia virados a Sul;

Sobre este assunto relacionado com a Marina de Portimão, de referir que no Projeto de
Aprofundamento e Alargamento do Canal apresentado foram analisadas todas as
consequências da dragagem do canal à cota -10 m(ZH) na estabilidade das obras
marginais existentes ao longo do canal, analisando a possibilidade de infra-escavação
dessas obras. Dessa análise resultou a necessidade de prever, no projeto, apenas a
proteção das fundações do Cais da Marinha e do cais de abastecimento do Porto de
Pesca e a construção de uma proteção das instalações do ISN e dos armazéns de
aprestos.
Na Marina de Portimão e tendo por base os desenhos de que se dispõe da mesma, cujas
obras de proteção estão representadas no Desenho T1102-2-PE-OBM-DWG-GE-007-0
do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal, apresentado o Anexo 3, não foi
detetada necessidade de realizar qualquer reforço da fundação destas obras, tendo em
conta a distância a que ficarão do rasto do canal.

142
Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto
Setembro 2021

Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
do Porto de Portimão (Reformulação do Projeto de Execução)
EIA
Rev.00

Conforme a análise no Capítulo II demonstra-se também que as condições de agitação
no interior da Marina de Portimão não serão afetadas pelo alargamento e
aprofundamento do canal. No entanto, ao longo do canal há aumento do valor médio da
altura significativa e redução do valor máximo desta altura. Essas alterações em frente à
Marina (Zona E da FIG. 13 do Capítulo II) refletem-se num agravamento do valor médio
da altura significativa, de cerca de 25%, e numa redução do valor máximo da altura
significativa, de cerca de 20%.
Estas alterações não deverão ter repercussão na estabilidade das obras de proteção da
Marina, dado que são os valores máximos das ondas que condicionam a estrutura das
obras e, de acordo com os resultados dos estudos do LNEC, o valor da altura significativa
máxima será menor após o alargamento e aprofundamento do canal.

10.2.1.2 Alterações nas áreas de deposição
Quanto às áreas de deposição dos dragados finais propostas (ver enquadramento na
FIG. 4 do Capítulo II), estas resultam do entendimento entre as entidades locais e
regionais envolvidas no âmbito dos contactos agora efetuados para a reformulação do
projeto, nomeadamente APA/ARH Algarve e esta, em articulação com as Câmaras
Municipais de Portimão e de Lagoa.
O volume de dragagem do atual projeto proposto, e face à diminuição da área a dragar, é
de 3 470 000 m3 face aos 4 630 000 m3 do projeto do EIA
Tal situação implica assim uma redução do volume a dragar em 1 160 000 m3 (redução
para 75% do volume inicial). Se considerada somente a 1ª fase da bacia de rotação do
anteporto, situação já antes avaliada no EIA, este valor reduz para 540 000 m3.
Assim, dando cumprimento à legislação aplicável e em face da disponibilidade e
características dos materiais a dragar, prevê-se que os materiais sem características para
depósito em praias, sejam depositados na área identificada para tal no Plano de Situação
do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM).
Os materiais com características para deposição em praia, e depois da avaliação por
parte da APA/ARH Algarve quanto às suas características e conformidade com os
materiais nas praias inicialmente listadas, serão depositados em 5 praias, em zona
emersa, e privilegiando, face aos volumes disponíveis, as praias dos concelhos de
Portimão e de Lagoa (território onde o projeto se desenvolve e portanto mais próximas da
obra) e com parecer prévio destes municípios. Correspondem às praias Nova e Cova
Redonda, no concelho de Lagoa e praias dos Três Castelos, do Amado e dos Careanos,
no troço Vau – Rocha (concelho de Portimão) – ver enquadramento na FIG. 4.
Também de acordo com a articulação tida entre o proponente e a APA/ARH Algarve, e
face ao volume de dragados disponível, será ainda feita a deposição em zona imersa, na
frente das praias do Alvor e da Meia Praia – ver enquadramento na FIG. 4, já antes
prevista nos Elementos Adicionais ao EIA.
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De referir que com a posição manifestada pela Câmara Municipal de Lagoa e também
articulada com a APA/ARH Algarve, a deposição de areias antes prevista nas praias do
Molhe e Pintadinho, de muito reduzida dimensão e face ao risco que a sua utilização
representa para a população pela instabilidade das arribas, bem como o uso que as
mesmas apresentam para a prática do surf e bodyboard a nível regional, é eliminada
como área de deposição de areias, de forma a evitar assim a perda de qualidade para
esses desportos e os riscos para a segurança de eventuais utilizadores.
Em síntese, e de acordo assim com as indicações da APA/ARH Algarve, que elaborou os
projetos de deposição, os volumes de dragados a depositar pelos diferentes locais, são
assim os seguintes, face aos volumes disponíveis em conformidade com os locais de
deposição.
Quadro 18 – Praias Sujeitas a Alimentação Artificial na Zona Emersa
Praia

Alimentação
anterior

Concelho

Frente de
mar a
alimentar (m)

Densidade de
enchimento
(m3/m.l.)

Incremento
largura da
praia

Volume
(m3)

Distância
foz do Arada
(km)

Nova

2014

Lagoa

310

230

30

71 300

13.5

Cova
Redonda

2014

Lagoa

250

170

20

43 000

14

Três
Castelos

1983
(IPTM)

Portimão

450

100

26

45 000

2

Amado

1996/1998
(IPTM)

Portimão

450

160

45

72 000

2

Careanos

1996/1998
(IPTM)

Portimão

450

140

33

63 000

2

Total

294 300

Quadro 19 – 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)

Alvor

Portimão

120 000

1

120 000

6

Meia-Praia

Lagos

240 000

1

240 000

11

Total

360 000

10.2.2 Fase de Construção / Fase de Exploração
As alterações efetuadas no canal de navegação correspondem a uma diminuição da área
de intervenção anterior, de cerca de 14,33 ha, e a um aumento muito localizado, a sul do
cais da DocaPesca, de 3,25 ha por via da trasladação da bacia de rotação para minimizar
impactes na área da prevista Marina de Ferragudo (ver FIG. 30).
Não existem assim alterações ao avaliado no EIA no sentido em que pelo contrário
há uma diminuição da área de impacte direto do projeto.
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O aumento muito localizado que se verifica junto ao Cais da DocaPesca ocorre em zona
marítima e na área de jurisdição da DocaPesca não havendo também alteração ao antes
previsto, em que localizadamente se interferia já com a sua área de jurisdição,
promovendo o projeto a devida proteção às estruturas existentes e sem qualquer impacte
na sua exploração.
A fase de construção não apresenta alterações com significado face ao avaliado no EIA,
podendo inclusive verificar-se antes uma diminuição da sua magnitude pela redução da
área de dragagem e consequentemente da área de afetação direta do projeto,
minimizando-se também a interferência na zona de proteção do Castelo de S. João do
Arade que agora ocorre apenas de forma muito marginal pela parte superior do talude e
com medidas de monitorização da obra para acautelar eventuais impactes negativos não
previstos nas condições geotécnicas do maciço em que assenta o castelo e
consequentemente da sua estrutura. Também na área ribeirinha junto ao ISN e praia de
Angrinha se minimiza a intervenção e se articula a mesma com as intenções da Câmara
de Lagoa para essa zona.
No caso das áreas de deposição dos dragados dá-se cumprimento à legislação aplicável
relativa à gestão do material dragado em portos e ao seu aproveitamento possível na
gestão da proteção do litoral (Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto), situação que foi
devidamente articulada e desenvolvida com a APA/ARH Algarve.
De facto e face aos volumes dragados disponíveis com características para a deposição
em áreas que promovam a alimentação artificial do litoral para efeitos da sua proteção,
são considerados dois dos locais de deposição imersa já antes avaliados (Alvor nascente
(concelho de Portimão) e Meia Praia (concelho de Lagos)) e são introduzidas áreas de
deposição emersa em praias que a APA/ARH Algarve tinha anteriormente identificado e
que se localizam nos concelhos de intervenção do projeto, Portimão e Lagoa. Todas
estas praias e conforme se caracterizou na Descrição do Projeto (ponto 2.2.2.2 do
Capítulo II), correspondem a praias que já antes foram alvo de processo semelhante de
alimentação artificial e que fazem parte do plano de ação e monitorização da ARH
Algarve.
Correspondem a praias que têm visto uma redução da zona subaérea e um recuo da
linha de costa e que representam um importante recurso económico, social e cultural da
região.
De referir que no projeto de alimentação destas praias a APA/ARH Algarve considerou
ainda que, o esporão que separa a praia dos Três Castelos da praia da Rocha, tenha que
ser prolongado, possibilitando assim a retenção e acumulação de areias e aumentando
assim a largura da praia, à semelhança da ação exercida pelo esporão existente no
extremo nascente da praia da Rocha, que face à incidência predominante da ondulação
(de oeste), permitiu que as areias se tenham acumulado a poente, aumentando a largura
dessa praia. Conforme o enquadramento na FIG. 25 no Capitulo II, trata-se assim de na
prática melhorar a capacidade de retenção do esporão existente, que liga a Ponta dos
Castelos ao primeiro dos Leixões dos Castelos, para isso será alteado o coroamento do
troço existente e será prolongado até ao segundo leixão.
O prolongamento do esporão será também mergulhante à semelhança do troço de
esporão anterior e constituído por materiais de enrocamento (pedra).
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A construção do prolongamento e do alteamento do esporão existente poderá ser
realizada com utilização de equipamento terrestre, fazendo o acesso através da Praia da
Rocha. Dadas as cotas de coroamento da obra existente e do seu prolongamento, haverá
necessidade de construir uma plataforma de trabalho a cotas compatíveis com a maré e
com as condições de agitação ocorrentes durante a execução dos trabalhos.
A alimentação artificial das praias que se propõe surge assim como importante
ferramenta ao combate à erosão costeira, e de mitigação dos fenómenos extremos
decorrentes das alterações climáticas. Permite ainda a valorização e proteção de
espaços balneares que constituem marca identitária da região, constituindo por isso uma
ação positiva em prol da população e desenvolvimento económico da região, muito
baseado no turismo de sol e praia.
É assim um impacte positivo direto, no caso dos depósitos em zona emersa (VauRocha, Nova e da Cova Redonda), e indireto nos depósitos no infralitoral (da Meia Praia
e do Alvor). É ainda temporário e reversível porque a agitação marítima vai erodindo a
costa, e ainda localizado. O Valor do recurso afetado é elevado, pelo que o impacte é
significativo.
No que se refere aos instrumentos de gestão territorial em vigor, a sobreposição das
áreas de deposição nestas praias face aos PDM de Lagoa e de Portimão (ver Anexo 7),
permite verificar que:


as Praias Nova e da Cova Redonda, no concelho de Lagoa, correspondem em
termos de ordenamento a Espaço Natural nível I e em termos de condicionantes
integram-se na REN. As ações de alimentação previstas permitem assim a
manutenção deste espaço;



as Praias dos Três Castelos, do Amado e dos Careanos, entre o Vau e a praia da
Rocha, no concelho de Portimão, correspondem em termos de ordenamento a
espaço designado como Praias e Dunas Litorais e em termos de condicionantes
integram-se na REN. As ações de alimentação previstas permitem assim
igualmente a manutenção deste espaço.

Na FIG. 35 apresenta-se a carta síntese de condicionantes atualizada face ao projeto
proposto.
No caso das deposições em zona imersa, a cerca de 200 m ao largo da praia do Alvor
Nascente (concelho de Portimão) e da Meia Praia (concelho de Lagos), que se mantêm
do projeto anterior e tendo por base o Plano de Situação do Ordenamento do Espaço
Marítimo (PSOEM), verifica-se que os depósitos integram os seguintes usos/restrições,
como já identificado nos elementos adicionais ao EIA:
-

Espaço marítimo – áreas de exercícios nacionais (Defesa Nacional);

-

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

-

Área potencial para recreio, desportos e turismo (DGRM);

-

Inserem-se na batimétrica dos 30 m, sendo por isso REN.

A área de deposição ao largo não sofre alteração mantendo-se válido o anteriormente
avaliado.
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10.3 Conclusão
As alterações ao projeto apresentam um efeito globalmente positivo e que vai de
encontro aos aspetos identificados pelas autoridades locais e regionais como tendo um
impacte negativo ou que o projeto devia ter atendido.
Em particular, as alterações propostas abrangem o canal de navegação, as bacias de
rotação e todas as implicações nas margens nomeadamente, aquelas que foram objeto
de pareceres negativos ou duvidas pelas entidades participantes no processo de consulta
pública, caso da Câmara Municipal de Lagoa e Junta de Freguesia de Ferragudo, a
entidade responsável pela Marina de Portimão e da prevista Marina de Ferragudo, a
entidade proprietária do Castelo de São João do Arade e a DGPC.
Nos desenhos e descrições feitas mostra-se em detalhe que as várias partes do projeto
alteradas se mantêm dentro da área do estudo, e estas alterações estão refletidas:
-

na articulação da contenção do projeto na praia da Angrinha onde se com se
procurou compatibilizar o projeto apresentado no EIA com o esboço do projeto de
requalificação da Câmara Municipal de Lagoa;

-

a articulação com o projeto da Marina de Ferragudo e a demonstração da sua
compatibilização para o caso deste projeto vir a ser implantado;

-

a alteração (redução) do canal de navegação em frente ao Castelo de São João
de Arade e os cuidados necessários em obra e a sua monitorização;

-

a eliminação da bacia de rotação de jusante, evitando a intromissão na Área de
Elevada Sensibilidade 1.

Também no que se refere às áreas de deposição dos dragados e fruto da intensa
articulação com a APA/ARH Algarve, e por sua vez também com as Câmaras Municipais
de Portimão e de Lagoa, foi possível, em face das características do material a dragar e
dos objetivos destas entidades na proteção do litoral, chegar à solução final de deposição
que envolve duas praias no concelho de Lagoa (Praias Nova e da Cova Redonda) e o
troço entre a Praia do Vau e a Praia da Rocha, no concelho de Portimão, alimentando as
zonas emersas destas praias. Complementarmente, e também conforme indicação da
APA/ARH Algarve e em face dos materiais disponíveis, são alimentadas duas frentes de
praias em zona imersa (Praias do Alvor e Meia Praia), dando cumprimento à legislação
de proteção do litoral com materiais provenientes da dragagem das áreas portuárias.
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Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

+

Frequência

Compatibilização com IGT. Aproveitamento das potencialidades do porto e
da localização estratégica de Portimão em prol do desenvolvimento turístico
e economia regional

Probabilidade de
Ocorrência

+

Reversibilidade

Reposição do areal nos espaços balneares de Meia Praia, Alvor, VauRocha, Nova e Cova Redonda- Cumprimento da Lei n.º 49/2006, de 29 de
agosto

Duração

+

Magnitude

Minimização das interferências com usos existentes e previstos nas
margens do canal de navegação – cumprimento /esclarecimento dos
aspetos constantes da DIA e referido na consulta publica

Efeito

C/E

Impacte

Sentido

Fase

Quadro 20 – Síntese de Reavaliação de Impactes no Ordenamento do Território, Servidões e Restrições

Dir.

M (2)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

E (5)

C (1)

MC (1)

S (20)

M (3)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

E (5)

NCL (1) NMC (2)

S (19)

E (5)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

NC (3) NMC (2)

MS (22)

Dir.
Indir.

Dir.

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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11. SOCIOECONOMIA
11.1 Âmbito da Avaliação de Impactes
Como apresentado e justificado em detalhe no Capítulo II deste relatório, as alterações
ao projeto em avaliação incidem sobre as componentes principais do mesmo,
nomeadamente na retificação localizada da configuração do Canal de Navegação face às
situações que foram levantadas pelas entidades locais e regionais no âmbito da consulta
pública e expressas na proposta de DIA, nomeadamente com incidência na margem
esquerda do Arade e que implicam com a implantação do projeto na zona prevista para a
Marina de Ferragudo, na zona marginal a sul do ISN e ainda na zona do Castelo de São
João do Arade, e que o proponente considerou situações muito pontuais que seriam de
fácil resolução e articulação e que o projeto poderia integrar sem repercussões com
significado no seu funcionamento ou cumprimento dos objetivos.
Neste âmbito localizado do canal de navegação surgiram também algumas dúvidas
quanto aos efeitos do projeto em locais e estruturas existentes, como a Marina de
Portimão e a Praia Grande, que embora já avaliados no EIA, se esclarecem de forma
individualizada não constituindo as situações levantadas qualquer situação de impacte
negativo do projeto.
Relativamente aos Locais de Deposição dos dragados tornou-se também necessário
proceder a uma articulação direta com a APA/ARH Algarve, no sentido do projeto vir a
contribuir para ações mais imediatas de proteção do litoral que esta entidade tem
planeado e nomeadamente quanto à alimentação artificial de praias em zona emersa, em
complemento da situação já prevista no projeto de alimentação de praias por via da
deposição na deriva litoral (zona imersa), em locais também já antes indicados pela
APA/ARH Algarve.
Neste contexto, pretende-se com o presente ponto uma análise localizada às zonas de
alteração do projeto, no sentido de identificar os aspetos de ocupação presentes e de
afetação pela ocupação de eventuais novas áreas face ao anteriormente previsto, bem
como dos aspetos associados à fase de construção que possam com isso ter sido
alterados.
Da análise do Parecer da CA, verifica-se para este descritor não existirem observações
que justifiquem complementos da avaliação, tendo sido apenas referida a possibilidade
de consideração de medidas de minimização complementares relacionadas com a
contratação de trabalhadores, a necessidade de sensibilizar/informar também a
população para o período da fase de construção para além dos operadores que atuam no
estuário, e a calendarização da obra face à época balnear, aspetos estes que tem que
ser naturalmente vistos em conjunto com os restantes descritores e a própria natureza
das obras e as condições técnicas necessárias à sua realização.
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11.2 Avaliação de Impactes das Alterações
11.2.1 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental
Como já referido no âmbito da avaliação as alterações que se efetuam ao projeto
destinam-se à minimização de impactes localizados da implantação do mesmo na
relação com aspetos de ocupação do território ou situações de ordenamento futuro.
Por outro lado, relacionam-se também com aspetos de operacionalização efetiva da
legislação no que diz respeito à deposição de dragados provenientes de zonas portuárias
na proteção do litoral e de combate à erosão e já em articulação com a respetiva
entidade gestora.
Assim as alterações que se efetuam com relevância para este descritor pelas implicações
com o território e os seus usos, todas elas visando a minimização dos impactes que
foram levantados na consulta publica e expressos na proposta de DIA:
a)

Canal de Navegação
a.1) Transladação pontual da bacia de rotação de montante


A bacia de rotação de montante em frente ao Cais de Comércio e Turismo é
transladada para montante cerca de 50 m, por forma a minimizar a interferência
do canal com as obras previstas no arranjo geral da Marina de Ferragudo, caso
este projeto venha a ser implantado. Esta alteração obriga contudo que a norte,
no cais da DocaPesca, seja efetuado um reforço do molhe existente, através da
criação de uma plataforma, à cota de serviço do cais, frente à estrutura, e a
execução de uma proteção do talude de dragagem, com colchões tipo “Reno”,
garantindo-se a estabilidade da estrutura existente e impedindo a sua infraescavação.

a.2) Alteração do enrocamento da retenção marginal junto ao ISN e Praia da
Angrinha
 Na margem esquerda, a jusante das instalações do Instituto de Socorros a
Náufragos (ISN), procedeu-se à adaptação da implantação e dimensões da
retenção prevista no Projeto de Execução anterior, de forma a integrá-la na nova
solução de arranjo da Marginal de Ferragudo prevista pela Câmara Municipal de
Lagoa.
Da atual posição da Câmara Municipal de Lagoa e das várias reuniões que
foram tidas com a mesma, através do seu presidente e também com o
presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo, verifica-se agora que a mesma
tem em vista a requalificação da marginal de Ferragudo com base num arranjo
geral diferente do previsto no Projeto do IPTM (Projeto de Ordenamento das
Praias Estuarinas de Lagoa, submetido a candidatura do POSEUR), que prevê a
manutenção da praia da Angrinha para apoio à varagem de pequenas
embarcações de desportos náuticos e pesca artesanal.
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Considera também ainda a autarquia que esta não é uma praia de uso balnear,
apenas tendo funcionado como tal, durante o período de pandemia, sendo o
objetivo do projeto recuperar / enquadrar o local na continuidade da marginal de
Ferragudo e com as valências referidas para apoio à pesca artesanal e
desportos náuticos.
Assim, ficando clarificado que a obra de proteção em enrocamento é necessária
para a contenção da margem, devido ao alargamento do canal e a continuidade
do espaço disponível para a movimentação das embarcações junto ao ISN, ficou
acordado com a Câmara Municipal de Lagoa que:


a proteção em enrocamento fosse encurtada de modo a proteger a
margem somente na zona em que existe plano de água e não se
prolongado pela praia, como previsto no projeto entregue com o EIA, a
redução foi de 210 m para 138,18 m;



esta proteção integrasse um guarda-corpos (murete) de proteção pedonal
que delimita o passeio que se desenvolve ao longo da mesma e que terá
depois continuidade ao longo de toda a praia no âmbito do projeto
camarário;



esta solução se articulasse também com o restante arranjo previsto pela
Câmara Municipal para a zona, nomeadamente com zonas de
estacionamento, as instalações já construídas relativas ao Clube Náutico,
recentemente inaugurado e um futuro circuito de manutenção adjacente
que a colocação das novas barracas de aprestos fosse feita na sua
continuidade;



o terrapleno existente junto ao ISN seja alargado, através da cobertura da
zona da atual rampa de alagem, aumentando a área para a instalação da
grua e manobra das embarcações, situação que foi solicitada pela Junta
de Freguesia de Ferragudo.

A articulação de projetos entre a Câmara Municipal de Lagoa e a APS está assim
refletida nas FIG. 11 e FIG. 12 do Capítulo II permite dar continuidade à marginal
de Ferragudo existente até à zona do Castelo de São João do Arade.
A APS apoiará também a Câmara Municipal de Lagoa no diagnóstico de
instabilidade das arribas, que marginam a zona da praia da Angrinha e nas
medidas que sejam necessárias, em articulação com a APA/ARH Algarve.
a.3) Ajuste da largura do canal de navegação num troço central em linha reta
junto ao Castelo de São João do Arade
 A largura do canal que é, em geral, de 215 m, junto ao Castelo de S. João do
Arade, e numa extensão de 200 m será reduzida para 200 m, para minimizar o
volume de dragagem a realizar no substrato rochoso e para afastar a zona de
dragagem de cerca de 45 m para cerca de 78 m a 100 m das muralhas do
Castelo. O estrangulamento da largura do canal será complementarmente
sinalizado pela instalação de bóias de sinalização.
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a.4) Eliminação da bacia de rotação na zona do anteporto
 A bacia de rotação, de 500 m de diâmetro na zona do anteporto, é eliminada,
substituindo-a por um alargamento menor, com cerca de 350 m de largura
máxima (conforme o previsto na 1ª Fase do anterior projeto), e que se destina
exclusivamente à desaceleração do navio e à correção do rumo após a sua
entrada. Esta bacia permite assim eliminar a interferência do projeto com a Área
de Elevada Sensibilidade 1 (AES 1), minimizando impactes sobre o património,
assim como afasta o projeto da Praia Grande, de uso balnear.

Na FIG. 2 apresenta-se a sobreposição das duas soluções (a anteriormente a
apresentada, a vermelho e a agora proposta implementar, a azul), onde é possível
identificar as alterações introduzidas para minimizar os condicionamentos suscitados na
proposta de DIA e consulta pública. Esta mesma sobreposição é também apresentada na
FIG. 3, sobre fotografia aérea, comprovando-se face à área de estudo do EIA que as
alterações ocorrem no seu interior.

b) Deposição de Dragados
Quanto às áreas de deposição dos dragados finais propostas (ver enquadramento na
FIG. 4), estas resultam do entendimento entre as entidades locais e regionais envolvidas
no âmbito dos contactos agora efetuados para a reformulação do projeto, nomeadamente
APA/ARH Algarve e esta, em articulação com as Câmaras Municipais de Portimão e de
Lagoa.
Assim, nos termos da legislação aplicável, prevê-se que os materiais sem características
para depósito em praias, sejam depositados na área identificada para tal no Plano de
Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM). Os materiais com
características para deposição em praia, e depois da avaliação por parte da APA/ARH
Algarve quanto às suas características e conformidade com os materiais nas praias
inicialmente listadas, serão depositados em 5 praias, em zona emersa, e privilegiando,
face aos volumes disponíveis que são apenas de cerca de 700 000 m3, as praias dos
concelhos de Portimão e de Lagoa (território onde o projeto se desenvolve e portanto
mais próximas da obra) e com parecer prévio destes municípios.
Correspondem às praias Nova e Cova Redonda, no concelho de Lagoa e praias dos Três
Castelos, do Amado e dos Careanos, no troço Vau – Rocha (concelho de Portimão) – ver
enquadramento na FIG. 4.
De referir que no âmbito destes projetos de alimentação artificial a APA/ARH Algarve
considerou ainda que, o esporão que separa a praia dos Três Castelos da praia da
Rocha, tenha que ser prolongado, possibilitando assim a retenção e acumulação de
areias e aumentando assim a largura da praia, à semelhança da ação exercida pelo
esporão existente no extremo nascente da praia da Rocha, que face à incidência
predominante da ondulação (de oeste), permitiu que as areias se tenham acumulado a
poente, aumentando a largura dessa praia.
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Conforme o enquadramento na FIG. 25 no Capitulo II, trata-se assim de na prática
melhorar a capacidade de retenção do esporão existente, que liga a Ponta dos Castelos
ao primeiro dos Leixões dos Castelos, para isso será alteado o coroamento do troço
existente e será prolongado até ao segundo leixão.
O prolongamento do esporão será também mergulhante à semelhança do troço de
esporão anterior e constituído por materiais de enrocamento (pedra).
A construção do prolongamento e do alteamento do esporão existente poderá ser
realizada com utilização de equipamento terrestre, fazendo o acesso através da Praia da
Rocha. Dadas as cotas de coroamento da obra existente e do seu prolongamento, haverá
necessidade de construir uma plataforma de trabalho a cotas compatíveis com a maré e
com as condições de agitação ocorrentes durante a execução dos trabalhos.
De referir que com a posição manifestada pela Câmara Municipal de Lagoa e também
articulada com a APA/ARH Algarve, a deposição de areias antes prevista nas praias do
Molhe e Pintadinho, de muito reduzida dimensão e face ao risco que a sua utilização
representa para a população pela instabilidade das arribas, bem como o uso que as
mesmas apresentam para a prática do surf e bodyboard a nível regional, é eliminada
como área de deposição de areias, de forma a evitar assim a perda de qualidade para
esses desportos e os riscos para a segurança de eventuais utilizadores.
Também de acordo com a articulação tida entre o proponente e a APA/ARH Algarve, e
face ao volume disponível, será ainda feita a deposição em zona imersa de dragados, na
frente das praias do Alvor e da Meia Praia – ver enquadramento na FIG. 4.

c)

Outros aspetos levantados pela proposta de DIA decorrentes da posição das
entidades locais
 Praia Grande

Em relação à praia Grande localizada a sul da praia da Angrinha e do Castelo de São
João do Arade, e que fica frontal à zona do anteporto, a Câmara Municipal de Lagoa
refere, na consulta pública, que “deverá ser tido em conta que a praia Grande é a que
tem maior frente de mar do Concelho. Uma praia com qualidade de água excelente,
galardoada com a bandeira azul, que perderá a mesma durante a fase de construção,
quer na fase de exploração.” Refere mais à frente: “questiona-se ainda nesta zona, se a
previsível alteração da hidrodinâmica no estuário afetará ou não a deposição de
sedimentos nas praias estuarinas, sobretudo na praia Grande? A alteração das correntes
poderá levar a reduções na área e outras características dos areais?”
Relativamente à primeira afirmação, confirma-se que é natural que, durante a construção,
possa haver perda de qualidade da água, em resultado das operações de dragagem,
com aumento da turbidez da água. No entanto, este efeito será limitado no tempo e
pouco significativo, porque a dragagem decorrerá longe da praia (distância superior a
350 m), porque os sedimentos no anteporto são essencialmente areias e porque a praia
está recuada relativamente às correntes geradas pelo jogo das marés.
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Durante a exploração não haverá, relativamente à qualidade da água, alteração às
condições atuais porque:


a quantidade de material do fundo em suspensão será idêntica ou menor, em
virtude de se prever a redução da intensidade e a manutenção da direção das
correntes após a dragagem do canal;



o tráfego não é muito intenso e a velocidade dos navios ao longo do canal é
pequena, não pondo em suspensão quantidade significativa de material do fundo;



os navios de cruzeiro dispõem de sistemas de tratamento de resíduos sofisticados
e a legislação internacional impede o lançamento ao mar de resíduos gerados
pelos navios. A sua recolha é feita quando os navios acostam.

Relativamente às questões suscitadas por uma eventual alteração da hidrodinâmica do
estuário, e de acordo com as conclusões dos estudos elaborados pelo Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC), constantes do projeto e analisados no EIA
apresentado, concluem que relativamente à agitação marítima, quer para a situação
atual, quer para qualquer dos cenários de desenvolvimento do porto de Portimão
estudados:
-

haverá uma ligeira redução das velocidades máximas, provocada pelo
aprofundamento do canal.

-

não haverá alterações significativas nas características atuais dos agentes
modeladores naturais da praia, pelo que não são de esperar alterações na área
da zona emersa da praia Grande ou no talude da sua frente marítima. A ligeira
redução da altura das ondas incidentes proporcionará até melhores condições de
estabilidade.

 Marina de Portimão (existente)
No âmbito da consulta pública a entidade gestora da Marina de Portimão e proponente da
Marina de Ferragudo, Marinas de Barlavento, apresentou também o seguinte comentário
quanto ao projeto do porto de Portimão sobre a Marina de Portimão existente:


Os autores do projeto e EIA levam em consideração os efeitos negativos que o
aprofundamento e alargamento do canal teriam sobre o Cais da Marinha, mas não
analisam o eventual impacto negativo sobre os molhes de proteção da Marina de
Portimão, especialmente o aterro e o molhe Norte, adjacentes ao cais da Marinha,
e nada é dito sobre a eventual necessidade de reforçar o molhe Sul da Marina de
Portimão ou a retenção da piscina e praia virados a Sul;
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Sobre este assunto relacionado com a Marina de Portimão, de referir que no Projeto de
Aprofundamento e Alargamento do Canal apresentado foram analisadas todas as
consequências da dragagem do canal à cota -10 m(ZH) na estabilidade das obras
marginais existentes ao longo do canal, analisando a possibilidade de infra-escavação
dessas obras. Dessa análise resultou a necessidade de prever, no projeto, apenas a
proteção das fundações do Cais da Marinha e do cais de abastecimento do Porto de
Pesca e a construção de uma proteção das instalações do ISN e dos armazéns de
aprestos. Na Marina de Portimão, não foi detetada necessidade de realizar qualquer
reforço da fundação destas obras, tendo em conta a distância a que ficarão do rasto do
canal.
Conforme a análise no Capítulo II e também já realizada no EIA, demonstra-se também
que as condições de agitação no interior da Marina de Portimão não serão afetadas pelo
alargamento e aprofundamento do canal. No entanto, ao longo do canal há aumento do
valor médio da altura significativa e redução do valor máximo desta altura. Essas
alterações em frente à Marina refletem-se num agravamento do valor médio da altura
significativa, de cerca de 25%, e numa redução do valor máximo da altura significativa, de
cerca de 20%.
Estas alterações não deverão ter repercussão na estabilidade das obras de proteção da
Marina, dado que são os valores máximos das ondas que condicionam a estrutura das
obras e, de acordo com os resultados dos estudos do LNEC, o valor da altura significativa
máxima será menor após o alargamento e aprofundamento do canal.

11.2.2 Fase de Construção
a)

Canal de Navegação

Os impactes na fase de construção com a execução das intervenções não são distintos
dos avaliados no EIA considerando-se antes que por via da redução da sua área, os
mesmos terão por conseguinte uma menor perturbação temporária do espaço e do seu
uso.
As frentes de obra manter-se-ão as mesmas, acrescida da intervenção de reforço
molhe do porto de pesca da DocaPesca que é localizado e apenas uma intervenção
reforço de um molhe existente e que é semelhante ao que será realizado no Cais
Marinha, pelo que não se assumem diferenças face à avaliação de impacte realizada
EIA.
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b) Áreas de deposição
Das alterações efetuadas ao projeto os impactes de recarga e de mitigação dos efeitos
da erosão costeira são classificados de positivos de magnitude moderada, tendo em
conta o volume de dragados considerados (cerca de 654 300 m3). São ainda diretos e de
importante significado, compatibilizando-se com a legislação em vigor e figuras de
ordenamento do litoral.
Como verificado anteriormente nos Elementos Adicionais, as ações de imersão de
dragados em Alvor e na Meia Praia são compatíveis com os instrumentos de gestão
territorial em vigor, assim como, a deposição em praia emersa, onde a intervenção visa o
combate à erosão litoral e à manutenção dos usos destes espaços pela população.
Todas estas praias e conforme se caracterizou na Descrição do Projeto (ponto 2.2.2.2 do
Capítulo II), correspondem a praias que já antes foram alvo de processo semelhante de
alimentação artificial e que fazem parte do plano de ação e monitorização da ARH
Algarve.
Estas praias têm visto uma redução da zona subaérea e um recuo da linha de costa e
representando um importante recurso económico, social e cultural da região, são alvo de
recargas artificiais, com vista à sua valorização (disponibilizando uma maior área de areal
que permita o afastamento dos utentes das bases das arribas) e preservação (reforço do
perfil de praia como mitigação dos efeitos de erosão costeira agravados por fenómenos
extremos associados às alterações climáticas).
A disponibilização de um volume de areias limpas dragadas para recarga de praias
constitui assim um impacte positivo, que visa a manutenção e valorização da estrutura da
paisagem e do território e do seu uso em prol da população e desenvolvimento
económico da região muito baseado no turismo de sol e praia.
É assim um impacte positivo direto, no caso dos depósitos em zona emersa (VauRocha, Nova e Cova Redonda), e indireto nos depósitos no infralitoral (Meia Praia e
Alvor). É ainda temporário e reversível porque a agitação marítima vai erodindo a costa,
e ainda localizado. O Valor do recurso afetado é elevado, pelo que o impacte é
significativo.
A deposição de dragados na praia e em meio marinho, pese embora os efeitos positivos,
que acarretam, terão temporariamente impactes negativos, localizados reversíveis e
não significativos no que se refere a aspetos de qualidade da água e do
condicionamento no espaço aquando da sua deposição em praia emersa, o qual terá que
obrigatoriamente ocorrer no Verão por questões de exequibilidade face à agitação
marítima. De igual modo com o prolongamento do esporão entre a Praia dos Três
Castelos e a Praia da Rocha, solicitado pela APA/ARH Algarve haverá uma perturbação
localizada com a sua construção quer no acesso terrestre, a fazer pela praia da Rocha,
quer na água, na zona diretamente envolvente ao esporão existente e ao local do seu
prolongamento até ao último leixão.
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c)

Aspetos referidos no Parecer da CA para o descritor

No âmbito do Parecer da CA à proposta de DIA verifica-se apenas existirem observações
relacionadas com a inclusão de medidas para a minimização de impactes desta fase,
relacionadas com contratação de trabalhadores locais e ainda da possibilidade de se
equacionar a suspensão dos trabalhos nos período de maior fluxo turístico de 15 de julho
a 15 de setembro.
Sobre a primeira medida a mesma foi incluída (ver ponto 2.2.2.10 do Capítulo IV –
Medidas de Minimização e Compensação dos Impactes Ambientais).
Quanto à segunda medida e que incide sobre o planeamento de obra e como foi já
apresentado no respetivo capítulo da Descrição do Projeto (ponto 2.3 do Capítulo II) o
período da fase de construção tem que ser conjugado com outros descritores, alguns
com restrições noutro sentido e com as condições técnicas necessárias para a realização
das várias intervenções e de onde se conclui, por maioria de razão que as dragagens
terão que ser realizadas de julho a fevereiro, não coincidindo com períodos migratórios
das espécies faunísticas do estuário, mas também e em particular por o Verão, ser o
período em que as condições de navegabilidade e agitação marítima são compatíveis
com a aproximação da draga às praias, de forma a poder repulsar as areias para as
áreas emersas ou a descarregá-las, por abertura dos porões, às profundidades
estabelecidas nas zonas de imersão frontais à Meia Praia e Alvor Nascente.
Assim a dragagem da zona do anteporto até à barra, onde se localizam as areias com
características para alimentação de praias, terá de ser realizada durante o Verão, de
modo a poder realizar essa recarga no período do ano possível, à semelhança do que
tem sido feito pela APA/ARH Algarve nas várias ações já realizadas no litoral algarvio e
inclusive nestas mesmas praias, agora alvo de nova alimentação artificial no âmbito do
presente projeto.
Como se identificou também já no EIA a realização das dragagens não será também uma
situação de perturbação com significado na atividade do estuário, pela forma de
execução das mesmas e o seu carater localizado, o qual tem de resto prioridade face aos
restantes usos, conforme o edital do Porto de Portimão.
Para além disso e face a potenciais perturbações mais diretas sobre praias de uso
balnear no estuário, em que efetivamente a única é a Praia Grande (a praia da Angrinha
só foi no período da pandemia para permitir a distribuição da população face às
restrições com o numero de utilizadores), a alteração que se introduziu agora no projeto,
com a eliminação definitiva da bacia de rotação de 500 m de diâmetro, na zona do
anteporto e apenas a realização de uma bacia de desaceleração da velocidade dos
navios, com 350 m de diâmetro, veio permitir inclusive um maior afastamento (150 m) das
ações de dragagem face ao anteriormente previsto, em que se verifica estar assim a
praia a mais de 200 m de distância das mesmas e com muito reduzida possibilidade de
ser por elas afetada.
Os efeitos da suspensão de sedimentos são de facto confinados à área de intervenção,
pois a pluma de sedimentos gerada é localizada e de curta-duração.
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11.2.3 Fase de Exploração
Face ao avaliado no EIA não se alteram assim os impactes antes avaliados que são, no
essencial, positivos e significativos e sobretudo para a região do Algarve.
De facto, o projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de
Portimão tem como objetivo o melhoramento das condições de acesso marítimo e de
navegabilidade do porto de Portimão, de modo a fazer face ao aumento da dimensão
média dos navios de cruzeiro que operam no mercado e, desta forma, promover uma
maior integração do porto no turismo de cruzeiro e o desenvolvimento das
potencialidades turísticas da região e da sua envolvente.
A localização estratégica do porto de Portimão, à entrada/saída do Mediterrâneo, faz com
que esteja incluído nas principais rotas destes navios, justificando assim a aposta no seu
desenvolvimento, que de resto está em linha com as principais estratégias nacionais e
regionais, para o turismo, transportes e atividade marítimo-portuária.
O porto de Portimão beneficia da proximidade do centro da cidade e de praias de
referência europeia, localizadas quer no concelho de Portimão quer no concelho de
Lagoa, bem como do acesso privilegiado a uma série de serviços e empreendimentos
turísticos, sendo um importante complemento à sazonalidade do turismo da região,
baseado no binómio sol e praia.
Neste contexto, existe necessidade de desenvolvimento do porto de Portimão, na sua
componente de turismo de cruzeiro, no sentido de acompanhar o forte crescimento e
desenvolvimento desta atividade turística.
Os impactes nesta fase são assim globalmente positivos, com grande relevo para os
benefícios económicos, fruto das receitas provenientes do aumento do número de
passageiros em turnaround, e indiretamente no emprego, assumindo-se de
significativos e muito significativos. De destacar ainda o facto da captação de novas
operações, durante todo o ano, poderá minimizar o carácter sazonal da oferta turística
algarvia.
Dos impactes avaliados noutros descritores e com importância para o contexto
socioeconómico local, pelo potencial de sofrer impactes negativos decorrentes da
exploração do projeto em face do aumento de escalas no porto de Portimão, verifica-se
não terem qualquer significado nomeadamente em termos da afetação da qualidade do
ambiente (ambiente sonoro e qualidade do ar).
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11.3 Conclusão
Os impactes do projeto são globalmente positivos, assumindo particular relevo numa
economia regional onde as atividades turísticas ocupam lugar de destaque.
Como avaliado no EIA, os efeitos fazem-se sentir nos benefícios económicos, fruto das
receitas provenientes do aumento do número de passageiros em turnaround, e
indiretamente no emprego, assumindo-se de significativos e muito significativos. De
destacar ainda o facto da captação de novas operações, durante todo o ano, poderá
minimizar o carácter sazonal da oferta turística algarvia.
As alterações ao projeto apresentam um efeito globalmente positivo, sendo de destacar
as alterações propostas à obra de contenção junto ao edifício do ISN, que em articulação
com o projeto de ordenamento para zona ribeirinha da Angrinha, contribuem para a
valorização funcional e estrutural daquela zona.
O estreitamento do canal de navegação junto ao Castelo de São João do Arade
representa ainda um aspeto importante de salvaguarda da preservação e integridade da
arriba no qual se insere. Este estreitamento é igualmente acompanhado por uma redução
generalizada da linha de margem do Arade, minimizando a sua perturbação.
Por fim, destaca-se a disponibilização de areias limpas para alimentação artificial de
praias, importante na preservação e valorização das mesmas, e no combate à erosão
costeira, agravada pelos fenómenos extremos induzidos pelas alterações climáticas.
Na fase de construção assinalam-se os impactes negativos, relativos às perturbações
inerentes às ações de construção e que se mantem no essencial face ao avaliado no EIA.
As frentes de obra são as mesmas, acrescendo apenas o molhe do porto de pesca a
norte da bacia de rotação e as novas praias a alimentar em termos de zona emersa. Os
impactes serão todavia temporários e localizados às frentes de obra e áreas de atuação
das dragas, pelo que os mesmos são não significativos.
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Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

D (3)

M (3)

NCL (2) NMC (2)

NS (15)

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)

C

Recarga de praias (zona emersa e imersa)

+

Dir/Indir

M (2))

T (1)

Rev. (2)

C (3)

OS (2)

M (3)

NCL (2)

MC (1)

NS (16)

Afetação da qualidade de vida

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

OS (2)

M (3)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Estabelecimento dos taludes do Canal de Navegação (margem
esquerda) – junto ao ISN, Local da Marina de Ferragudo e Castelo de
São João do Arade

-

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

OS (2)

M (3)

C (1)

MC (1)

S (18)

Investimento nacional

+

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (3)

NC (3)

NMC (2)

MS (22)

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 de praias (zona emersa e imersa)

+

Dir/Indir

M (2))

T (1)

Rev. (2)

C (3)

OS (2)

E (5)

NCL (2)

MC (1)

S (18)

E

Estabelecimento dos taludes do Canal de Navegação (margem
esquerda) – junto ao ISN, Local da Marina de Ferragudo e Castelo de
São João do Arade

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

NMC (2)

S (18)

Captação de operações de turnaround e do volume de negócios
portuário

+

Dir.

E (5)

P (2)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

E (5)

NC (3)

NMC (2)

MS (24)

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)
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Significância

Duração

Dir.

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Magnitude

+

Impacte

Escala

Efeito

Aumento da população

Fase

Sentido

Quadro 21 – Síntese de Reavaliação de Impactes na Socioeconomia

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)
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12. PATRIMÓNIO
12.1 Âmbito da Avaliação de Impactes
As alterações ao projeto presentemente em avaliação incidem sobre dois aspetos
principais, nas alterações pontuais à configuração do canal de navegação do Porto de
Portimão (margem esquerda), e na definição de novos locais de deposição de dragados,
de acordo com a articulação tida com a APA/ARH Algarve para que a extração e
dragagem de areias possa ser utilizada na alimentação artificial do litoral para efeitos da
sua proteção, e nos termos da legislação em vigor (Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto).
No âmbito do presente descritor torna-se assim necessário avaliar as alterações
efetuadas em termos patrimoniais e ter ainda em conta observações do parecer da CA
para o descritor, procedendo na sua sequência à reformulação dos documentos
especificamente elaborados, Relatório Técnico de Arqueologia e Plano de Intervenção e
Valorização do Património Cultural, os quais são apresentados no Anexo 8.

12.2 Avaliação de Impactes das Alterações
12.2.1 Alterações Efetuadas ao Projeto com Relevância para o Fator Ambiental
No que se refere à reconfiguração do canal, esta traduz-se, genericamente, numa
redução global da área de dragagem, em particular na zona do anteporto, em resultado
da eliminação da bacia de rotação de jusante e mantendo só uma bacia de
desaceleração da velocidade dos navios, correspondente ao que se previa ser a 1ª fase
referida no EIA, para a redução dos impactes no património na designada Área de
Elevada Sensibilidade.
Verifica-se ainda uma redução na afetação do limite da margem esquerda do Arade, em
resultado da transladação da bacia de rotação de montante, e na redução da largura de
rasto do canal de navegação na zona do Castelo de São João do Arade, para ir de
encontro às preocupações manifestadas pela DGPC e pelo proprietário do imóvel.
Sobre o Castelo de São João do Arade, a Sociedade Imobiliária São João do Arade,
proprietária do imóvel, manifestou preocupação perante os trabalhos previstos para a
área junto ao mesmo, designadamente, os trabalhos de dragagem da formação rochosa
submersa que dá continuidade ao promontório que suporta o castelo. As preocupações
baseiam-se no receio das consequências da redução das dimensões da base do
promontório na estabilidade deste e das vibrações que possam ser provocadas pela
eventual utilização de explosivos no desmonte da referida formação rochosa.
Também no âmbito do fator ambiental Património, a DGPC manifestou preocupação
sobre este imóvel classificado, identificando lacunas e deficiências no âmbito das
medidas de minimização relacionadas com o desmonte da rocha na área de servidão
deste imóvel, bem como a necessidade de um plano de monitorização para o mesmo.
Considera a DGPC que não podendo ser postos em causa os bens culturais, a solução
de desmonte a adotar não deve prever a utilização de explosivos e deve assegurar a
preservação e integridade da arriba em que assenta o castelo, situação que não se
encontra salvaguardada com o projeto proposto.
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Procedeu-se assim ao estreitamento do rasto do canal na zona fronteira ao Castelo de
São João do Arade, de 215 para 200 m de largura, passando a distância mínima entre a
muralha do castelo e o limite nascente do rasto do canal a ser de 78 m.
O corte que é necessário realizar na formação rochosa que dá continuidade ao
promontório para garantir a largura de 200 m no rasto do canal é de pequena expressão,
não ultrapassando 20 m de largura e realiza-se a distâncias do castelo compreendidas
entre 78 m e 100 m. O desmonte é feito com draga com cabeça desagregadora e será
feita a monitorização das ações de modo a avaliara eventuais efeitos sobre o promontório
o edifício.
Importa ainda referir que face à área de servidão administrativa do Castelo de São João
do Arade (de 50 m de raio), classificado como Imóvel de Interesse Público, verifica-se
com esta redução do rasto do canal que a mesma deixará de ser interferida, apenas
inserindo nela a parte superior do talude (ver FIG. 36). Todavia, no âmbito do projeto é
definido um plano de monitorização para o imóvel face à execução do desmonte de rocha
na sua envolvente, a qual se faz agora a uma maior distancia do pano da muralha (60 m)
e sem o uso de explosivos. De facto, face à natureza dos materiais, ainda que
compactados, o seu desmonte é facilmente realizado com uma draga estacionária,
equipada com cabeça desagregadora.
Em termos das alterações efetuadas no canal de navegação há ainda a salientar a
reconfiguração da obra de retenção junto ao edifício do ISN que promoveu um
encurtamento do enrocamento anteriormente proposto (de 210m de extensão para
138,18 m), limitando-o, no essencial, à zona do plano de água e em articulação com o
ordenamento previsto para a zona pela Câmara Municipal de Lagoa, permitindo
nomeadamente a continuidade de um passeio ao longo de toda a praia e sem
condicionar os restantes usos para aqui previstos (estacionamentos, o centro náutico já
instalado e o previsto circuito de manutenção) e com elas enquadrando também a
localização prevista para os novos armazéns de aprestos.
De um modo geral, a área das dragagens diminui (cerca de 13 ha), mantendo-se o eixo
do canal de navegação, pelo que a área de estudo se mantém a mesma, bem como a
caracterização de situação de referência.
Relativamente aos depósitos de dragados, verifica-se uma redefinição do âmbito espacial
da intervenção, em resultado do acréscimo de cinco locais de deposição, com vista à
alimentação artificial dos espaços balneares de Meia Praia (zona imersa), Praia do Alvor
Nascente (zona imersa), Vau-Rocha (zona emersa), Nova e Cova Redonda (zona
emersa), em acordo com a Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARH
Algarve) e dos municípios envolvidos. No eixo Vau-Rocha assinala-se ainda a
necessidade de prolongamento do esporão submerso existente de forma a promover a
acumulação de areias a poente.
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Encontra-se assim prevista a deposição de 654 300 m3, em espaços balneares com visto
à preservação e valorização do seu uso, sendo os restantes materiais e por ausência de
características para a alimentação de praia, colocados no depósito ao largo de Portimão
já antes previsto (2 816 000 m3).
É de referir que a deposição de dragados nas praias do Molhe e do Pintadinho deixa de
ser considerada no projeto, por indicação da autarquia de Lagoa.

12.2.2 Fase de Construção / Fase de Exploração
No descritor Património foi feita a caracterização das novas zonas a afetar pelo projeto:


depósito em praia imersa e emersa – Praias da Cova Redonda, Nova, dos
Careanos, dos Três Castelos, do Amado, do Alvor (nascente) e da Meia Praia;



prolongamento do esporão da praia dos Três Castelos;



uma pequena faixa a norte da bacia de rotação.

Os resultados foram integrados no estudo anteriormente já elaborado dando origem a
uma listagem com 201 ocorrências patrimoniais identificadas na área do projeto e
respetiva envolvente.
Considerou-se ainda uma Área de Elevada Sensibilidade (AES1) no setor nascente do
anteporto que engloba os vestígios da área anteriormente referida, Arade B, e ainda os
arqueossítios Arade 3 (sem número CNS), Arade 4 (CNS 18619), Arade 2 (CNS 18620),
Arade 1 (CNS 18622), Arade 17 (CNS 28697), Arade 6/GEO7 (CNS 24229), Arade 16
(CNS 25973), Arade 18 (CNS 28685)e Arade 25.
Ainda em parte no interior da AID, definiu-se uma outra Área de Elevada Sensibilidade
(AES2) na praia da Angrinha e que corresponde ao registo de vestígios atualmente
desaparecidos com os registos Praia da Angrinha (CNS 10823), Ferragudo-Castelo do
Arade (CNS 23615, Ferragudo-Castelo do Arade (CNS 23614) e Ferragudo (CNS 3934)
Entendeu-se ainda, considerar uma Área Complementar de Monitorização a qual engloba
a anteriormente referida AES1 e ainda os sítios Arade 22 (CNS 24225) e Arade 23 (CNS
22728).
Dentro da Área de Incidência Direta, Área de Incidência Indireta e Área Complementar de
Monitorização, identificaram-se 38 ocorrências de Património Cultural
Dentro da Área de Incidência Direta das ações do projeto (AID), não se regista presença
de Património Classificado ou em Vias de Classificação. No entanto, o projeto prevê
ações de dragagem no interior da área de servidão administrativa do Castelo de São
João do Arade (OC1), classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) por Decreto nº
735/74, de 21 de dezembro. Também se prevê a deposição de areias no interior da área
de servidão administrativa da Capela e Forte de Nossa Senhora da Rocha (OC31),
classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) por Decreto n.º 45 327, DG, I Série,
n.º 251, de 25-10-1963.
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Nas medidas indicadas teve-se em conta o parecer final da Comissão de Avaliação,
assim como os pedidos de esclarecimentos que o antecederam. Todos os
esclarecimentos foram vertidos, não só no Relatório do Descritor Património Cultural
como nos 7 documentos que constituem o Plano de Intervenção e Valorização do
Património Cultural (ver Anexo 8):


Introdução



1 - Ocorrências de Património Cultural



2 - Plano de Trabalhos



3 – Plano de Conservação



4 – Programa de Monitorização



5 – Medidas de Minimização e Compensação



6 – Estimativa de Custos

Dos elementos que constituíam obstáculo a um parecer favorável da Comissão de
Avaliação, encontra-se cumprida a caracterização das áreas de depósitos.
No que concerne ao Castelo de São João do Arade, dado que, após a alteração do
projeto, se verificou uma redução do canal a dragar, junto ao Castelo, com consequente
afastamento do canal de navegação entre os 78 e os 100 metros e que, por outro lado,
não haverá recurso a explosivos tendo sido considerado ainda, em nota técnica
(elaborada pela WW), que não esperados quaisquer impactes na estabilidade do
promontório e do castelo, “previu-se a implementação de um plano de monitorização à
semelhança do que vai ser adotado no acompanhamento das estruturas marginais
existentes(…)”.
No que concerne à conservação e gestão do espólio que venha a ser exumado, durante
os trabalhos, foi feita a articulação com a Câmara Municipal de Lagoa e Câmara
Municipal de Portimão estando previsto o estabelecimento de um Protocolo entre a APS
e as Autarquias de Portimão e Lagoa, para a receção e afetação do espólio arqueológico
proveniente do rio Arade no âmbito das dragagens no porto de Portimão por parte destas
Entidades.
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Quadro 22 – Síntese das Ocorrências culturais na área de Incidência do Projeto
Nº OC

DESIGNAÇÃO

REF.

CATEGORIA
PATRIMONIAL

OC1

Castelo de São João
de Arade

IPA 00002855

Arquitetónico

OC2

OC3

OC5

OC6

Arade 13/GEO 5

Arade 23

Ferragudo 2

Arade 25

CNS 24260

CNS 22728

-

-

Arqueológico

Arqueológico

Arqueológico

Arqueológico

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

TIPOLOGIA
Arquitetura
militar/Castelo

Naufrágio

Naufrágio

Achados isolados

Achado(s)
solado(s)

DESCRIÇÃO
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.

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).

CRONOLOGIA
Meados do século 17

LOCALIZAÇÃO

DISTÂNCIAS ÀS
AI (m)

Lagoa/Ferragudo

AII

37° 7'10.36"N

3,5 (AID)

8°31'21.02"W

Contemporâneo

Lagoa/Ferragudo

AID

37° 7’ 32.34”N
8° 31’ 33.25”W
Cotas: -5 m (ZH) a -9 m (ZH)

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

Edital
nº209/2016 da
capitania do
Porto de
Portimão.
Capítulo XIV
Artigo 42º

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

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. Vejase 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

Canhão provavelmente em ferro 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.

IMAGEM

Lagoa/Ferragudo

96 (AID)

37° 6’ 54.90”

Na ACM

8° 31’ 19.44”
Cota: -3,5 (ZH)

Edital
nº209/2016 da
capitania do
Porto de
Portimão.
Capítulo XIV
Artigo 42º

Lagoa/Ferragudo

AID

Não tem

Lagoa/Ferragudo

122 (AID)

Não tem

37° 6’ 41.28”N

Na ACM

37° 7'35.62"N
8°31'32.87"W
Cota: 0-4m

Moderno/Contemporâneo

8° 31’ 18.48W
Cota: -4,5 (ZH)

1

Nº OC

DESIGNAÇÃO

REF.

CATEGORIA
PATRIMONIAL

OC7

Arade 26

-

Arqueológico

OC8

Arade 27

Arqueológico

TIPOLOGIA

DESCRIÇÃO

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.

Achado(s)
isolado(s)

Materiais variado em metal dispersos: cabos de
aço, tubos, válvula, etc. Poderá corresponder a
um dos muitos naufrágios contemporâneos
registados na barra do Arade.

CRONOLOGIA

IMAGEM

LOCALIZAÇÃO

DISTÂNCIAS ÀS
AI (m)

PROTECÇÃO

Portimão

AID

Não tem

AID

Não tem

AID

Não tem

AID

Não tem

Lagoa/Ferragudo

222 (AID)

Não tem

37° 6'53.52"N

Na ACM

37° 6’ 22.14”N
8° 31’ 50.22”W
Cota. -11,5 (ZH)

Contemporâneo

Portimão
37°6’30,72”
8°31’41.04”
Cota: -12,5 (ZH)

OC9

Arade 15/GEO1

CNS 25839

Arqueológico

Achado(s)
isolado(s)
Naufrágio?

OC10

Em frente ao forte de São João do Arade foi
Identificado um conjunto de madeiras em conexão
mas sem que tenham sido identificadas
pregaduras. São visíveis no talude aparentando
ter sido cortadas por anterior dragagem. O
elemento de maior espessura tem cerca de 4
metros de comprimento e 16cm de espessura.
Esta embarcação corresponderá ao arqueossítio
GEO 1, já identificado e com provável cronologia
romana.

Romano?

37° 7’ 9.54”N
8° 31’ 2580”W
Cota: -8,5 (ZH)

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

Arade 7/GEO1

CNS 24231

Descrição no Endovélico: “Destroços de traineira
(Arade 9 de F.C., Corresp. a Geo 1). Março 2008:
descrito por FA como traineira”. Aparentemente a
localização é a mesma ou na proximidade de
Arade 15 e Arade 4. Durante o trabalho de campo
não se identificou este contexto.

Contemporâneo

Chapas em ferro da estrutura de um casco partido
em dois. Provável arrastão.

Contemporâneo

Arade 28

Arqueológico

Casco

Lagoa/Ferragudo

Lagoa/Ferragudo
37° 7'48.72"N
8°31'36.00"W

OC11

Arade 22

CNS 24225

Arqueológico
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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

8°31'12.83"W

2

Nº OC

DESIGNAÇÃO

REF.

CATEGORIA
PATRIMONIAL

OC12

Molhe

CNS 10828

Arqueológico

OC14

OC15

OC16

Arade 6

Arade 17

CNS 18623

CNS 28697

Arade 3/Arade B

CNS 24226

GEO 7/Arade B

-

Arqueológico

Arqueológico

TIPOLOGIA
Achado(s)
isolado(s)

Achado(s)
isolado(s)

Achado(s)
isolado(s)

DESCRIÇÃO
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.

CRONOLOGIA
Romano

IMAGEM

LOCALIZAÇÃO

DISTÂNCIAS ÀS
AI (m)

PROTECÇÃO

Lagoa/Ferragudo

185 (AID)

Não tem

37° 6'39.54"N

Na ACM

8°31'16.44"W

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

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

AID

Não tem

Lagoa/Ferragudo

133 (AID)

Não tem

37° 6'45.86"N

Na ACM

37° 6'26.49"N
8°31'40.67"W

8°31'19.07"W

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.
Arqueológico

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

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

AII

Não tem

37° 6'49.98"N
8°31'23.73"W

3

Nº OC

DESIGNAÇÃO

REF.

CATEGORIA
PATRIMONIAL

TIPOLOGIA

DESCRIÇÃO

CRONOLOGIA

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

OC18

OC19

OC20

OC21

Arade 2

Arade 3

Arade 4

Arade 5

CNS 18620

Sem referência

CNS 18619

CNS 18618

Arqueológico

Arqueológico

Arqueológico

Arqueológico

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

Naufrágio

Casco

Achado(s)
isolado(s)

Achado(s)
isolado(s)

IMAGEM

LOCALIZAÇÃO

DISTÂNCIAS ÀS
AI (m)

Lagoa/Ferragudo

85 (AID)

37° 6'43.79"N

Dentro da ACM

8°31'21.05"W

PROTECÇÃO
Edital
nº209/2016 da
capitania do
Porto de
Portimão.
Capítulo XIV
Artigo 42º

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

AII

Não tem

AID

Não tem

AID

Não tem

AID

Não tem

37° 6'36.16"N
8°31'24.73"W

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

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

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° 6'48.65"N
8°31'26.71"W

Portimão
37° 6'50.32"N
8°31'28.15"W

Portimão
37° 6'59.18"N
8°31'29.60"W
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Nº OC

DESIGNAÇÃO

REF.

CATEGORIA
PATRIMONIAL

OC22

Arade 6/GEO7

CNS 24229

Arqueológico

OC23

OC24

OC25

OC27

OC28

OC29

OC30

Arade 7

Arade 20

Arade 8

Arade B

-

CNS 28699

-

-

Estação dos
Socorros a Náufragos
de Ferragudo

IPA.00013988

Arade 16

CNS 25973

Arade 18

Arqueológico

Arqueológico

Arqueológico

Arqueológico

Arquitetónico

TIPOLOGIA

DESCRIÇÃO

CRONOLOGIA

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

Núcleo de canhões. Informação não confirmada
posteriormente. Não foi localizado durante os
trabalhos arqueológicos realizados no âmbito do
presente estudo.

Contemporâneo

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

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

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

Achado(s)
isolado(s)

Achado(s)
isolado(s)

Achado(s)
isolado(s)

Achado(s)
isolado(s)

Edifício

Edifício do salva-vidas de Ferragudo

IMAGEM

DISTÂNCIAS ÀS
AI (m)

PROTECÇÃO

Lagoa/Ferragudo

95 (AID)

Não tem

37° 6'45.86"N

Dentro da ACM

LOCALIZAÇÃO

8°31'21.03"W

Lagoa/Ferragudo

AII

Não tem

AID

Não tem

AID

Não tem

AII

Não tem

AII

Não tem

Lagoa/Ferragudo

123 (AID)

Não tem

37° 6'46.24"N

Dentro da ACM

37° 6'28.56"N
8°31'36.84"W
Portimão
37° 7'40.81"N
8°31'39.89"W

Portimão
37° 6'28.29"N
8°31'41.98"W
Lagoa/Ferragudo
37° 6'49.98"N
8°31'23.73"W

Contemporâneo

Lagoa/Ferragudo
37° 7'25.57"N
8°31'21.49"W

CNS 28685

Arqueológico

Arqueológico

Achados isolados

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

Vestígios de embarcação: couce de popa;
tabuado de casco liso, de grande espessura.

Moderno

8°31'19.69"W

Lagoa/Ferragudo

140 (AID)

37° 6'46.68"N

Dentro da ACM

Não tem

8°31'19.47"W

Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
do Porto de Portimão (Reformulação do Projeto de Execução)
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Nº OC

DESIGNAÇÃO

REF.

CATEGORIA
PATRIMONIAL

TIPOLOGIA

OC31

Forte e Capela de
Nossa Senhora da
Rocha

CNS 10859

Arquitetónico/Arqueológico

Fortificação

Furna da Nossa
Senhora da Rocha

CNS 12838

OC32

OC33

Praia Nova

CNS 10845

Arqueológico

Arqueológico

Achado isolado

Vestígios de
superfície

Praia dos Careanos

CNS 23948

Arqueológico

Achado isolado

OC35

Grego do Vau (1937)

-

Arqueológico

Naufrágio

OC36

Praia dos Três
Castelos – Depósito
secundário

-

Arqueológico

Praia do Alvor –
Depósito secundário

-

Praia dos Três
Castelos

CNS 22080

OC38

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

Restos de fortificação com muralha abaluartada.
No interior conserva-se a ermida.

CRONOLOGIA
Medieval Cristão e Moderno

IMAGEM

LOCALIZAÇÃO
Lagoa/Porches
37° 5'44.67"N

DISTÂNCIAS ÀS
AI (m)
ZGP em parte na
AID

8°23'11.28"W

OC34

OC37

DESCRIÇÃO

Achado de três machados de pedra polida por
Estácio da Veiga perto de uma furna escavada
nos calcários miocénicos. A sua relação com a
furna deve-se apenas à proximidade geográfica.

Neolítico

Resto de terraço quaternário sobre a Praia Nova.
Foram recolhidas industrias de pedra lascada.
Espólio: Indústrias de pedra lascada em
grauvaque, sobretudo lascas com bolbo e restos
de superfície cortical.

Indeterminado

Sonda náutica de época romana, encontrada em
depósito secundário (?),. Achado em 02-01-1997.

Romano

Portimão/Alvor

AID

Contemporâneo

Portimão/Alvor

AII

Portimão/Portimão

AID

Cargueiro (grego) a vapor partido e disperso na
praia do Vau

Lagoa/Porches

PROTECÇÃO
IIP - Decreto n.º
45 327, DG, I
Série, n.º 251,
de 25-10-1963

AID

37° 5'47.00"N
8°23'14.29"W
Lagoa/Porches

AID

37° 5'45.69"N
8°23'22.38"W

Depósito secundário Depósito secundário de materiais arqueológicos
provenientes das dragagens do rio Arade

Não tem

37° 7'0.85"N
8°32'43.07"W

Arqueológico

Arqueológico

CA46

CNS 18622 (Arade 1)

Arqueológico

CNS 18620 (Arade 2)
CNS 18619 (Arade 3)
CNS 18619 (Arade 4)
CNS 24229 (Arade 6)
CNS 28697 (Arade
17)

Depósito secundário Depósito secundário de materiais arqueológicos
provenientes das dragagens do rio Arade e ria de
Alvor
Depósito secundário Depósito secundário de dragados do estuário do
Rio Arade (espólio proveniente de contexto
portuário milenar). Anzóis, fibula, agulha, moedas,
argolas, cerâmicas.
Vestígios de
superfície

Portimão/Alvor

AID

37° 7'19.98"N
8°35'37.87"W
Romano, Idade Média e
Moderno

Portimão/Portimão

AID

Não tem

37° 7'3.88"N
8°32'56.62"W

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

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

CNS 25973 (Arade
16)
CNS 28685 (Arade
18)
CNS 24226 (Arade
3/Arade B)
AES 2

Praia da Angrinha

CNS 10823 (Praia da
Angrinha), 23615
(Ferragudo – Castelo
do Arade), 23614
(Ferragudo-Castelo
do Arade), 3934
(Ferragudo)

Arqueológico

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

Não tem
AID
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12.3 Conclusão
As alterações ao projeto apresentam um efeito globalmente positivo e que vai de
encontro aos aspetos identificados pelas autoridades locais e regionais como tendo um
impacte negativo ou que o projeto devia ter atendido.
Em particular, as alterações propostas abrangem o canal de navegação, as bacias de
rotação e todas as implicações nas margens nomeadamente, aquelas que foram objeto
de pareceres negativos ou duvidas pelas entidades participantes no processo de consulta
pública, caso da entidade proprietária do Castelo de São João do Arade e da própria
DGPC.
Também no que se refere às áreas de deposição dos dragados e fruto da intensa
articulação com a APA/ARH Algarve, e por sua vez também com as Câmaras Municipais
de Portimão e de Lagoa, foi possível, em face das características do material a dragar e
dos objetivos destas entidades na proteção do litoral, chegar à solução final de deposição
que envolve duas praias no concelho de Lagoa (Praias Nova e da Cova Redonda) e o
troço entre a Praia do Vau e a Praia da Rocha, no concelho de Portimão, alimentando as
zonas emersas destas praias. Complementarmente, e também conforme indicação da
APA/ARH Algarve e em face dos materiais disponíveis, são alimentadas duas frentes de
praias em zona imersa (Praias do Alvor e Meia Praia), dando cumprimento à legislação
de proteção do litoral com materiais provenientes da dragagem das áreas portuárias.
Globalmente, no que respeita ao descritor Património, as alterações introduzidas no
projeto tiveram um efeito positivo, não só pelo facto de mais ocorrências terem sido
identificadas no âmbito do estudo desenvolvido, como também pelo facto de que parte
das que seriam anteriormente afetadas de forma direta (nomeadamente um relevante
conjunto dentro do anteporto) deixaram de estar localizadas em Área de Incidência Direta
do Projeto.
Em face da avaliação das alterações de projeto apresenta-se no quando seguinte a
síntese dos impactes neste descritor.
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Quadro 23 – Síntese de Reavaliação de Impactes no Património

INCIDÊNCIA

NATUREZA

EFEITO

Afetação da OC1 pelas ações de
dragagem de sedimentos

-

Indireto

Afetação da OC2 pelas ações de
dragagem

-

Direto

Afetação da OC3 pelas ações de
dragagem

-

Indireto

Afetação da OC5 pelas ações de
dragagem

-

Direto

Afetação da OC6 pelo efeito de
nivelamento dos fundos

-

Indireto

Afetação da OC7 pelas ações de
dragagem

-

Direto

Afetação da OC8 pelas ações de
dragagem

-

Direto

Afetação da OC9 pelas ações de
dragagem

-

Direto

Afetação da OC10 pelas ações de
dragagem

-

Direto

Afetação da OC11 pelas ações de
dragagem

-

Indireto

Afetação da OC12 pelas ações de
dragagem

-

Indireto

Afetação da OC15 pelas ações de
dragagem

-

Indireto

Afetação da OC17 pelas ações de
dragagem

-

Indireto

Afetação da OC18 pelas ações de
dragagem

-

Indireto

Afetação da OC23 pelas ações de
dragagem
Afetação da OC24 pelas ações de
dragagem

Indireto

-

Afetação da OC25 pelas ações de
dragagem

Direto

Direto

Afetação da OC27 pelas ações de
dragagem

-

Indireto

Afetação da OC 28 pelas ações de
dragagem

-

Indireto

Afetação da OC31 pela deposição
de areias

+

indireto

Afetação da OC35 pela deposição
de areias

+

indireto
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MAGNITUDE

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE

PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

Reduzida

Permanente

Irreversível

Improvável

(1)

(2)

(3)

(1)

Elevada

Permanente

Irreversível

Certa

(5)

(2)

(3)

(3)

Moderada

Permanente

Irreversível

Provável

(3)

(2)

(3)

(2)

Moderada

Permanente

Irreversível

Certa

(3)

(2)

(3)

(3)

Reduzida

Permanente

Reversível

Improvável

(1)

(2)

(1)

(1)

Elevada

Permanente

Irreversível

Provável

(5)

(2)

(3)

(2)

Elevada

Permanente

Irreversível

Certa

(5)

(2)

(3)

(3)

Elevada

Permanente

Irreversível

Certa

(5)

(2)

(3)

(3)

Elevada

Permanente

Irreversível

Certa

(5)

(2)

(3)

(3)

Reduzida

Permanente

Irreversível

Improvável

(1)

(2)

(3)

(1)

Moderada

Permanente

Irreversível

Provável

(3)

(2)

(3)

(2)

Reduzida

Permanente

Irreversível

Improvável

(1)

(2)

(3)

(1)

Moderada

Permanente

Irreversível

Provável

(3)

(2)

(3)

(2)

Moderada

Permanente

Irreversível

Provável

(3)

(2)

(3)

(2)

Moderada

Permanente

Irreversível

Improvável

(3)

(2)

(3)

(1)

Elevada

Permanente

Irreversível

Provável

(5)

(2)

(3)

(2)

Elevada

Permanente

Irreversível

Provável

(5)

(2)

(3)

(2)

Moderada

Permanente

Irreversível

Provável

(3)

(2)

(3)

(2)

Reduzida

Temporária

Reversível

Improvável

(1)

(1)

(1)

(1)

Reduzida

Temporária

Reversível

Provável

(1)

(1)

(1)

(2)

Moderada

Temporária

Reversível

Provável

(3)

(1)

(1)

(2)

FREQUÊNCIA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

VALOR DO RECURSO
AFETADO

ESCALA

CAPACIDADE DE
MINIMIZAÇÃO OU
COMPENSAÇÃO

Elevado

Não confinado

Minimizável

NS

(5)

(3)

(1)

(16)

Elevado

Não confinado

Minimizável

MS

(5)

(3)

(1)

(22)

Elevado

Não confinado

Minimizável

S

(5)

(3)

(1)

(19)

Reduzido

Não confinado

Não minimizável

NS

(1)

(3)

(2)

(17)

Moderado

Não confinado

Minimizável

NS

(3)

(3)

(1)

(12)

Moderado

Não confinado

Minimizável

S

(3)

(3)

(1)

(19)

Reduzido

Não confinado

Minimizável

S

(1)

(3)

(1)

(18)

Elevado

Não confinado

Minimizável

MS

(5)

(3)

(1)

(22)

Reduzido

Não confinado

Minimizável

S

(1)

(3)

(1)

(18)

Elevado

Não confinado

Minimizável

NS

(5)

(3)

(1)

(16)

Elevado

Não confinado

Minimizável

S

(5)

(3)

(1)

(19)

Elevado

Não confinado

Minimizável

NS

(5)

(3)

(1)

(16)

Elevado

Não confinado

Minimizável

S

(5)

(3)

(1)

(19)

Elevado

Não confinado

Minimizável

S

(5)

(3)

(1)

(19)

Moderado

Não confinado

Minimizável

NS

(3)

(3)

(1)

(16)

Reduzido

Não confinado

Minimizável

NS

(1)

(3)

(1)

(17)

Moderado

Não confinado

Minimizável

S

(3)

(3)

(1)

(19)

Elevado

Não confinado

Minimizável

S

(5)

(3)

(1)

(19)

Moderado

Confinado

Minimizável

NS

(3)

(1)

(1)

(9)

Elevado

Confinado

(5)

(1)

Reduzido

Confinado

(1)

(1)

N/A

N/A

SIGNIFICÂNCIA

NS
(11)
NS
(9)

1

INCIDÊNCIA

NATUREZA

EFEITO

Afetação de eventual património
presente no interior dos
sedimentos, nomeadamente a AES1
pelas ações de dragagem

-

Direto

Afetação de eventual património
presente no interior dos
sedimentos, nomeadamente a AES2
pelas ações de dragagem

-

Direto

Afetação de eventual património
presente no interior dos
sedimentos pelas ações de
dragagem

-

Direto

Afetação de eventual património
presente na zona costeira
submersa por ação da deposição
de dragados na deriva litoral

+

Indireto

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

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

MAGNITUDE

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE

PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

Elevada

Permanente

Irreversível

Provável

(5)

(2)

(3)

(2)

Elevada

Permanente

Irreversível

Provável

(5)

(2)

(3)

(2)

Elevada

Permanente

Irreversível

Provável

(5)

(2)

(3)

(2)

Reduzida

Temporária

Reversível

Provável

(1)

(1)

(1)

(2)

FREQUÊNCIA

N/A

VALOR DO RECURSO
AFETADO

ESCALA

CAPACIDADE DE
MINIMIZAÇÃO OU
COMPENSAÇÃO

SIGNIFICÂNCIA

Reduzido a Elevado

Não confinado

Minimizável

NS a MS

(1 a 5)

(3)

(1)

(17 a 21)

Elevado

Não confinado

Minimizável

MS

(5)

(3)

(1)

(21)

Reduzido a Elevado

Não confinado

Minimizável

NS a MS

(1 a 5)

(3)

(1)

(17 a 21)

N/A

N/A

N/A

desconhecido

Não confinado
(3)

n/a

NS
(11)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

2

CAPÍTULO IV – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPACTES
AMBIENTAIS

1.

INTRODUÇÃO

Em função da identificação e avaliação de impactes decorrentes da análise do projeto,
das alterações efetuadas e da sua relação com a área de implantação do mesmo,
apresenta-se neste capítulo uma atualização das medidas para a minimização ou
potenciação dos impactes identificados.
Esta atualização tem ainda em conta o parecer da CA que para alguns dos descritores
sugeria também algumas medidas.
A definição de medidas de minimização de impactes desdobra-se em três objetivos ou
momentos fundamentais: evitar os impactes; minimizar os impactes não evitáveis;
compensar os impactes não evitáveis ou minimizáveis.
Estas medidas são apresentadas da seguinte forma:


Medidas de carácter geral respeitantes à fase de construção e que consistem num
conjunto de boas práticas ambientais, a ser tomado em consideração pelo
adjudicatário da Obra / Dono de Obra, e que integram as Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção, definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) para esta fase dos projetos;



Medidas específicas em relação a alguns fatores ambientais analisados no EIA e
que decorrem da avaliação específica efetuada anteriormente face à relação do
projeto com o local. Estas medidas repartem-se entre as fases de pré-construção,
construção e exploração.
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2.
2.1

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL
Medidas de Carácter Geral

No quadro seguinte apresenta-se a listagem das medidas de minimização de carácter
geral a adotar durante a fase de construção. Estas medidas encontram-se estruturadas
de acordo com a Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção
disponível no sítio da internet da APA, com os ajustes que se entenderam necessários
face à especificidade do projeto.
Quadro 24 – Medidas de Carácter Geral
Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência Portuguesa
do Ambiente (APA)

Numeração da
Medida Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

1

Desenvolvimento de uma campanha de informação e sensibilização da
população da zona envolvente ao porto, nomeadamente a população da
marginal de Portimão e de Ferragudo e dos utentes do porto e da praia da
Angrinha (neste caso aquando da construção da proteção marginal junto
do ISN), bem como ainda dos eventuais utentes das praias da Angrinha,
do Molhe e Pintadinho (nesse caso aquando da realização das dragagens
que serão no Outono e Inverno). A informação disponibilizada deve incluir
o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar,
respetiva calendarização e eventuais afetações à população,
designadamente a afetação das acessibilidades. A população será ainda
informada acerca da data de início das obras e do seu regime de
funcionamento.

1

2

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.

2

3

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e
cuidados a ter no decurso dos trabalhos, com particular destaque para a
prevenção da contaminação com óleos e combustíveis no meio marinho.

3

4

Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo
planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação
e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da
execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deverá incluir
um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras e ser elaborado pelo
adjudicatário da empreitada antes do início da execução da obra, e
previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As medidas
apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de
execução da obra devem ser incluídas no PGA a apresentar e sem
prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias.

6

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras

Fase de Execução da Obra
Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais
5

O estaleiro de obra deverá localizar-se no local previsto, dentro da zona
portuária, entre o Cais de Comércio e Turismo e o Ponto de Apoio Naval
da Marinha, numa zona já intervencionada e impermeabilizada.

7

6

O estaleiro e parque de materiais devem ser vedados, de acordo com a
legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu
normal funcionamento e garantir um melhor enquadramento paisagístico e
atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e
respetiva integração na área envolvente.

8

190
Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto
Setembro 2021

Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
do Porto de Portimão (Reformulação do Projeto de Execução)
EIA
Rev.00

(Cont.)
Numeração da
Medida Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência Portuguesa
do Ambiente (APA)

Fase de Execução da Obra (Cont.)
Escavações e Movimentação de Terras
7

Deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico das ações de dragagem
por poderem interferir com património arqueológico subaquático não
identificado.

8

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.
Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de
modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das
zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.

23

9

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização
de obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a
minimização das perturbações nas atividades das populações.

24

10

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto
não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal
utilização por parte da população local.

25

11

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego,
submeter previamente os respetivos planos de alteração à entidade
competente, para autorização.

26

12

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra.

27

13

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para
proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro,
minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e
junto a recetores sensíveis.

28

14

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser
adotadas velocidades moderadas.

29

15

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os
equipamentos que originem o menor ruído possível.

31

16

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que
apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e
que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.

32

17

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e
veículos afetos à obra, de forma a manter as normais condições de
funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.

33

18

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade
de habitações e outro edificado de uso sensível, incluindo hotéis e também
zona de praia, sejam realizadas apenas em dias úteis durante o período
das 8H às 20H.

34

19

Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas, de modo a
minimizar o ruído causado nesta fase, principalmente junto aos recetores
sensíveis.

39

13

Construção e Reabilitação de Acessos

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria

(Cont.)
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(Cont.)
Numeração da
Medida Geral (MG)

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais

Correspondência
com as Medidas
Gerais da Lista da
Agência Portuguesa
do Ambiente (APA)

Fase de Execução da Obra (Cont.)
Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos

20

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando
todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua
identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de
Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a
identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos
de resíduos

40

21

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos,
de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em
vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda
que provisória, nas margens e leitos de linhas de água e zonas de máxima
infiltração.

41

22

São proibidas queimas a céu aberto.

42

23

Os resíduos produzidos nas áreas sociais dos estaleiros e equiparáveis a
resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente
destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem
das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.

43

24

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de
resíduos.

46

25

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação
ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas
estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.

47

26

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de
viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção,
impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar
que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos
perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve
estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.

48

27

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve
proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio
de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio
para destino final ou recolha por operador licenciado.

49

Fase Final de Execução da Obra

28

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da
obra, com a desmontagem do estaleiro e remoção de todos os
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros.
Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos.

50

29

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos
locais em obra, assim como os pavimentos que tenham eventualmente
sido afetados ou destruídos.

51
(Cont.)
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2.2

Medidas de Minimização Específicas

2.2.1
2.2.1.1

Fase de Pré-Construção
Património Cultural

FPC Pat 1 – Implementação do Plano de Trabalhos, Plano de Conservação e
Programa de Monitorização que constam do Plano de Intervenção e Valorização do
Património Cultural, que integram o Relatório Patrimonial apresentado no Anexo 8.
FPC Pat 2 – Elaboração de um Plano de Compensação do Património Cultural após
estabelecimento de contactos com as Entidades parceiras, de acordo com a proposta
do Relatório Patrimonial apresentado no Anexo 8.
FPC Pat 3 – No caso das OC2 (Arade 13/GEO 5) e OC9 (Arade 15/GEO 1) deverão,
em momento prévio à fase de execução, 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;


Neste caso deverá ser garantido, na equipa, um técnico de conservação e
restauro com especialidade em materiais provenientes do meio submerso marinho



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.



Deverá também em fase prévia haver articulação com o Museu de Portimão para
a entrega de materiais provenientes dos trabalhos arqueológicos



Deverá ser ainda equacionada a integração e valorização de alguns dos materiais
em circuitos turísticos subaquáticos

FPC Pat 4 – No caso da OC3 (Arade 23) em momento prévio à fase de execução,
realizar uma caracterização complementar com recurso a sondagens conforme se
explicita no Plano de intervenção e Valorização do Património Cultural – 2. Trabalhos
a realizar
o

o

o

Neste caso deverá ser garantido, na equipa, um técnico de conservação e
restauro com especialidade em materiais provenientes do meio submerso
marinho
Deverá também em fase prévia haver articulação com o Museu de
Portimão para a entrega de materiais provenientes dos trabalhos
arqueológicos
Deverá ser ainda equacionada a integração e valorização de alguns dos
materiais em circuitos turísticos subaquáticos

FPC Pat 5 – No caso das OC5 (Ferragudo 2) em momento prévio à fase de
execução, realizar uma prospeção com detetor de metais durante marés de grande
amplitude, antes do desmonte do aterro.
FPC Pat 6 – No caso das OC6 (Arade 25) OC15 (Arade 17) e OC17 (Arade 1) em
momento prévio fase de execução realizar uma caracterização complementar de
acordo com o definido no Plano de Intervenção e Valorização do Património Cultural –
2. Plano de trabalhos.
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FPC Pat 7 – No caso da OC7 (Arade 26) antes da fase de execução, a peça deverá
ser registada e remobilizada para zona exterior às áreas de incidência do projeto e
mantida em ambiente idêntico de modo 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.
FPC Pat 8 – No caso das OC8 (Arade 27), OC10 (Arade 28) e OC24 (Arade 20?)
antes da fase de execução deve proceder-se a uma caracterização complementar e
ao registo arqueográfico dos vestígios visíveis acompanhados de memória descritiva e
eventual identificação do navio, conforme se explicita no Plano de Intervenção e
Valorização do Património Cultural – 2. Plano de trabalhos do Relatório patrimonial
(Anexo 8). A eventual remoção prévia dos cascos/destroços deverá ter
acompanhamento por parte de arqueólogo com valência náutica.
FPC Pat 9 – No caso da OC11 (Arade 22) dever-se-á, antes da fase de execução,
realizar uma caracterização do contexto conforme se explicita no Plano de Intervenção
e Valorização do Património Cultural – 2. Plano de trabalhos. Dever-se-á ainda aplicar
uma proteção física direta em todo o contexto, de forma que este não se degrade.
FPC Pat 10 – No caso da OC27 (Arade B) preconiza-se a realização, na fase antes
da execução, do estudo no setor Arade B a ser afetado direta e indiretamente pela
dragagem. O estudo deverá contemplar uma malha de sondagens eventualmente
seguida de escavação arqueológica se tal se justificar conforme se explicita Plano de
Intervenção e Valorização do Património Cultural – 2. Plano de trabalhos.
FPC Pat 11 – No caso da OC28 a elaboração em fase prévia à execução, de um
estudo relativo ao edifício do ISN (OC28), conforme parecer da Comissão de
Avaliação em setembro de 2020, considerando as características, o estado de
conservação e a interpretação do bens e estruturas arqueológicas que se encontram
visíveis, bem como proceder a um registo gráfico e fotográfico de todos os elementos
e patologias, servindo de base de monitorização dos locais e termo de comparação
nas fases posteriores de construção e de exploração/ manutenção.
FPC Pat 12 – No caso da AES1 deverão ser realizadas duas sondagens
geoarqueológicas (SGA3 e SGA4) de forma a recolher informação paleoambiental e
arqueológica. A SGA3 será realizada no interior da AES1, na proximidade do Sítio
Arade 1 e a SGA4, no setor poente do anteporto (FIG. 42).
FPC Pat 13 – 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 (FIG. 42).
2.2.1.2

Valores Ecológicos e Conservação da Natureza

FPC VE 1 – Colocação de substratos artificiais para fixação de cavalos-marinhos na
zona do anteporto, junto à margem esquerda, na área não afetada diretamente pelas
dragagens (frente ribeirinha da Praia Grande e da Praia da Infanta). Colocação de
substratos compostos por filamentos de plástico rígido, do tipo erva marinha e codium.
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2.2.2
2.2.2.1

Fase de Construção
Geologia e Geomorfologia

Como medidas possíveis destinadas a minimizar os impactes sobre o ambiente
geológico, referem-se as seguintes:
FC Geo 1 – Deverão ser utilizados equipamentos de dragagem adequados ao tipo de
material a dragar e condições da zona e de acordo com a legislação em vigor, tendo
ainda também em conta os locais de depósito;
FC Geo 2 – Acompanhar as dragagens por meio da realização de levantamentos
batimétricos para verificação das profundidades, dos volumes dragados e dos taludes
finais obtidos.
FC Geo 3 – Deverão ser respeitados os volumes de sedimentos dragados definidos no
Projeto de Execução, impedindo extrações superiores às estritamente necessárias.
FC Geo 4 – A extensão das dragagens será limitada estritamente à área prevista no
projeto.
FC Geo 5 – Respeitar os parâmetros definidos no projeto para a geometria dos canais,
nomeadamente largura de rasto e inclinação de taludes.

2.2.2.2

Hidrodinâmica e Regime Sedimentar

FC Hid 1 – Deverão ser respeitados os locais de dragagem e de deposição definidos
em projeto.
FC Hid 2 – A draga deverá ser dotada de sistema de posicionamento em tempo real
(DGPS) de modo a proceder ao controlo do seu posicionamento, nomeadamente
durante o processo de deposição do sedimento dragado no mar dada a necessidade
de garantir a imersão nas cotas batimétricas previstas no projeto.
FC Hid 3 – Deverá proceder-se ao registo das dragagens, identificando devidamente
as áreas de intervenção, volumes e métodos de dragagem/deposição e respetiva data.
FC Hid 4 – Deverão ser cumpridos os limites máximos de sobredragagens toleráveis,
que devem constar no caderno de encargos da empreitada.

2.2.2.3

Recursos Hídricos, Qualidade da Água e dos Sedimentos

FC RH 1 – Os trabalhadores afetos à obra devem estar aptos a intervir rapidamente
em caso de acidente envolvendo derrame de óleos e hidrocarbonetos no meio
marinho, chamando também as entidades competentes, de forma a reduzir a
quantidade de produto derramado e a extensão da área afetada.
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FC RH 2 – As operações de dragagem serão conduzidas de forma cuidada, de forma
a minimizar a ressuspensão de sedimentos.
FC RH 3 – Evitar descargas acidentais de material dragado, de modo a minimizar os
impactes para além da área de intervenção.
FC RH 4 – Assegurar que na draga o manuseamento de óleos e outros produtos
potencialmente perigosos, seja feito de forma a evitar derrames na água, suscetíveis
de provocarem contaminação da água.
FC RH 5 – Na draga devem estar disponíveis dispositivos de combate a
derramamentos acidentais de substâncias poluentes, como por exemplo, óleos e
combustíveis.
FC RH 6 – Os sedimentos dragados deverão ser depositados estritamente nos locais
definidos para o efeito.
FC RH 7 – Proibição de rejeições de matérias poluentes de qualquer natureza para o
meio aquático.
FC RH 8 – A operação de desassoreamento deverá ser conduzida de forma cuidada,
procurando minimizar-se a ressuspensão dos sedimentos.
FC RH 9 – Cumprir o Plano de Monitorização da Qualidade da Água e Comunidades
Bentónicas previsto para esta fase.

2.2.2.4

Qualidade do Ar e Alterações Climáticas

FC QA 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.

2.2.2.5

Ambiente Sonoro

FC RV 1 – Verificar se os equipamentos cumprem os limites estabelecidos na
legislação em vigor, e caso não o façam substituir/arranjar/modificar/insonorizar.
FC RV 2 – Dada a realização da obra configurar uma atividade ruidosa temporária e
tendo as dragagens que ser efetuadas 24h/dia durante cerca de 5 meses, deverá ser
solicitada Licença Especial de Ruído para a sua realização, emitida pelos municípios
afetados pelo projeto (municípios de Lagoa e Portimão), conforme previsto no art.º 15º
do RGR e face ao definido no ponto 8 deste artigo em que as obras em infraestruturas
de transporte (que é o caso) estão dispensadas do cumprimento dos limites de ruído
expostos no ponto 5 desse art.º15º.
FC RV 3 – Minimizar os efeitos sonoros das máquinas com a adequada manutenção
das dragas.
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FC RV 4 – Estruturar o plano de trabalhos para que as tarefas mais ruidosas ocorram
apenas nos dias úteis durante o período das 8H às 20H.
FC RV 5 – Nas frentes de obra com maior proximidade a habitações (Ferragudo)
reduzir o mais possível o tempo de permanência das máquinas.
FC RV 6 – Informar de forma clara e visível a população do horário e prazo das obras.

2.2.2.6

Gestão de Resíduos

FC GR 1 – Implementar e atualizar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição (PPGRCD). Obedecer ao estipulado nesse plano
relativamente à recolha, armazenamento, transporte e destino final dos resíduos,
assim como a outras regras nele definido.
FC GR 2 – Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos,
de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.
FC GR 3 – 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 GR 4 – Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e
respetivos destinos finais.

2.2.2.7

Valores Ecológicos e Conservação da Natureza

FC VE 1 – Optar por dragas de sucção e limitar o seu número a um máximo
simultâneo de duas dragas, de modo a que a intervenção seja progressiva, e limitando
a perturbação a uma envolvente mais próxima das dragas.
FC VE 2 – Nas operações de dragagem, deverão ser seguidas as linhas orientadoras
estabelecidas pela convenção OSPAR (OSPAR Guidelines for the Management of
Dredged Material at Sea 2014).
FC VE 3 – Iniciar as dragagens de modo a evitar que as mesmas interfiram com
período de subida para locais de desova e reprodução da maioria dos peixes
constantes da comunidade do estuário, com particular ênfase na savelha (que ocorre
entre março a junho).
FC VE 4 – No período de janeiro a março, não dragar a zona entre os molhes, onde a
secção do estuário é mais estreita e interditar as dragagens nesse período durante a
noite, efetuando uma gestão dos trabalhos que não implique o prolongamento das
dragagens no tempo, de modo a interferir o mínimo possível com a entrada de enguia
no estuário.
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FC VE 5 – Evitar as operações de dragagem
reprodução/nidificação da avifauna (março a junho).

durante

o

período

de

FC VE 6 – 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.

2.2.2.8

Paisagem

FC Pai 1 – Para controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão,
e de forma a minimizar a turbidez da coluna e da superfície de água, poder-se-á
aplicar em caso de necessidade, barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de
turbidez (cortinas silt) que evitem a progressão da pluma de turbidez gerada, para
proteger praias de uso balnear mais próximas, caso da praia Grande, cuja distancia a
mais de 200 m da zona de dragagem, não faz prever contudo tal situação.
A praia da Angrinha, não tendo uso balnear (apenas o foi no período da pandemia),
sendo apenas de apoio à pesca, não se considera ter qualquer necessidade de
aplicação de medidas especificas.
FC Pai 2 – Nos eventuais trabalhos de dragagem, ou outros, que decorram no período
noturno, a iluminação em obra, deve acautelar todas as situações que conduzam a um
excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa que possa
ser projetada sobre a frente urbana e/ou sobre o estuário/foz do rio Arade. O
equipamento de iluminação a usar no estaleiro e nas dragas/batelões deve assegurar
a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz
incida sobre a superfície do espelho de água segundo a vertical.

2.2.2.9

Ordenamento do Território, Servidões e Restrições

FC Ord 1 – Elaboração pelo empreiteiro do projeto de assinalamento marítimo
provisório da obra, o qual deve ser submetido à apreciação e aprovação da APS. Esse
assinalamento deve ter em conta:


Os limites da intervenção incluindo a área necessária para o funcionamento dos
equipamentos de apoio necessários.



As movimentações da draga em toda a área de projeto a intervir.



A articulação das operações de dragagem com o funcionamento do porto,
nomeadamente com a entrada e saída de embarcações e assinalando as zonas
do plano de água afetadas pela dragagem, minimizando perturbações e possíveis
acidentes.



Após aprovação da APS deve ser enviado à capitania para emissão dos
respetivos avisos à navegação local.

FC Ord 2 – Na zona envolvente à praia da Angrinha proceder à construção dos novos
armazéns de aprestos conforme previsto no arranjo definido para a zona pelo
município de Lagoa em articulação com a APS.
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2.2.2.10 Socioeconomia
FC Soc 1 – Informar a população e os agentes económicos com atividade no Estuário
(navegação comercial, pesca e turismo) sobre as intervenções a realizar, do período
em que decorrerão e das medidas cautelares que serão adotadas.
FC Soc 2 – 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 Soc 3 – Finalizada a obra, proceder à desativação da área afeta aos trabalhos
para a execução da empreitada, com a desmontagem do estaleiro e remoção de todos
os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros.
FC Soc 4 – Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos.

2.2.2.11 Património Arqueológico
a)

Como medidas de caráter geral:

FC Pat 1 – Implementação do Plano de Trabalhos, Plano de Conservação e Programa
de Monitorização que constam do Plano de Intervenção e Valorização do Património
Cultural;
FC Pat 2 – Acompanhamento das ações de dragagem ou outras que envolvam o
revolvimento do solo ou dos fundos do rio. Acompanhamento garantido tanto na draga
como na área de depósitos ao longo das 24 h de laboração diária da draga. A
monitorização permanente dos depósitos de dragados em praia assegurada por 1
arqueólogo em cada descarga e realização de prospeções com detetor de metais
periodicamente. O acompanhamento destas ações garantido por equipas com
valência em arqueologia náutica e subaquática;
FC Pat 3 – Utilização de dragas mecânicas nas Áreas de Elevada Sensibilidade
Arqueológica, assim como nas áreas de proteção dos sítios arqueológicos (quer estes
se mantenham preservados in situ, quer tenham sido escavados integralmente).
o Objetivo: Com este procedimento pretende-se garantir uma observação direta
dos inertes que são retirados e realizar uma mobilização de sedimentos menos
donosa para eventuais vestígios que se encontrem ocultos em depósitos na
envolvente dos sítios arqueológicos de forma a promover a sua salvaguarda;
o Metodologia: durante a dragagem, os sedimentos removidos por meio de balde
devem ser colocados em crivo sobre o porão. Os sedimentos serão então
lavados recorrendo a jactos de água. No final da lavagem de cada carga, será
feita a observação dos materiais no crivo;
o Meios: para estas ações propõe-se a utilização de draga de baldes com porão.
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FC Pat 4 – Utilização preferencial nas deposições em meio terrestre/zonas emersas
dos inertes das antigas dragagens onde se encontram eventuais bens arqueológicos,
como no caso de Fialho 2 e AES2;
FC Pat 5 – Cumprimento das medidas genéricas aplicadas em acompanhamento
arqueológico de empreitadas:
o Realização de um programa de ação de formação aos trabalhadores envolvidos
no projeto/empreitada
o Delimitação espacial materializada para as AES e áreas de proteção na
envolvente de todos os arqueossítios conhecidos a menos de 100 metros das
áreas de incidência do projeto (perímetros de 50 metros a partir da mancha de
vestígios conhecidos)
o Utilização de dragas equipadas de sondas AOV e facilitação da leitura de dados
em tempo real ao arqueólogo a bordo.
o No caso de identificação de contexto arqueológico os trabalhos devem
prosseguir noutro local a fim de ser feita uma peritagem em mergulho. Deverá
ser dada informação à APS e à DGPC. Deverá ser enviado à DGPC relatório
com proposta de medidas. A identificação de contextos arqueológicos durante a
fase acompanhamento arqueológico de obra poderá justificar a realização de
trabalhos arqueológicos de minimização e salvamento específicos.
o Caracterização de novas áreas caso ocorram alterações ao projeto.
o Avaliação das áreas dragadas em mergulho, nomeadamente os cortes em
taludes, após a dragagem.
o Prospeção com detetor de metais periódica nas áreas de depósitos dos
dragados em praia durante as dragagens.

b)

Como medidas de caráter específico:

FC Pat 6 – No caso da OC1 (castelo de São João do Arade)
o Durante a fase de execução, materialização de 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.
o Durante a fase de execução e fase de exploração, implementação do Programa
de Monitorização do promontório, prevista no âmbito da realização da
empreitada.
FC Pat 5 – No caso das OC2 (Arade 13/GEO 5), OC9 (Arade 15/GEO 1),
correspondentes a vestígios de embarcações antigas e de interesse patrimonial,
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.
Durante a fase de execução, as dragagens deverão ser realizadas com recurso a
draga de balde na área de 50 metros em torno do local dos vestígios para possibilitar a
observação direta dos sedimentos mobilizados
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FC Pat 6 – No caso da OC3 (Arade 23), OC6 (Arade 25), OC11 (Arade 22), OC15
(Arade 17) e OC17 (Arade 1), durante a fase de execução da obra, proceder à sua
sinalização e monitorização, de forma que o contexto não seja afetado pelas ações de
dragagem direta ou indiretamente por movimentação dos sedimentos.
FC Pat 7 – No caso da âncora (OC7) deverá dar-se cumprimento ao Programa de
Monitorização, durante a fase de execução e fase de exploração do projeto.
FC Pat 8 – No caso da OC27 (Arade B) preconiza-se
o A execução, na fase antes da execução, do estudo no setor Arade B a ser
afetado direta e indiretamente pela dragagem. O estudo deverá contemplar uma
malha de sondagens eventualmente seguida de escavação arqueológica se tal
se justificar conforme se explicita Plano de Intervenção e Valorização do
Património Cultural realizado.
o A monitorização periódica para comparação da evolução da restante área do
Arade B ao longo da fase de obra e na fase de exploração de acordo com o
Programa de Monitorização. Esta monitorização deverá ter particular atenção
nos locais onde se registam ocorrências que, entretanto, nunca foram
confirmadas, como é o caso do sítio Arade 6/GEO7.
FC Pat 9 – No caso da OC28 (edifício do ISN) em fase de execução deverá procederse à sinalização para resguardo da estrutura do edifício de forma que não haja
afetação do mesmo por movimentos de maquinaria devendo esta medida ser
reduzida, no tempo, ao estritamente necessário.

2.2.2.12 Saúde Humana
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.
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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.
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
obra, evitando o depósito a céu aberto de recipientes com água estagnada ou
passíveis de acumular água, como pneus, objetos e resíduos não perecíveis que
possam acumular pequenas quantidades de água. Em caso de deteção de larvas,
esses recipientes deverão ser apenas simplesmente vazados e limpos.
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.

2.2.3
2.2.3.1

Fase de Exploração
Hidrodinâmica e Regime Sedimentar

Todas as medidas de minimização, aplicáveis às operações de dragagem/deposição,
devem também ser cumpridas durante a fase de exploração, nomeadamente as
seguidamente referidas:
FE Hid 1 – As dragagens de manutenção deverão ser executadas somente quando
necessário, para garantir as cotas mínimas de operacionalidade do Porto de Portimão;
FE Hid 2 – As dragagens de manutenção deverão ser registadas, identificando
devidamente as áreas de intervenção, volumes e métodos de dragagem/deposição e
respetiva data;
FE Hid 3 – Os locais de depósito dos dragados devem ser feitos em locais
devidamente licenciados à APS e ter em conta as características dos sedimentos de
acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.
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2.2.3.2

Recursos Hídricos, Qualidade da Água e dos Sedimentos

FE RH 1 – A acompanhar as eventuais dragagens de manutenção, devem ser
realizadas caracterizações de qualidade dos sedimentos, de acordo com a Portaria
n.º 1450/2007, de 12 de novembro. De acordo com o previsto naquele diploma legal, a
frequência da realização destas amostragens deverá ter em consideração o grau de
contaminação obtido na caraterização dos sedimentos (que define um intervalo de 3
anos entre amostragens que não apresentem uma contaminação importante), sendo o
número de estações de amostragem a implementar dependente do volume dragado
durante as ações de manutenção da bacia abrigada.

2.2.3.3

Qualidade do Ar e Alterações Climáticas

FE QA 1 – Imposição, em caderno de encargos, de utilização de combustíveis com
teores de enxofre inferiores a 0,1%, em cumprimento da Diretiva 2005/33/CE, de 6 de
julho (altera a Diretiva 1999/32/CE no que respeita ao teor de enxofre nos
combustíveis navais).
FE QA 2 – 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.

2.2.3.4

Gestão de Resíduos

FE GR 1 – 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. A recolha, armazenagem, transporte e
destino final dos resíduos deverá realizar-se, de acordo com a legislação em vigor, em
matéria de gestão de resíduos.

2.2.3.5

Valores Ecológicos e Conservação da Natureza

FE VE 1 – Realizar as operações de dragagem de manutenção fora do período de
migração das principais espécies piscícolas diádromas, compreendido, sensivelmente,
entre dezembro e abril.
FE VE 2 – 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:
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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(13) ou D2(14) 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)

Os navios que pretendem escalar no Porto de Portimão deverão apresentar a
seguinte documentação:
o

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.

Após análise da documentação enviada, em caso de dúvida será exigida uma amostra
do lastro, que deverá ser selada na presença de um representante legal do navio e da
APS.
Sempre que for julgado conveniente, poderão ser mandadas selar as válvulas de
fundo e sondados os tanques de lastro.

(13) 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.
(14) Instalação de sistema que remova ou esteriliza organismos antes da descarga de águas de lastro no porto.
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2.2.3.6

Saúde Humana

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, devendo o proponente participar e
articular com a Autoridade de Saúde Local todas as ações que visam a prevenção e o
controlo vetorial.
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. Esta medida deve
ser implementada em articulação com a Autoridade Local de Saúde.
FE SH 5 – Sendo o Porto de Portimão considerado um Ponto de Entrada e, atendendo
ao definido no Regulamento Sanitário Internacional (D.R. 1ª série, n.º 16, de 23 de
janeiro de 2008), que preconiza o estabelecimento de programas de vigilância e
controlo de vetores no perímetro de portos e aeroportos, todas as atividades
enquadradas na prevenção e o controlo de DTV (doenças transmitidas por vetores)
deverão ser participadas e articuladas com os Serviços de Saúde Pública,
designadamente com a Autoridade de saúde Local, em especial, no que diz respeito
às atividades de vigilância entomológica no âmbito do REVIVE e Lei n.º 4/2016, de 29
de fevereiro, já em curso na área do projeto.
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CAPÍTULO V – PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

1.

INTRODUÇÃO

No presente ponto 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 Estado Ecológico;



Qualidade dos Sedimentos;



Biodiversidade;



Qualidade do Ar;



Património.

Estes planos são seguidamente definidos quanto aos seus principais objetivos e áreas de
incidência.
Complementarmente o projeto tem ainda prevista a monitorização das obras de
dragagem do canal e da deposição dos dragados nas praias, os quais se indicam
também no final deste capitulo.
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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.
Pretende-se com o mesmo acompanhar a evolução morfológica dos fundos do canal de
navegação e local de dragagem e respetivo depósito de dragados 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.

2.3

Locais de Amostragem

Os locais a monitorizar deverão incidir sobre os locais a dragar e sobre todos os locais de
deposição de dragados arenosos nas frentes de praia, bem como o local Offshore.
Serão ainda definidos locais de controlo (Quadro 25), nomeadamente:


1 local na envolvente próxima aos locais de depósito em zona imersa (praias da
Meia Praia e do Alvor), sensivelmente entre a batimétrica dos 5 m e 10 m (P10);



2 locais em proximidade aos locais de depósito em zona emersa, um em
proximidade do eixo Vau-Rocha (como a Praia do Alemão) (P15), e um em
proximidade das Praias Nova e da Cova Redonda (como a Praia da Marinha)
(P14);



1 local na envolvente próxima do local Offshore, em proximidade da batimétrica
50 m e sobre substrato móvel do litoral (P17).
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Quadro 25 – Locais de Amostragem dos Pontos de Controlo Batimétrico e Sedimentar
Meio

Locais de
Controlo

( )

Impacte

Código

Coordenadas *

Descrição

Controlo

P10

M: -45539.34
P: -283434.02

Praia Meia Praia (imersa)

Controlo

P14

M: -24858.60
P: -286218.08

Praia da Marinha (emersa)

Controlo

P15

M: -38147.19
P: -282848.85

Praia do Alemão / Barranco das Canas
(emersa)

Controlo

P17

M: -36136.53
P: -292749.39

Offshore (controlo)

( )

* Sistema de Coordenadas: EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 – European Terrestrial Reference System 1989)

Os locais de amostragem apresentam-se na FIG. 43.

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;



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.
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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 ESTADO ECOLÓGICO DE MASSA DE ÁGUA

3.1

Objetivos

O projeto em estudo apresenta interferência direta e indireta nas comunidades bióticas 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

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:


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.
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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.



Comunidade de piscícola
 Número de taxa presente nos locais amostrados;
 Número de taxa exóticos presentes nos locais amostrados;
 Número de taxa diádromos nos locais amostrados;
 Número de indivíduos pertencentes a cada um dos taxon amostrados.
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 multimétrico EFAI (Estuarine Fish Assessment Index).



Fitoplânton
 Concentração de Clorifila a;
 Biovolume total;
 Biovolume de exóticas.



Físico-químicos e microbiológicos
 Oxigénio dissolvido;
 Salinidade;
 Sólidos Suspensos Totais;
 Escherichia coli;
 Hidrocarbonetos derivados do petróleo (C10-C40);
 Metais pesados: arsénio, cobre, cádmio, mercúrio, chumbo, níquel e zinco.
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Importa referir que os parâmetros de análise a considerar irão variar consoante a
amostragem incida em massa de água costeira ou de transição (Quadro 26).
Quadro 26 – Parâmetros por Categoria de Massa de Água
Categoria de Massa de Água

Parâmetros

Águas Costeiras

Macroinvertebrados bentónicos
Fitoplâncton
Físico-químicos e microbiológicos

Águas de Transição

Macroinvertebrados bentónicos
Peixes
Fitoplâncton
Físico-químicos e microbiológicos

Importa referir que caso a monitorização dos sedimentos revele, na fase prévia à
intervenção, a presença de sedimentos de classe 3, o presente programa de
monitorização deverá incluir no mínimo, análises/capturas de cinco espécies comerciais
antes do início das operações de imersão, durante a imersão e após a conclusão dos
trabalhos, com amostras/capturas recolhidas à superfície, profundidade intermédia e no
fundo, realizando-se procedimento semelhante em local de controlo a cerca de 2 milhas
náuticas. Assim, os referidos planos deverão ser apresentados devidamente
reformulados, para aprovação, antes do início das obras.

3.3

Locais de Amostragem

Deverão ser considerados 11 pontos de amostragem nos locais diretamente afetados
pelo projeto, mais 6 pontos de controlo, conforme apresentado no Quadro 27.
Quadro 27 – Locais de Amostragem das Massas de Água
Massa de
Água

Águas de
Transição

( )

Impacte

Código

Coordenadas *

Descrição

Controlo

P01

M: -32995.47
P: -279109.04

Ponte da EN125

Controlo

P02

M: -34197.31
P: -280100.77

Mexilhoeira da Carregação

Impacte

P03

M: -35057.66
P: -281883.54

Bacia de Rotação

Impacte

P04

M: -34826.08
P: -282598.12

Canal de Navegação

Impacte

P05

M: -34742.09
P: -283616.95

Anteporto

Impacte

P06

M: -35126.78
P: -284274.10

Barra
(Cont.)
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(Cont.)

Massa de
Água

Águas
Costeiras

( )

Impacte

Código

Coordenadas *

Descrição

Impacte

P07

M: -36896.66
P: -283101.64

Praia dos Três Castelos (emersa)

Impacte

P08

M: -37454.28
P: -282952.58

Praia dos Careanos / Amado (emersa)

Impacte

P09

M: -40744.00
P:-282813.67

Praia Alvor (imersa)

Impacte

P10

M: -45539.34
P: -283434.02

Praia Meia Praia (imersa)

Impacte

P11

M: -35329.55
P: -292762.62

Offshore

Impacte

P12

M: -22690.37
P: -285526.57

Praia Nova (emersa)

Impacte

P13

M: -21992.43
P: -285251.67

Praia Cova Redonda (emersa)

Controlo

P14

M: -24858.60
P: -286218.08

Praia da Marinha (emersa)

Controlo

P15

M: -38147.19
P: -282848.85

Praia do Alemão / Barranco das Canas
(emersa)

Controlo

P16

M: -47086.44
P: -284628.88

Praia de São Roque (imersa)

Controlo

P17

M: -36136.53
P: -292749.39

Offshore (controlo)

( )

* Sistema de Coordenadas: EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 – European Terrestrial Reference System 1989)

Os locais de amostragem apresentam-se na FIG. 43.

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

As amostragens dos parâmetros biológicos deverão ser efetuados de acordo com os
protocolos de monitorização e processamento laboratorial para as águas costeiras e
transição da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).


Macroinvertebrados bentónicos

A amostragem deverá seguir o “Protocolo de Monitorização e Processamento
Laboratorial do Elemento Macroinvertebrados Bentónicos” da APA.
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 0,1 m2 tipo Van Veen ou equivalente.
Em cada estação de amostragem deverão ser recolhidas 3 réplicas, devendo ser
rejeitadas as que apresentam um volume inferior a 5 litros, em substrato de areia, e
10 litros em sedimentos lodosos ou, ainda, as que apresentem sinais de esvaziamento da
amostra.
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.


Peixes

A amostragem deverá seguir o “Protocolo de Monitorização e Processamento
Laboratorial do Elemento Peixes” da APA.
A arte de pesca a utilizar deverá ser o arrasto de vara com as seguintes características:
comprimento da vara de 2 m, altura dos patins de 50 cm, malha de rede de 5 mm, no
fundo do saco, e arraçal com 1 corrente metálica.
Deverão ser realizadas 3 réplicas em cada estação de amostragem. Os arrastos deverão
ser realizados em período de maré vazante e durante a noite. Os arrastos deverão
percorrer uma extensão de 300 m (podendo haver exceções em função de
imponderáveis).


Fitoplâncton

A amostragem do fitoplâncton 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.
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Para a clorofila a deverão ser recolhidas em triplicado amostras de água de 1,5 a 2 litros.
As amostras deverão ser guardadas em mala térmica no escuro. Para a composição
fitoplanctónica deverá ser recolhida uma amostra, colocada em frasco de 250 ml de vidro
escuro ou plástico castanho e fixado com uma solução de lugol neutra (2,5 ml). A
amostra de água deve assim ser introduzida sobre preservante e deve ser guardado no
escuro.
As amostras de água deverão ser devidamente acondicionadas e transportadas, no
próprio dia para laboratório acreditado.


Físico-químicos e microbiológicos

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 biótica 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, na sua atual
redação, 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 biótica, 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

Este programa de monitorização prevê uma atualização na avaliação da qualidade dos
sedimentos no estuário do Arade e, particularmente, em determinar os materiais a dragar
mais adequados à alimentação artificial das praias-alvo. Deve ser ainda aplicado às
dragagens de manutenção na fase de exploração, com intuito de controlo de 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:

4.3



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.

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 e das dragagens de manutenção. Contudo, no caso específico
das dragagens de manutenção, caso o intervalo entre duas dragagens 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.
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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.
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.
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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.

BIODIVERSIDADE

5.1

Objetivos

O projeto em estudo apresenta interferência direta e indireta na comunidade
macrobentónica e piscícola do estuário do Arade. A perturbação encontra-se associada à
remoção direta de substrato dos fundos, e ainda 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.
São ainda de considerar as perturbações nos locais de deposição, decorrentes das
plumas de sedimentos em deposição, e do soterramento das comunidades e, possíveis
alterações das condições de habitat.
Constituem deste modo objetivos da monitorização:


Acompanhamento da evolução da comunidade piscícola e macrobentónica na
área de dragagem e depósitos de dragados;



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.
De referir que a presente monitorização pode e deve ser articulada com o programa de
monitorização da qualidade da águas e estado ecológico, que partilha parâmetros e
metodologias de avaliação, bem como dos locais de monitorização. É ainda de referir que
os resultados das análises físico-químicas (que incluem a medição da salinidade)
poderão ser úteis à interpretação de resultados obtidos com a presente monitorização.

5.2

Parâmetros a Monitorizar

Os parâmetros a considerar em cada uma das comunidades (peixes e invertebrados)
são:


Número de taxa presente nos locais amostrados;



Número de taxa e indivíduos exóticos;



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;



Índice de qualidade ecológica (EFAI e AMBI).
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5.3

Locais de Amostragem

Deverão ser considerados 11 estações de amostragem nos locais diretamente afetados
pelo projeto, mais 6 pontos de controlo, conforme apresentado no Quadro 28.
Quadro 28 – Estações de Amostragem dos Locais de Biodiversidade
Meio

Código

Controlo

P01

M: -32995.47
P: -279109.04

Ponte da EN125

Controlo

P02

M: -34197.31
P: -280100.77

Mexilhoeira da Carregação

Impacte

P03

M: -35057.66
P: -281883.54

Bacia de Rotação

Impacte

P04

M: -34826.08
P: -282598.12

Canal de Navegação

Impacte

P05

M: -34742.09
P: -283616.95

Anteporto

Impacte

P06

M: -35126.78
P: -284274.10

Barra

Impacte

P07

M: -36896.66
P: -283101.64

Praia dos Três Castelos (emersa)

Impacte

P08

M: -37454.28
P: -282952.58

Praia dos Careanos / do Amado (emersa)

Impacte

P09

M: -40744.00
P:-282813.67

Praia Alvor (imersa)

Impacte

P10

M: -45539.34
P: -283434.02

Praia Meia Praia (imersa)

Impacte

P11

M: -35329.55
P: -292762.62

Offshore

Impacte

P12

M: -22690.37
P: -285526.57

Praia Nova (emersa)

Impacte

P13

M: -21992.43
P: -285251.67

Praia Cova Redonda (emersa)

Controlo

P14

M: -24858.60
P: -286218.08

Praia da Marinha (emersa)

Controlo

P15

M: -38147.19
P: -282848.85

Praia do Alemão / Barranco das Canas
(emersa)

Controlo

P16

M: -47086.44
P: -284628.88

Praia de São Roque (imersa)

Controlo

P17

M: -36136.53
P: -292749.39

Offshore (controlo)

Estuarino

Marinho

( )

Impacte

Coordenadas *

Descrição

( )

* Sistema de Coordenadas: EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 – European Terrestrial Reference System 1989)

Os locais de amostragem apresentam-se na FIG. 43.
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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.
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.

5.5

Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários

Deverão ser aplicados diferentes métodos de recolha de dados em função da
comunidade alvo e do meio amostrado (estuarino ou marinho). Estas metodologias de
amostragem devem ser articuladas com as amostragens do programa de monitorização
da qualidade da água e estado ecológico, de modo a otimizar esforços.


Arrasto de vara

A arte de pesca a utilizar deverá ser o arrasto de vara com as seguintes características:
comprimento da vara de 2 m, altura dos patins de 50 cm, malha de rede de 5 mm, no
fundo do saco, e arraçal com 1 corrente metálica.
Deverão ser realizadas 3 réplicas em cada estação de amostragem. Os arrastos deverão
ser realizados em período de maré vazante e durante a noite. Os arrastos deverão
percorrer uma extensão de 300 m (podendo haver exceções em função de
imponderáveis).
Este método será utilizado nas estações de amostragem presentes no estuário (P01 a
P06). Apresenta como grupos alvo os invertebrados e peixes.


Redinha

A redinha é uma arte “envolvente-arrastante” de alar para terra. Em cada lance, uma
pessoa fica em terra com uma ponta da rede, enquanto o barco se afasta da margem
com a outra ponta, fazendo um círculo completo de forma a efetuar um cerco sobre uma
determinada zona. No fim, o barco regressa à margem e a redinha é alada para terra,
onde se verifica o que foi capturado.
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Em cada estação de amostragem deverão ser realizados 3 lances (3 réplicas), durante o
dia na maré vaza, a partir da margem esquerda do estuário.
Este método será utilizado nas estações de amostragem presentes no estuário (P01 a
P06). Apresenta como grupo alvo os peixes.


Censos visuais

Através de mergulho com escafandro autónomo ou, quando possível, através de
mergulho livre.
Deverão ser realizados dos tipos de amostragem, uma dirigida aos peixes da coluna de
água perto do fundo (peixes demersais) e outra dirigida aos peixes ou invertebrados que
vivem no fundo (bentónicos) e de buraco (crípticos). Para as espécies demersais são
realizados, em cada local, 3 transetos de 20 m de comprimento por 4 m de largura
(3 réplicas), enquanto que para as espécies bentónicas e crípticas foram realizados
3 transetos de 10 m por 1 m de largura (3 réplicas). Em ambos os casos, são
identificadas e contadas as espécies observadas.
Este método será utilizado em todas as estações de amostragem (meio estuarino e
marinho). Apresenta como grupos alvo os invertebrados e peixes.


Draga Van Veen

Em cada estação 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 0,1 m2 tipo Van Veen ou equivalente.
Em cada estação de amostragem deverão ser recolhidas 3 réplicas, devendo ser
rejeitadas as que apresentam um volume inferior a 5 litros, em substrato de areia, e 10
litros em sedimentos lodosos ou, ainda, as que apresentem sinais de esvaziamento da
amostra.
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.
Este método será utilizado em todas as estações de amostragem (meio estuarino e
marinho). Apresenta como grupo alvo os invertebrados bentónicos.
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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 e macrobentónica 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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6.

QUALIDADE DO AR

6.1

Objetivos

Embora não sejam expectáveis impactes significativos na qualidade do ar local, por forma
a melhor avaliar a influência que a implementação do projeto terá sobre a região, deverá
ser implementado um plano de monitorização.

6.2

Parâmetros a Monitorizar

Para a monitorização da qualidade do ar deverão ser medidos os seguintes poluentes
atmosféricos:


Dióxido de enxofre (SO2);



Dióxido e óxidos de azoto (NO2 e NOx);



Partículas em suspensão com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm (PM10);



Benzeno (C6H6).

Em simultâneo deverão ser monitorizados os seguintes parâmetros meteorológicos:

6.3



Velocidade do vento;



Direção do vento;



Humidade relativa;



Temperatura do ar;



Precipitação.

Locais de Amostragem

A escolha de locais de amostragem deve ter como preocupação fundamental a análise
das condições atmosféricas existentes na envolvente da área de estudo, assim como das
zonas consideradas como mais sensíveis à poluição atmosférica, ou seja, a proximidade
a recetores sensíveis.
Assim, atendendo à predominância de ventos do quadrante noroeste e face aos
resultados obtidos na modelação de dispersão de poluentes, será monitorizado, em fase
de exploração, um local de amostragem na margem esquerda do rio Arade, na povoação
de Ferragudo, identificado no quadro seguinte (Quadro 29). A seleção do local teve em
conta a proximidade ao cais de acostagem e zona de manobras dos navios e a
localização de recetores sensíveis.
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Quadro 29 – Local de Monitorização da Qualidade do Ar
Povoação

Código

Ferragudo

P18

( )

Coordenadas *
M -34543.70
P: -281696.41

Localização
Margem esquerda do rio Arade

( )

* Sistema de Coordenadas: EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89 – European Terrestrial Reference System 1989)

6.4

Periodicidade das Campanhas de Monitorização

Quanto à frequência de amostragem deverá ser realizada uma campanha no primeiro
ano da fase de exploração e, caso não se verifique situações de incumprimento, uma
campanha no quinto ano da fase de exploração. Após a realização desta campanha
deverá aferir-se a eventual necessidade de aplicação de medidas de minimização das
emissões, decorrentes do aumento de tráfego de navios de passageiros, e a necessidade
de monitorizações futuras.

6.5

Técnicas, Métodos de Análise e Equipamentos Necessários

Os métodos e equipamentos a utilizar para a determinação do teor de poluentes do ar
ambiente deverão ser os métodos de referência nacionais, definidos no Decreto-Lei
n.º 102/2012, de 23 de setembro, na sua atual redação.
Os equipamentos de monitorização deverão ser devidamente calibrados e submetidos a
controlo metrológico segundo a legislação aplicável e ser compatíveis com os métodos a
utilizar para cada poluente. A monitorização deve ser efetuada por uma entidade
acreditada para o efeito.

6.6

Critérios de Análise

Os resultados das medições da qualidade do ar devem ser analisados por comparação
com os valores limite para a proteção da saúde humana, presentes no Anexo XII do
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, na sua atual redação.
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6.7

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.

6.8

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, e ser equacionado o seu reforço
caso as situações detetadas o justifiquem, através de, por exemplo:


Avaliar a possibilidade de fornecimento de energia elétrica aos navios no cais de
atracação, permitindo reduzir a emissão de GEE e outros poluentes atmosféricos.



Fiscalizar os navios no porto quanto à utilização de combustíveis com baixo teor
em enxofre.



Avaliar a possibilidade de adquirir tecnologias de redução das emissões nos
navios, como, por exemplo, o sistema Advanced Maritime Emissions Control
System (AMECS), desenvolvido pela empresa californiana Advanced Cleanup
Technologies Inc. (ACTI), o qual usa uma tecnologia patenteada para anexar à
porta de escape de qualquer navio oceânico atracado em porto e aspirar as suas
emissões, desviando-as para um dispositivo de filtro e tratamento do ar/poluição.
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7.

PATRIMÓNIO

7.1

Objetivos

O Programa de Monitorização do Património Cultural, que aqui se apresenta, tem por
objetivo garantir a preservação dos sítios arqueológicos presentes nas áreas de
incidência deste projeto, por meio da verificação periódica do estado em que se
encontram os contextos, materiais e depósitos em que se inserem, com vista à indicação
de medidas de proteção e salvaguarda.
Para tal, definem-se parâmetros mesuráveis de modo a estabelecer uma comparação, ao
longo do tempo, entre os estados de conservação ou degradação dos sítios
arqueológicos, minimizando o fator subjetividade.
Dá-se assim cumprimento ao expresso no ofício da APA, datado de 29 de junho de 2020,
no qual se solicita a apresentação dos elementos complementares:
“Apresentar uma proposta global 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 necessárias à sua elaboração.”

Desta forma, como objetivo específico, pretende-se garantir que a implementação do
projeto, quer durante a fase de dragagens, quer nos períodos subsequentes, não
colocará em risco os elementos patrimoniais OC3, OC6, OC7, OC11, OC15, OC17,
OC27 e OC29 assim como os materiais em reserva subaquática não ativa.
Importa assim, identificar, registar e relatar objetivamente alterações à estabilidade e
conservação destes contextos arqueológicos ao longo da fase de execução do projeto
assim como durante um período após conclusão de obra, em fase de exploração, a fim
de repor, através de implementação de novas medidas, a estabilidade dos contextos ou
materiais.
Não se considera, neste programa, as ocorrências OC2 e OC9 por estar prevista a sua
escavação integral antes do início dos trabalhos de dragagem.
Relativamente à OC5, considerando tratar-se de materiais muito fragmentados, em
depósito de aterro proveniente de dragagens e por isso em posição secundária e
considerando ainda que grande parte deste aterro será desmontado, não se prevê
qualquer ação de monitorização.
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As ocorrências OC8, OC10 e OC24 correspondem a cascos/elementos de embarcações
recentes para as quais se prevê caracterização complementar e ações de remoção antes
do início das dragagens. Caso se justifique, serão indicadas novas medidas de
minimização não sendo agora indicada ações de monitorização.
As ocorrências OC30, OC32, OC34, OC36, OC37 e OC38 não são consideradas por
terem sido recuperados os materiais identificados.
A fim de incluir no programa de Monitorização todas as ocorrências culturais identificadas
na zona do anteporto, definiu-se uma Área Complementar de Monitorização (ACM).
Encontram-se nesta ACM as ocorrências OC3, OC6, OC11, OC17, OC27 (setor
nascente) e OC29.
Este Plano, que aqui se apresenta uma síntese, deve ser consultado em detalhe no
Relatório do Património que se apresenta no Anexo 8.

7.2

Métodos do Registo

Para além da observação direta dos contextos e materiais os registos serão feitos por
meio de:


levantamento hidrográfico para comparação de cotas e deteção de ocorrência
topográfica
anómala
indicadoras
processos
localizados
de
assoreamento/desassoreamento – nos sítios Arade 23 (OC3), Arade 22 (OC11),
Arade 1 (OC17), Arade B (OC27), Arade 17 (OC15) e Arade 16 (OC29);



fotografia vertical ou mosaico fotográfico que permitem comparar o estado de
coesão e integridade dos contextos arqueológicos - nos sítios Arade 23 (OC3),
Arade 22 (OC11) e Arade 1 (OC17);



leitura de altura de sedimentos em estacas graduadas para uma avaliação
localizada em cada contexto dos processos de erosão/sedimentação – nos sítios
Arade 23 (OC3) e Arade 22 (OC11) e também nos locais de reserva não ativa.



medição de pH e potencial de corrosão as quais permitem aferir a condição em
que se encontra o metal das peças: corrosão, passivação ou imunidade – nas
peças Arade 25 (OC6) e Arade 26 (OC7).
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7.3

Parâmetros e Frequência da Monitorização

Considerando que os riscos e processos determinantes na evolução do estado de
conservação dos sítios arqueológicos em causa são:


desagregação/destruição dos contextos por impacto direto;



desagregação/destruição dos contextos por destruição do depósito sedimentar no
qual se encontra estabilizado;



degradação dos materiais devido a causas químicas ou biológicas;



ação antrópica.

Definem-se os seguintes parâmetros de amostragem:
 integridade da vedação/sinalização das zonas de proteção. As observações
devem ser realizadas, durante o acompanhamento da obra, diariamente sempre
que os trabalhos ocorram a menos de 100 m dos limites de cada ocorrência nos
sítios Arade 23 (OC3), Arade 22 (OC11), Arade 17 (OC15), Arade 16 (OC29) e
Arade 1 (OC17).
 erosão/sedimentação dos depósitos sedimentares nos sítios arqueológicos e/ou
respetiva envolvente. As medições de cotas e levantamentos hidrográficos em
Arade 23 (OC3) e Arade 22 (OC11) e respetivas envolventes deverão ser
realizadas antes do início e após o final da dragagem. Em Arade 23 deverão
ainda ser realizadas semanalmente, durante as dragagens e anualmente durante
5 anos na fase de exploração. Em Arade B os levantamentos hidrográficos
deverão ser igualmente efetuados antes e depois das dragagens. Nas áreas de
reserva não ativa submersa deverão ser realizadas monitorizações cada 6 meses
durante os primeiros 2 anos e anualmente nos anos seguintes. Deverão ainda ser
feitas monitorizações antes e após dragagens de manutenção.
 dimensão de áreas expostas por movimentos na estrutura protetora nos sítios
arqueológicos. As observações deverão ser realizadas semanalmente durante o
período de dragagens em Arade 23 (OC3), Arade 22 (OC11) e Arade 1 (OC17);
 quantificação de materiais desagregados nos sítios arqueológicos. As
observações deverão ser realizadas semanalmente durante o período de
dragagens em Arade 23 (OC3), Arade 22 (OC11) e Arade 1 (OC17);
 corrosão nos elementos metálicos. A monitorização visual deve ser feita 1 vez
antes da mobilização da peça em Arade 25 (OC6) e Arade 26 (OC7).
Imediatamente após a mobilização e anualmente após esta ação, deverá ser feita,
nestes materiais, a monitorização visual e eletroquímica.
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7.4

Locais de Monitorização

No caso dos sítios Arade 22 e Arade 23, as medições e observações deverão ser
realizadas em estacas previamente colocadas em pontos da envolvente e cujas
localizações se indicam no Quadro 30 e que se apresenta na figura seguinte.
Nos restantes sítios (Quadro 30), as observações serão realizadas em toda a extensão
dos vestígios e respetiva área de proteção. As peças que venham a ser depositadas em
reserva visitável serão monitorizadas em toda a sua superfície.
Quadro 30 – Locais de Monitorização do Património
Designação

OC3

Arade 23

Local da
Ocorrência

Setor nascente do
anteporto

OC6

Arade 25

Anteporto

OC7

Arade 26

Praia dos Caneiros

Local da
Monitorização

Coordenadas dos
Pontos de
Monitorização

Estaca 1

37° 6'54.90"N
8°31'19.86"W

Estaca 2

37° 6'54.90"N
8°31'19.20"W

Estaca 3

37° 6'53.82"N
8°31'21.12"W

37° 6'41.30"N
8°31'18.51"W

Em toda a superfície da
peça

-

37° 6'17.46"N

A definir após trabalhos
arqueológicos de
deslocalização

Em toda a superfície
da peça

Coordenadas
(ponto central)

37° 6'54.94"N
8°31'19.45"W

8°30'53.49"W

Estaca 4
OC11

Arade 22

Setor nascente do
anteporto

37° 6'53.52"N
8°31'12.83"W

37° 6'53.52"N
8°31'13.02"W

Estaca 5

37° 6'53.52"N
8°31'12.66"W

Estaca 6

37° 6'52.68"N
8°31'14.34"W

OC15

Arade 17

Setor nascente do
anteporto

37° 6'45.86"N
8°31'19.07"W

Em toda a área de
proteção

-

OC29

Arade 16

Setor nascente do
anteporto

37° 6'46.68"N
8°31'19.47"W

Em toda a área de
proteção

-

OC17

Arade 1

Setor nascente do
anteporto

37° 6' 42.68''N;
8° 31' 20.28''W

Em toda a área de
proteção

-

OC27

Arade B

Setor nascente do
anteporto

37° 6'48.58"N
8°31'21.39"W

236
Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto
Setembro 2021

Em toda a área do Arade B

Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
do Porto de Portimão (Reformulação do Projeto de Execução)
EIA
Rev.00
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Património não classificado (#)

Património Classificado (#)

010 - Edifício na Rua da Hortinha, n.º 32

074 - Arade 10

098 - Arade 23

126 - "Maria dos Anjos" (1903)

050 - Arade (achados)

075 - Arade 11

099 - Arade 15 / GEO 1

127 - "Altair" (1942)

028 - Arade

051 - Vale da Areia

076 - Arade 12

100 - Arade 25

128 - "Ansinhos" (1945)

029 - Portimão - Rua de São José

052 - Montemar

077 - Arade 13 / GEO 5

101 - Arade 26

133 - Desconhecido (1858)

015 - Edifício da Caixa Geral de Depósitos

030 - Portimão

053 - Pontal

078 - Arade 14

102 - Arade 27

136 - "Venus" (1675)

016 - Edifício da Capitania do Porto de Portimão

031 - Portimão 2

054 - Torres de Ferragudo

079 - Arade 17

103 - Ferragudo 2

138 - Desconhecido

017 - Edifício da PSP de Portimão

032 - Arade 4

056 - Ponta da Areia

080 - Arade 18

104 - Ponta do Altar B

139 - Desconhecido

018 - Tribunal Judicial de Portimão

033 - Arade 5

057 - Fialho

081 - Arade 2

105 - Arade B

140 - "Mistress of Pool" (1790)

007 - Convento de São Francisco, «Convento
Franciscano de Nossa Senhora da Esperança» (IIP)

019 - Bairro Operário de Portimão

034 - Arade 6

058 - Portimão 4

082 - Arade 22

106 - Fábrica Fialho

141 - "Felismina Isabel" (1945)

035 - Ferragudo

059 - São Francisco

083 - Arade 3

107 - Povoação de Ferragudo

142 - GEO 3

008 - Castelo de São João de Arade (IIP)

021 - Museu de Portimão (Fábrica de Conservas Feu
Hermanos)

036 - Molhe

060 - Quinta da Boavista

084 - Arade 4

109 - "Tritona" (1989)

143 - GEO 4

037 - Molhe

061 - Portimão 3 / Estrada das Oliveiras

085 - Arade 5

111 - "Mayglen" (1951)

144 - GEO 6

023 - Apeadeiro Ferroviário de Ferragudo

038 - Praia da Angrinha

062 - Quinta do Amparo

086 - Arade 6 / GEO 7

114 - Desconhecido

145 - GEO 8

024 - Bairro de Casas para Pescadores de Ferragudo

039 - Ferragudo

063 - Portimão

087 - Arade 7

115 - Desconhecido

146 - GEO 9

025 - Estação de Socorros a Náufragos de Ferragudo

040 - Ferragudo

064 - Portimão - Rua Direita

088 - Arade 8

116 - Desconhecido

147 - GEO 10

026 - Igreja Paroquial de Ferragudo

041 - Arade 3

065 - Portimão - Rua Dr. Ernesto Cabrita

089 - Arade 9

117 - Desconhecido

148 - Arade 19?

027 - Farol da Ponta do Altar

042 - Ponta do Altar

066 - Portimão - Praça da república 2

090 - Cais da Marina - Rio Arade

118 - Desconhecido

149 - Arade 20?

043 - Ponta do Altar

067 - Portimão - Praça da República 1

091 - Ferragudo - Mó

119 - "Luzitano" (1911)

150 - Arade B2

044 - Portimão 5 - Rio Arade

068 - Portimão - Rua do Comércio

092 - Âncora 1 - Ferragudo

120 - "Paulus" (1915)

151 - GEO 7

045 - Estrumal / Portimões

069 - Portimão - Muralha

093 - Cepo de âncora - Ferragudo

121 - "Nuestra Señora de la Esperanza" (1587)

152 - Praia do Pintadinho

046 - Arade 8

070 - Poço Novo

094 - Praia dos Caneiros 2 - Lagoa

122 - "Nuestra Señora del Socorro" (1611)

153 - Arade 28

047 - Praia da Rocha

071 - Portimão - Rua de Santa Isabel nºs 39, 41 e 43

095 - Praia dos Caneiros 3

123 - "Nuestra Señora de las Angustias" (1611)

154 - Fialho 2

048 - Praia da Rocha

072 - Arade - Aureus de

096 - Ponta do Altar

124 - Desconhecido (1618)

073 - Arade 1

097 - Arade 7

125 - "Virgen del Rosario" (desconhecida)

!

011 - Edifício na Rua Machado Santos, n.º 8 a 10

002 - Edifício do Colégio dos Jesuítas (IM)

Património Arqueológico (#)

012 - Mercado Municipal de Portimão

003 - Edifício onde nasceu Manuel Teixeira Gomes
(IM)

013 - Hotel Globo
014 - Edifício dos CTT Portimão

004 - Muralhas de Portimão (IIP)
005 - Igreja Matriz de Portimão (IIP)
006 - Dispensário Materno-Infantil / Centro de
Assistência Social / Lar da Criança de Portimão (Em
vias de classificação)

020 - Bairro dos Pescadores

009 - Forte de Santa Catarina (IIP)

022 - Bairro de Casas para Familias Pobres em Portimão

Locais de monitorização (M#)

!

Locais de monitorização (M#)

049 - Castelos

001 - Capela de São José (IM)

Locais de monitorização (M#)

!
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7.5

Critérios de Avaliação de Dados

Deverão ser comparados os dados obtidos nas diversas medições e observações e ter
em conta os levantamentos hidrográficos de pormenor já executados e a executar.
Na confrontação dos sucessivos valores deverão ser considerados os seguintes critérios
para áreas e contextos arqueológicos:


Sem alterações: quando os valores registados ou observações realizadas não
apresentam alteração relativamente às anteriores;



Com variação não significativa: quando a variação no registo mostra uma
tendência para a alteração da espessura de sedimentos, aprofundamento de
cotas ou erosão de taludes, mas não há qualquer alteração na estrutura protetora
ou na estabilidade conjunto.



Com variação significativa: quando a variação no registo mostra redução da
camada sedimentar ou erosão de taludes, acompanhada de movimentação da
estrutura protetora ou desagregação de elementos do contexto.

No caso das peças em ferro devem ser tidos em conta os seguintes critérios:


Sem alterações: quando os valores registados ou observações realizadas não
apresentam alteração relativamente à anterior



Com variação não significativa: quando se observa alguma alteração ao nível
da superfície oxidada mas os valores medidos se aproximam dos valores de
referência: EOCP = -0,610V vs. SHE (Heldtberg, et al., 2004).



Com variação significativa: quando os valores medidos se afastam, no sentido
positivo, dos valores de referência: EOCP = -0,610V vs. SHE (Heldtberg, et al.,
2004).

7.6

Tipos de Medidas de Gestão Patrimonial a Adotar na Sequência dos
Resultados do Programa de Monitorização

Sempre que se verificar uma alteração na estrutura ou sistema de vedação/sinalização
das zonas de proteção dos sítios arqueológicos com destruição total ou parcial, estas
devem ser repostas.
Uma variação não significativa na dimensão de áreas expostas das coberturas e
estruturas protetoras não implica aplicação de medidas.
No caso de se verificar uma variação significativa na dimensão de áreas expostas das
coberturas e estruturas protetoras, deverá ser reposta a estabilização do sítio com
reposição dos elementos protetores.
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Uma variação não significativa nas cotas sobre um sítio arqueológico e/ou envolvente
não implica aplicação de medidas, mas poderá ser equacionado o aumento na
periodicidade das ações de monitorização.
No caso de se verificar uma variação significativa no sentido da redução na espessura
de sedimentos sobre um sítio arqueológico e/ou envolvente, deve ser promovida a
reposição de sedimentos sobre o contexto.
Sempre que se verificar uma evidência de desagregação de um contexto arqueológico
deverá ser promovida a sua proteção por meio de tela geotêxtil e sacos de areia e
cobertura total do conjunto com sedimentos
Relativamente às peças em ferro, nomeadamente Arade 25 (OC6-canhão) e Arade 26
(OC7-âncora), quando uma variação significativa na análise de dados, deverão ser
diagnosticadas as causas e avaliada a relevância de novas medidas nomeadamente a
aplicação de ânodos sacrificiais.
Para os sítios Arade 1 (OC17), Arade 16 (OC29), Arade 17 (OC15) e Arade B (OC27),
sempre que se verifique a identificação de materiais à superfície ou novos contextos
expostos, deverão ser indicadas novas medidas equacionando a proteção ou
recuperação.

7.7

Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Revisão de Programa de
Monitorização

Propõe-se a elaboração de um relatório de monitorização no início e outro no final das
dragagens com os resultados das monitorizações previstas conforme se sintetiza no
Quadro 5 do Relatório do Património apresentado no Anexo 8.
Durante a fase de execução propõe-se a elaboração de relatórios mensais com os
resultados das observações e leituras semanais.
Durante a fase de exploração propõe-se um relatório anual por cada campanha de
monitorização.
Poderá, em cada relatório, ser proposta uma revisão do Programa de Monitorização.
A entrega de relatórios de monitorização à Autoridade de AIA deverá ocorrer apenas
quando se verificar variação significativa nas condições do sítio.
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8.

MONITORIZAÇÃO DO CANAL

A monitorização do canal a realizar durante a execução das dragagens deve abranger:


Comportamento das estruturas marginais existentes;



Comportamento do promontório onde está construído o Castelo de São João do
Arade.

O comportamento das estruturas marginais existentes será avaliado com recurso a
medições topográficas de rigor de marcas topográficas a colocar antes do início dos
trabalhos.
O comportamento do promontório onde está construído o Castelo de São João do Arade
será avaliado com recurso à comparação de fotografias a realizar antes e depois de
iniciar os trabalhos e à leitura de testemunhos a colocar em fissuras e fendas existentes
no promontório.
A monitorização do canal após a conclusão da empreitada inclui:


Comportamento do canal;



Comportamento das estruturas marginais existentes;



Comportamento do promontório onde está construído o Castelo de São João do
Arade.

O comportamento do canal será avaliado com a comparação de levantamentos
hidrográficos a realizar periodicamente.
O comportamento das estruturas marginais existentes será avaliado com recurso a
medições topográficas de rigor das marcas topográficas instaladas.
O comportamento do promontório será avaliado com recurso a fotografias e à leitura dos
testemunhos colocados.
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9.

MONITORIZAÇÃO DAS ALIMENTAÇÕES ARTIFICIAIS DAS PRAIAS

A monitorização da alimentação artificial das praias envolve:


Comportamento das praias;



Caracterização das manchas de empréstimo.

Para avaliação do comportamento das praias serão realizados:




Levantamentos topo-hidrográficos:
o

Antes de iniciar o enchimento;

o

Imediatamente após a alimentação;

o

Periodicamente ao longo de dois anos;

Caracterização dos sedimentos:
o

Antes de iniciar o enchimento;

o

Imediatamente após a alimentação.

A caracterização das manchas de empréstimo envolve:




Levantamentos topo-hidrográficos:
o

Antes de iniciar o enchimento;

o

Imediatamente após a alimentação;

Caracterização dos sedimentos:
o

Antes de iniciar a dragagem.
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÃO

O presente documento de aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto
do Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão,
teve como objetivo a análise das alterações introduzidas ao projeto, na sequência do
pedido de suspensão do procedimento de AIA (Processo n.º 3316), efetuado pela APS –
Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA, proponente do projeto, em 7 de
janeiro de 2021, para reformulação do mesmo.
Esse pedido de suspensão efetuou-se ao abrigo do permitido na legislação, em resultado
da proposta de DIA vir a ser desfavorável à implementação do projeto, e em que se
verificou serem contudo aspetos localizados e passiveis de alteração mediante ajustes
pontuais de projeto e que são decorrentes em grande medida de dificuldades de
concretização de elementos sujeitos a variáveis que o proponente não controla
integralmente e que implicam para a sua resolução, uma articulação mais direta com as
entidades envolvidas que foi o que agora se realizou.
Por outro lado, as lacunas identificadas ao nível da componente dos estudos ambientais,
seriam também ultrapassadas com alguns estudos e elementos complementares e a
adoção de medidas adicionais de minimização ou compensação ambiental que
globalmente e em articulação com as alterações de projeto, contribuem para a redução
dos efeitos sobre o ambiente e o património e a perceção dos mesmos.
Considerou-se assim que a reformulação do projeto tendo em conta os aspetos acima
identificados poderia minimizar os impactes negativos acima identificados e promover
assim uma melhor integração do projeto, cujo investimento económico é reconhecido de
valor estratégico e com impactes socioeconómicos muito significativos.
Nestes termos, a reformulação do projeto, foi assim orientada segundo dois aspetos
principais, por um lado, tendo em vista a retificação do projeto em articulação com as
entidades interessadas e por outro, procedendo à avaliação ambiental dessas mesmas
alterações em complemento com a colmatação das lacunas identificadas pela CA.
Com a reformulação do projeto considera-se terem sido reduzidos os principais impactes
da anterior solução e proposto um projeto globalmente mais favorável, dando
cumprimento à legislação e indo de encontro à solicitação das entidades envolvidas.
Face à avaliação de impactes realizada nos descritores ambientais em que as alterações
de projeto efetuadas têm especial incidência, pode concluir-se que as mesmas são
positivas e contribuem para uma efetiva minimização dos impactes negativos da anterior
solução de projeto.
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ANEXO 1
PROCEDIMENTO DE AIA: PARECER DA CA E OFÍCIOS
DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE AIA E
RESPETIVA ACEITAÇÃO PELA AUTORIDADE DE AIA
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ANEXO 2
REUNIÕES ENTIDADES: ATA DE ACORDO
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ANEXO 3
ELEMENTOS DE PROJETO
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Anexo 3.1
Memória Descritiva e Justificativa
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Anexo 3.2
Peças Desenhadas
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Anexo 3.3
Projeto das Praias
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ANEXO 4
CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
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ANEXO 5
QUALIDADE DO AR
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ANEXO 6
SISTEMAS ECOLÓGICOS

Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
do Porto de Portimão (Reformulação do Projeto de Execução)
EIA
Rev.00

ANEXO 6
Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto
Setembro 2021

ANEXO 7
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
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ANEXO 8
PATRIMÓNIO

Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação
do Porto de Portimão (Reformulação do Projeto de Execução)
EIA
Rev.00

ANEXO 8
Avaliação das Alterações Introduzidas ao Projeto
Setembro 2021

Anexo 8.1
Relatório Técnico de Arqueologia
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Anexo 8.2
Plano de Intervenção e Valorização
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