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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), de acordo com o 
definido pelo 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, a Bolsimo - Gestão de Activos, S.A., enquanto proponente do 
projeto, submeteu no módulo LUA (Licenciamento Único de Ambiente) da plataforma eletrónica 
SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
relativo ao projeto de execução da "Barragem da Pontinha". A Administração da Região Hidrográfica 
do Algarve (ARH Algarve), integrada na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), constitui o 
departamento competente para o licenciamento do referido projeto. 

O projeto em causa, relativo a uma barragem de terra, com uma altura de 22 m acima do leito e uma 
albufeira com 6,97 ha encontra-se sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
de acordo com o definido na subalínea i), da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro (na sua atual redação), estando abrangido pelos limiares definidos para o 
Caso geral da tipologia prevista na alínea g), n.º 10, do Anexo II: 

10 — Projetos de infraestruturas 
g) Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de forma 

permanente (não incluídos no anexo I). 
AIA obrigatória: Barragens de terra - altura ≥ 15 m ou volume ≥ 1 hm3 ou albufeira 

≥ 5 ha ou coroamento ≥ 500 m. 

Em 24/02/2021 foi dado início ao procedimento de AIA, data em que se considerou estarem reunidos 
todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

Assim, através do ofício n.º S016000-202103-DAIA.DAP, de 05/03/2021, a APA na qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em 
conformidade com o artigo 9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída 
pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Algarve (CCDR Algarve), Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. (ARS Algarve) e 
Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

• APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
• APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso 
• APA/ARH Algarve – Arq. Fernando Macedo 
• ICNF - Dr. Luís Ferreira 
• DGPC – Dr. João Marques 
• LNEG – Dr. Pedro Ferreira 
• CCDR Algarve – Arq.ta Conceição Calado 
• ARS Algarve – Dr.ª Nélia Guerreiro 
• APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Fialho da Gama 
• ISA/CEABN – Arq. Francisca Aguiar Pinto 

O EIA, datado de janeiro de 2021, é da responsabilidade da empresa RR Planning Lda. . O EIA foi 
elaborado entre novembro de 2019 e outubro de 2020, sendo composto pelos seguintes volumes: 
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• Volume I – Resumo Não Técnico (RNT) 
• Volume II – Relatório Síntese (RS) que constitui o presente documento 
• Volume III – Peças desenhadas 
• Volume IV – Anexos 

O EIA foi acompanhado do respetivo projeto de execução. 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 14º do Decreto-Lei supra referido, a CA procedeu à 
apreciação técnica do EIA para efeitos de verificação da sua conformidade, de forma a verificar se o 
mesmo contém a informação adequada, face aos conhecimentos e métodos de avaliação existentes, e 
à fase em que o mesmo se encontra, que permita prosseguir o procedimento de AIA. 

Na sequência da apreciação efetuada, a CA, em reunião realizada a 06/04/2020, considerou não 
estarem reunidas as condições para ser declarada a conformidade do EIA. De acordo com o previsto 
no n.º 7 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua atual redação) o 
prazo para a CA se pronunciar sobre a conformidade do EIA termina a 21/04/2021. 

Deste modo, o presente Parecer pretende sintetizar a apreciação efetuada pela CA, sendo que para a 
sua elaboração foram tidos em consideração os contributos dos representantes acima mencionados, 
no âmbito das suas competências. 

Salienta-se que o presente Parecer não pretende constituir uma listagem exaustiva de todas as 
deficiências, lacunas, incorreções e imprecisões do EIA, mas sim apresentar as evidências suficientes 
que permitam fundamentar uma decisão relativamente à conformidade do mesmo. 

 

2. PROJETO EM AVALIAÇÃO 

O projeto da "Barragem da Pontinha" tem implantação prevista na ribeira da Pontinha (afluente da 
ribeira de Odelouca), na freguesia de Silves, concelho de Silves e distrito de Faro, numa propriedade 
designada por Sitio Encantado com cerca de 370 ha, situada a cerca de 7 km a noroeste de Silves. 

Como justificação para a construção desta barragem e consequente criação da respetiva albufeira, 
com as características preconizadas, é referido que, sendo o local em causa uma área com períodos 
secos bastante longos e onde o risco de incêndio é muito elevado, a mesma tem como principais 
finalidades garantir a satisfação das necessidades de proteção e combate a incêndios, da rega 
florestal e de pomares com garantia superior dos 90%, em que as falhas mensais em meses 
sucessivos são inferiores a 4 meses em período estival, sendo necessário dispor de uma albufeira com 
capacidade de 481 000 m3. 

Assim, o projeto prevê a construção de uma barragem em aterro zonado com 22 m de altura acima 
do leito (26 m acima da fundação), com um coroamento de 170 m, perfazendo uma capacidade total 
de armazenamento de 504.540 m3, representando a criação de uma albufeira com cerca de 7 ha, à 
cota do Nível de Pleno Armazenamento (44,5 m). O talude interior será protegido por uma camada de 
enrocamento arrumado e o talude exterior terá um revestimento vegetal, com exceção do 
embasamento que será executado com enrocamento. O vale possui uma configuração assimétrica, 
sendo o encontro esquerdo mais íngreme do que o encontro direito. 

Grande parte da área a inundar pela albufeira encontra-se em área de Reserva Ecológica Nacional 
(REN), classificada como “Área de elevado risco de erosão hídrica do solo”, “Zonas ameaçadas por 
cheias” e também sob a classificação de “Cursos de água e respetivos leitos e margens”, sendo de 
referir ainda, a par disto, a existência de áreas de Domínio Hídrico associadas. Excetua-se da 
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classificação em REN uma pequena parte da margem direita da ribeira próximo da estrutura de 
retenção, que não está classificada relativamente a riscos de erosão; contudo, a classificação 
relacionada com a linha de água, leito e margem mantém-se. 

Para a concretização da barragem é necessário a obtenção de materiais in loco, prevendo o projeto o 
recurso a manchas de empréstimo, de diversos tipos de materiais. Algumas dessas manchas de 
empréstimo localizam-se no interior da área que potencialmente virá a ser inundada pela albufeira 
(manchas designadas com B); no entanto, outras duas manchas, com área significativa, localizam-se 
fora da albufeira, a montante e a jusante da mesma, verificando-se que a sua extensão será 
praticamente equivalente à da própria albufeira. 

Assim, os materiais de empréstimo para a construção dos aterros do corpo da barragem serão 
provenientes de manchas de empréstimo localizadas dentro e fora da albufeira. Para o núcleo, cujas 
necessidades de material ascendem a 38 000 m3, serão utilizados os solos aluvionares e coluvionares 
existentes nas manchas de empréstimo A e C (a jusante e a montante da barragem), e, ainda, os 
solos residuais xistentos da mancha C. Para os maciços, face aos volumes em causa, de cerca de 
124 000 m3, será necessário recorrer aos solos residuais e ao horizonte de alteração do maciço 
xistento das manchas A e C, bem como aos solos de cobertura e residuais das manchas B, D, E. Os 
restantes materiais (filtros, drenos e enrocamentos) serão provenientes de areeiros e pedreiras da 
região. 

 

 

Figura 1 – Enquadramento e implantação do Projeto 

[Fonte: EIA da Barragem da Pontinha]  
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3. ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO EIA 

3.1. ENQUADRAMENTO 

A análise da conformidade tem por objetivo verificar se o EIA apresenta as informações adequadas às 
características da fase de desenvolvimento do projeto, neste caso projeto de execução, atendendo 
aos conhecimentos e métodos de avaliação existentes e respeitando a estrutura e conteúdo mínimo, 
constantes do anexo V e do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua 
atual redação), bem como as “Normas Técnicas para a elaboração de EIA E RECAPE de projetos não 
abrangidos pelas portarias do regime LUA” constantes no sítio de internet da APA. 

Esta fase do procedimento de AIA visa assim garantir que o EIA, enquanto documento técnico, não 
apresenta omissões graves, é metodologicamente fundamentado e rigoroso do ponto de vista 
científico, contemplando toda informação necessária às fases de avaliação subsequentes e permitindo 
uma tomada de decisão devidamente fundamentada e que garanta a concretização dos objetivos de 
proteção ambiental inerentes ao procedimento de AIA, enquanto instrumento fundamental de uma 
política de desenvolvimento sustentável. 

Os critérios utilizados na ponderação sobre Conformidade do EIA e respetivo Aditamento são os 
constantes no documento emanado pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, intitulado 
"Critérios Para a Fase de Conformidade em AIA" disponível no Site da APA – 
http://www.apambiente.pt . 

 

3.2. APRECIAÇÃO GERAL 

Da análise efetuada, a CA considera ser de propor a desconformidade do EIA essencialmente por a 
informação em falta corresponder a um conjunto substancial de elementos a apresentar, esclarecer, 
desenvolver ou corrigir, que não permite uma adequada sistematização e organização dos 
documentos, quer para a consulta pública quer para a análise da Comissão de Avaliação, conforme 
previsto no considerando constante do documento "Critérios Para a Fase de Conformidade em AIA": 

É proposta a desconformidade do EIA se a informação em falta corresponder a um conjunto 
substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou corrigir, que não permita uma 
adequada sistematização e organização dos documentos, quer para a consulta pública quer 
para a análise da Comissão de Avaliação" 

Como se constata na análise que de seguida se apresenta, foram identificadas incorreções e lacunas 
ao nível de vários fatores fundamentais para a avaliação a efetuar, atendendo à natureza do projeto 
em causa, assumindo relevo determinante as questões relacionadas com a justificação e objetivo do 
projeto. 

A CA considera, assim, que o EIA não contém a informação adequada à fase de projeto de execução, 
não apresentando o conteúdo mínimo necessário para que seja possível à CA identificar e avaliar os 
potenciais impactes ambientais resultantes da implementação do projeto, não cumprindo assim o 
expresso no n.º 1 do artigo 13.º do diploma legal acima referido. 

Para além desta apreciação geral, no ponto seguinte procede-se à análise específica das deficiências e 
lacunas da informação apresentada no EIA. 

Atendendo à necessidade de reformulação do EIA, serão ainda referidos outros aspetos de pormenor 
identificados no âmbito da análise efetuada, para além dos aspetos elencados que fundamentam a 
desconformidade do EIA. Deste modo, adicionalmente, identificam-se outras lacunas, omissões, 
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esclarecimentos e correções que por si só não implicariam a desconformidade do EIA, mas que são 
relevantes e que deverão ser tidas em consideração aquando da eventual reformulação do mesmo, de 
forma a permitir melhorar tecnicamente o EIA e colmatar as falhas detetadas. 

Para além da análise da informação apresentada no EIA e exposta no presente Parecer, acresce ainda 
salientar as dúvidas suscitadas quanto aos objetivos, justificação e âmbito do projeto, decorrente do 
manifestado pelo proponente em sede de apresentação à CA do EIA e do projeto, realizada em 
06/04/2021. 

 

3.3. APRECIAÇÃO ESPECÍFICA 

3.3.1. Aspetos Gerais, Descrição, Objetivos e Justificação do Projeto 

Da verificação global da informação que integra o EIA, constata-se a necessidade de apresentação de 
justificação aprofundada deste projeto. Efetivamente, verifica-se que não são apresentadas de forma 
clara as razões para a sua concretização, nem as respetivas finalidades, que podem ser de múltiplas 
ordens, não sendo apresentados projetos complementares ou conexos. O EIA, não descreve nem 
efetua a análise das várias componentes de adução e regadio. 

Assim, da análise do EIA, não resulta claro quais são os benefícios imediatos da construção da 
barragem para além da disponibilidade de água para combate a incêndios. Nesse sentido considera-se 
fundamental compreender se a construção da barragem está associada a algum projeto mais amplo 
que envolva a restruturação agroflorestal e equilíbrio ambiental da propriedade, em articulação com 
as orientações do PROF, e quais são as áreas que estão previstas serem abrangidas pelo regadio. 

Efetivamente verifica-se a ausência de descrição, representação cartográfica completa e integrada de 
todas as componentes do projeto e dos projetos complementares, e respetiva análise: barragem, 
albufeira, áreas de empréstimo, estaleiros, acessos atuais e previstos, componentes de adução que 
permitam a utilização da água da albufeira para os diferentes fins, áreas a regar (atuais e previstas) e 
estruturas para a rega a implementar. 

Consequentemente, verifica-se a ausência de análise da totalidade das infraestruturas e componentes 
a concretizar associadas ao projeto, no âmbito do EIA, considerando ainda a necessidade de proceder 
à análise dos respetivos impactes cumulativos. 

A este propósito é ainda de salientar o definido no ponto 2. do documento1 da Comissão Europeia 
referente à abordagem a adotar sobre a avaliação dos projetos complementares/associados, 
atendendo em particular ao conceito de 'centro de gravidade' aí referido. 

Por outro lado, acresce que de acordo com a informação apresentada no EIA, quanto à dimensão e 
finalidades, é referindo que “O dimensionamento da barragem baseou-se num estudo antecedente de 
avaliação de recursos hídricos disponíveis e utilizáveis na ribeira da Pontinha realizado pela Nogrid 
Resources Recovery Consulting, Lda. Este estudo conclui que para garantir a satisfação das 
necessidades de proteção e combate a incêndios, da rega florestal e de pomares, com garantia 
superior dos 90% e em que as falhas mensais em meses sucessivos são inferiores a 4 meses em 
período estival, é necessário dispor de uma albufeira com capacidade de 481 000m3.”  

Neste contexto, deveria ter sido apresentada a avaliação acima identificada, quer no que respeita à 
análise das finalidades da barragem, quer do seu dimensionamento. 

                                                           
1 Disponível em https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf 
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Verifica-se ainda que, na generalidade as medidas de minimização apresentam-se desadequadas para 
um projeto de execução e para as fases de respetiva implementação, com particular relevo no que se 
refere à fase de exploração. 

Acresce a necessidade de apresentação em formato shapefile de todos os elementos cartográficos, 
assim como do KMZ do projeto. 

 

3.3.2. Fatores Ambientais 

RECURSOS HÍDRICOS 

Quanto à linha de água associada e em relação a potenciais conflitos com eventuais utilizadores que 
existam a jusante da barragem e que possam vir a ficar sem água para rega ou outros usos, o 
parágrafo e a cartografia incluídos na pág. 26 do EIA afastam esta preocupação: “O vale da ribeira da 
Pontinha, cujo troço mais a jusante se encontra inteiramente contido na propriedade e constitui cerca 
de três quartos da área desta, é o elemento mais marcante desta paisagem. As vertentes e barrancos 
são destacados por oposição a este largo e convoluto corredor, com o qual boa parte das encostas 
mantêm uma permanente relação visual.”. 

No entanto, tendo em vista que a futura barragem configura uma utilização dos recursos hídricos cujo 
deferimento carece de uma avaliação relativa a potenciais modificações físicas nas massas de água, 
deveria ter sido apresentada a análise de desenvolvimento com vista a verificar a primeira fase de 
avaliação do cumprimento dos objetivos da Diretiva Quadro da ÁGUA (DQA), na qual deveria constar: 

a) Descrição sucinta do projeto, nomeadamente mapa com a localização das intervenções 
cruzada com as massas de água que são afetadas. Período de intervenção (construção) e 
indicação se a alteração é definitiva ou apenas durante a construção. Inclusão de outros 
projetos existentes na zona que possam potenciar os impactes nas massas de água; 

b) Identificação das massas de água afetadas superficiais e subterrâneas (direta e 
indiretamente), respetivo estado, objetivos ambientais e medidas definidas no Plano de 
Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) em vigor. Identificação de ocorrência de 
sobreposição/coincidência com zonas protegidas. Todos estes elementos são de possível 
obtenção nos documentos que constituem os PGRH em vigor e disponíveis no site da APA, 
I.P.; 

c) Para cada elemento de qualidade que carateriza o estado das massas de água afetadas, 
identificação se as ações têm ou não impacte para alterar o estado ou não permitem que as 
medidas definidas promovam o bom estado. Identificação sobre a alteração nas 
características/classificação da zona protegida. 

d) Ponderação dos efeitos para aferir a necessidade de aplicar a derrogação do estado (aplicação 
do artigo 4 (7) da DQA ou artigo 51.º da lei da Água). Caso se conclua que não é necessário, 
então a verificação fica concluída. 

Refere-se que poderá ser obtida informação complementar sobre esta matéria na página de internet 
da APA, I.P. no separador Políticas > Água > Licenciamento. 

No que se refere às manchas de empréstimo, verifica-se que algumas dessas manchas localizam-se o 
interior da área que potencialmente virá a ser inundada pela albufeira (manchas designadas com B). 
No entanto outras duas manchas, com área significativa, localizam-se fora da albufeira, a montante e 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Análise da Conformidade do EIA 

Abril de 2021 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3410 7 
Barragem da Pontinha 
Projeto de execução 

a jusante da mesma, verificando-se que a sua extensão será praticamente equivalente à da própria 
albufeira. 

Assim, as manchas de empréstimo identificadas genericamente como C, D e E, a montante da 
barragem, estão completamente inseridas em REN e classificadas como “área de elevado risco de 
erosão hídrica do solo. Por sua vez, a mancha designada como A, a jusante da estrutura de retenção, 
na área correspondente à margem esquerda da ribeira (correspondente às sub manchas A2 e A1), 
está igualmente em REN com a mesma classificação. Acrescem ainda as classificações associadas à 
linha de água. 

Verifica-se que a informação apresentada sobre esta matéria é de índole puramente construtiva, 
quantificando um volume de materiais a retirar e a sua tipologia, em função das características 
geológicas e das necessidades de construção. 

Não são apresentadas quaisquer informações sobre os procedimentos a ter nessa ação, não são 
identificados os efeitos na paisagem e no sistema envolvente, principalmente quanto à justificação de 
uma intervenção desta dimensão em área de REN, nem são referidas ações de salvaguarda dos 
valores e funções associados, nem de recuperação da paisagem. 

Face ao exposto, considera-se como fundamental que tivesse sido efetuada uma análise detalhada da 
intervenção, no que se refere em concreto à exploração das manchas de empréstimo e à análise dos 
seus impactes, cumulativamente com os da barragem propriamente dita. 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Não é demonstrada a imprescindibilidade de criação desta albufeira para a estratégia de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios (DFCI) da região, indicando a sua inserção no Plano Regional de DFCI e/ou 
no Plano Municipal de DFCI, e ainda o seu enquadramento no Regulamento dos Pontos de Água 
aprovado pelo Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril. Esta questão é fundamental, dada até a 
proximidade da Barragem de Odelouca. 

Refira-se que não é explícita na análise do Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do 
Algarve a necessidade de implementação desta barragem e a sua interligação com os pontos de água 
existentes. Verifica-se que não é explicitada a forma como os corredores ecológicos do PROF são 
equacionados pelo projeto, assim como as incompatibilidades entre os objetivos de conservação da 
natureza expostos no PROF e a implementação das diferentes componentes do projeto. 

Não é apresentado o mapeamento (shapefile) de habitats a montante e jusante da barragem e na sua 
envolvente (da barragem e da albufeira). 

Verifica-se a ausência de representação cartográfica (shapefile) das áreas de distribuição da flora de 
especial interesse conservacionista e indicação das áreas potenciais de ocorrência, com presença 
confirmada ou não, decorrente de trabalho de campo (abril/maio/junho), das espécies de especial 
interesse conservacionista, referenciadas no Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats para 
esta área e citadas no EIA. 

Constata-se também a ausência de representação cartográfica (shapefile) das áreas de distribuição 
das espécies de fauna elencadas, a montante e a jusante da barragem e na envolvente (da barragem 
e da albufeira) e indicação da sua afetação, direta e indiretamente, pelas diferentes componentes do 
projeto. 

Verifica-se a ausência de levantamento de espécies florestais protegidas, incluindo áreas de 
regeneração natural, nas áreas afetadas pelo projeto e suas componentes. 
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Sendo mencionada a possibilidade de libertação de um caudal ecológico, não é percetível o modo 
como será garantida a mencionada gestão criteriosa do mesmo. 

Ausência de identificação e caracterização dos impactes nos sistemas ecológicos a jusante da 
barragem. 

Ausência de representação cartográfica das áreas previstas para implementação das medidas de 
compensação dos impactes nos sistemas ecológicos (fauna e flora). 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

No que se refere ao fator Património Cultural, tendo em consideração Circular de 10 de setembro de 
2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de 
Impacte Ambiental” constata-se que: 

• Não é apresentada a definição das áreas de incidência direta e indireta; 

• Não se encontra explicitado o que foi efetivamente prospetado: local da barragem, 
albufeira, áreas de empréstimo, acessos, e áreas referentes a outras infraestruturas 
conexas. Salienta-se a necessidade que realização no âmbito da elaboração do EIA dos 
trabalhos de prospeção arqueológica sistemática das referidas áreas; 

• Não é apresentada descrição e cartografia referente à visibilidade do solo no momento da 
prospeção arqueológica (onde será possível verificar o que foi de facto objeto de 
prospeção). 

GEOLOGIA; GEOMORFOLOGIA 

� Geomorfologia 

A geomorfologia relaciona as formas de relevo com as litologias e com a tectónica da região, pelo que 
deveriam ter sido efetuadas tais relações para a área em estudo. Deveriam ter sido ser apresentados 
elementos sobre as linhas de água da área de estudo e suas relações com os elementos geológicos. 

A descrição da geomorfologia local deveria ser realizada com a apresentação de um modelo digital de 
terreno, com diferentes classes de altitudes associadas a cores distintas, para melhor observação e 
descrição da morfologia do terreno (à escala 1/2500 ou mais detalhada). 

Igualmente deveria ter sido apresentada uma carta de declives com resolução adequada à área de 
implantação do projeto, tal como referido para o modelo digital do terreno (à escala 1/2500 ou mais 
detalhada). 

Estas informações deveriam ser tidas, conjuntamente, em consideração para a descrição da 
geomorfologia da área de estudo, o que não se encontra realizado no presente EIA. 

� Geologia 

Deveria ter sido efetuada uma correlação das informações geológicas descritas nas fontes 
bibliográficas, com as observações de campo que foram realizadas (litologias, condições de 
afloramento e grau de alteração das rochas). 

Embora seja apresentado um registo fotográfico de vários afloramentos observados, não é 
disponibilizada uma descrição do que se pretende mostrar. Não é percetível se estes locais foram 
selecionados com base nas características litológicas específicas e distintivas dos outros locais. Deste 
modo, deveria ter sido apresentada uma descrição geológica do conteúdo fotográfico e o seu 
enquadramento com a variação litológica observada na área de estudo. 
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Não são apresentadas informações estruturais/tectónicas da área de estudo – atitudes da 
estratificação, xistosidades, fracturação e diaclasamento (atitudes e densidade) e dobramento. Uma 
vez que foi efetuado trabalho de campo, essas informações deveriam ter sido disponibilizadas. 

Uma vez que a cartografia geológica que serviu de base à realização do EIA foi retirada de uma Carta 
à escala 1/100 000, que constitui uma carta síntese e não de pormenor, deveriam ter sido 
apresentados os elementos geológicos referentes à tectónica frágil, nomeadamente a existência de 
falhas, que tenham sido identificados durante a realização do trabalho de campo. 

Deveria igualmente ter sido apresentada a delimitação das aluviões na área de estudo, de modo a 
possibilitar a identificação das zonas de contacto com os metassedimentos turbidíticos e, assim, 
permitir a avaliação da proveniência das manchas de empréstimo, no que respeita ao seu carácter 
litológico. 

Verifica-se a ausência da caracterização das manchas de empréstimo, bem como a área e 
profundidade a escavar para obtenção dos materiais. Efetivamente, o EIA não disponibiliza 
informações que definam e caracterizem as manchas de empréstimo: suas características litológicas e 
granulométricas, suas relações com as diferentes litologias aflorantes. Estão igualmente em falta as 
profundidades de escavação, para cada mancha de empréstimo. 

SÓCIO ECONOMIA 

A informação que integra o EIA encontra-se incompleta nos seguintes aspetos: 

• Não inclui as estimativas populacionais dos últimos anos pelo INE, para o concelho de Silves, 
que foram já divulgadas para o ano 2019 e que envolvem grupos etários; 

• Ao nível da população estudantil, para além da escolaridade e taxa de analfabetismo que são 
referidos no EIA, não foi tida em consideração a dinâmica dessa população, cujos últimos 
dados disponíveis são de 2018/19; 

• Em relação à caraterização do desemprego do concelho, deveria ter sido apresentado um 
resumo (mesmo que breve) da evolução dos últimos anos. Existem registos por exemplo do 
IEFP, com informação atualizada ao mês (últimos dados disponibilizados são de fevereiro de 
2021) para o concelho, o que facilitaria um conhecimento e interpretação dos valores para o 
desemprego (por género, duração, entre outros) até ao início deste ano, o que já abrange o 
período do “Covid 19”. 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

No âmbito da vertente mitigação das Alterações Climáticas, constata-se que o EIA apresenta um 
enquadramento das emissões de GEE - gases com efeito de estufa - (CO2, CH4, N2O e F-Gases) 
emitidas no município de Silves em 2015 e 2017 e por tipo de fonte. No entanto, deveriam ter sido 
apresentadas as estimativas de emissões de GEE que ocorrem nas fases de construção e exploração 
do projeto em análise, visto estas emissões serem um indicador essencial na mitigação das alterações 
climáticas. 

Neste âmbito, salienta-se que a avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-
se com a necessidade de calcular as emissões de GEE (CO2, CH4, N2O e gases fluorados) que ocorrem 
direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, exploração e desativação) e que as 
mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às Alterações Climáticas. Adicionalmente 
devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer 
na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 
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Acrescenta-se ainda que para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser 
utilizadas sempre que possível os fatores de cálculo (exemplo: fatores de emissão, PCI - Poder 
Calorífico Inferior) e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR 
- National Inventory Report) que pode ser encontrado no Portal da APA em: https://apambiente.pt/ 
_zdata/Inventario/20200318/NIR_FINAL.pdf. Caso seja utilizada uma metodologia diferente da dos 
inventários, deve ser apresentada a justificação dessa opção. 

Verifica-se ainda que o EIA não apresenta medidas de minimização de emissões nas fases de 
construção e exploração. A introdução de medidas de minimização de emissões, nomeadamente 
através da implementação de medidas de aumento da eficiência energética, é um aspeto relevante 
para que seja assegurada uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. 

Quanto à vertente adaptação às Alterações Climáticas, verifica-se que, no essencial, incide na 
identificação das vulnerabilidades do projeto às Alterações Climáticas, na fase de exploração, tendo 
em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de 
minimização. Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e 
intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o EIA deveria abordar a avaliação destes fenómenos 
tendo em consideração não apenas os registos históricos, mas também o clima futuro para a 
identificação das vulnerabilidades do projeto. 

PAISAGEM 

No âmbito da apreciação do fator Paisagem foram, sinteticamente, identificadas as seguintes lacunas: 

• A falta de cartografia e, em alguns casos, esta não se configura como um formato autónomo 
e à escala de 1:25.000, sendo apenas apresentada como imagem/figura no EIA; 

• As imagens apresentadas não permitem a leitura da Carta Base, Carta Militar, que serve de 
suporte a informação temática; 

• Uma insuficiente caracterização dos impactes cumulativos; 
• Vários outros aspetos que se prendem com a necessidade de ter mais informação no âmbito 

do fator Paisagem e sobre os respetivos impactes; 
• A informação e cartografia deve revelar a necessária qualidade, designadamente escala 

adequada, simplicidade e clareza na apresentação, de modo a possibilitar a sua leitura. 

De modo mais detalhado, foram identificados os seguintes aspetos em falta e incorreções: 

a) Caracterização da situação de referência 
• Ausência das seguintes cartas em formato autónomo e à escala 1:25.000: 

− Carta hipsométrica 
− Carta de declives 
− Carta de exposições 

Na sua elaboração deve ser assegurada a transparência da informação temática de modo 
a que a Carta Militar que lhe deverá servir de suporte tenha uma leitura fácil e imediata 
das diversas referências geográficas e da toponímia. Toda a informação gráfica que não 
represente as componentes do Projeto em avaliação deve ser excluída. A resolução de 
imagem deve ser adequada à necessidade de se poder proceder à sua ampliação em 
termos de consulta e avaliação. 

• Não é apresentada a Carta de Unidades de Paisagem e Subunidades de Paisagem, à 
escala 1:25.000 e que deveria incluir na área da legenda a figura que consta na pág. 150 
do EIA. 
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• Não é apresentada a caracterização e análise de como as componentes do projeto – corpo 
da barragem e albufeira – se situam/sobrepõem nas classes dos parâmetros: “Qualidade 
Visual”; “Capacidade de Absorção visual” e “Sensibilidade Visual da Paisagem”. 

b) Identificação, avaliação e classificação de impactes 
• Não é apresentada a caracterização e análise de como as componentes do projeto – corpo 

da barragem e albufeira – conflituam fisicamente com as classes de Qualidade Visual a 
que as mesmas se sobrepõem, em termos de perda de valor visual natural. 

• Ausência de quantificação das áreas em unidade de “ha”, das classes de qualidade visual 
“Média” e “Elevada” afetadas na sua integridade visual pelo projeto, para cada uma das 
bacias visuais apresentadas no EIA. Estes valores poderiam ser apresentados em 
quadro/tabela. 

• Não é apresentada a avaliação dos impactes estruturais ao nível da desarborização, com 
atribuição de uma classificação de acordo com todos os parâmetros previstos na 
legislação, em particular “Magnitude” e “Significância”. 

• Ausência de uma análise exploratória dos impactes indiretos, potencialmente induzidos 
pelo projeto, na fase de exploração, sobre a ocupação/transformação do território 
delimitado pela área de estudo e, consequente, grau de alteração/artificialização da 
Paisagem futura como resultado da implementação do projeto, assim como que 
repercussões que o mesmo pode representar sobre o impedir do desenvolvimento de 
outras atividades, sobretudo ao nível do turismo e/ou fixação da população. 
Nessa projeção, deveriam ser interpretados/considerados os Instrumentos de Gestão 
Territorial (IGT) em vigor, e/ou previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, no 
sentido de perceber de que modo os mesmos são, ou não, um controlo dessa possível 
expansão de artificialização da Paisagem. Essa análise, deveria ainda considerar o efeito 
cumulativo dos diversos projetos existentes ou futuros, dos quais haja registo, no sentido 
de percecionar de que modo estes, sinergeticamente, potenciam o despovoamento e a 
redução da atratividade da Paisagem. 

• Ausência de apresentação da Carta de Impactes Cumulativos em formato autónomo e à 
escala 1:25.000 e a Carta Militar. Nesta carta apenas deve constar a representação gráfica 
dos projetos existentes e/ou previstos – linhas elétricas aéreas, aceiros florestais, outros 
pertinentes. 

c) Medidas de minimização 
• Não são apresentadas as “Orientações para a gestão” de Cancela d’Abreu para as 

unidades e subunidades em presença e atravessadas pelo projeto. 
• Não é apresentada uma proposta de um Plano de Integração Paisagística que contemple 

a zona defronte ao paramento de jusante, a linhas de água a jusante e tributárias da 
barragem, margens afetadas, faixa de proteção e faixa interníveis prevista. 

 

3.3.3. Resumo Não Técnico 

O Resumo Não Técnico reflete as deficiências e lacunas do EIA, salientando-se ainda os seguintes 
aspetos: 

• A descrição e o objetivo do projeto não se apresentam claros, não possibilitando o melhor 
entendimento do mesmo; 
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• A informação referente aos principais impactes ambientais e respetivas medidas de 
minimização e/ou compensação está demasiado superficial, não sendo apresentada com 
um adequado nível de pormenorização de modo a permitir uma correta perceção. 

 

4. APRECIAÇÃO DO EIA FACE AOS "CRITÉRIOS PARA A FASE DE CONFORMIDADE EM 
AIA" 

Da análise efetuada, atendendo aos aspetos acima mencionados no presente Parecer, considera-se 
que estes são suscetíveis de determinar alterações significativas do conteúdo do EIA, incompatíveis 
com a consistência do mesmo, e que dificultam a sua avaliação e a realização da consulta pública. 

Assim, a CA considera que o EIA se encontra desconforme essencialmente por a informação em falta 
corresponder a um conjunto substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou corrigir, que não 
permite uma adequada sistematização e organização dos documentos, quer para a consulta pública 
quer para a análise da CA, conforme previsto no considerando constante do documento "Critérios 
Para a Fase de Conformidade em AIA": 

É proposta a desconformidade do EIA se a informação em falta corresponder a um conjunto 
substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou corrigir, que não permita uma 
adequada sistematização e organização dos documentos, quer para a consulta pública quer 
para a análise da Comissão de Avaliação" 

Neste sentido e tendo por base a verificação do cumprimento dos critérios expressos no documento 
normativo “Critérios Para a Fase de Conformidade Em AIA”, disponível no sítio da internet da APA, 
considera-se que, face às lacunas atrás identificadas, verifica-se o não cumprimento dos seguintes 
critérios: 

3. Adequação da Escala utilizada no EIA, face à fase de projeto. 

4. Adequação do âmbito do EIA (nomeadamente ao nível dos fatores ambientais relevantes para 
a decisão). 

6. Adequação da representação cartográfica das várias componentes do projeto. 

9. Apresentação da fundamentação da seleção da(s) alternativa(s) avaliada(s) no EIA ou da 
ausência de alternativas. 

11. Descrição do projeto, incluindo quanto à referência de projetos complementares, associados 
ou subsidiários: ausência de lacunas significativas. 

12. Apresentação da fundamentação dos objetivos e justificação do projeto e das suas principais 
componentes. 

13. Adequação da metodologia de análise dos fatores ambientais relevantes 

14. Apresentação da fundamentação e justificação da metodologia de avaliação de impactes. 

15. Adequação da análise dos fatores ambientais do conteúdo mínimo do EIA, de acordo com a 
legislação em vigor, ou apresentação da justificação pelos fatores não estudados. 

18. Identificação e avaliação de impactes cumulativos. 

19. Apresentação de medidas de minimização e/ou de compensação, face aos impactes 
ambientais relevantes. 




