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A AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL  

A barragem da Pontinha está sujeita a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) uma vez que a 

legislação portuguesa obriga essa avaliação para barragens que possuem uma altura > a 15 m, ou 

volume > 0,500 hm3, ou albufeira> 5 ha ou coroamento> 500 m; ou Barragens de terra: altura> 15 

m, ou volume> 1 hm3, ou albufeira> 5 ha, ou coroamento> 500 m1. Com efeito, a barragem da 

Pontinha, é uma barragem de terra com uma altura de 22 m a cima do leito e de 26 m acima da 

fundação, possui um volume de cerca de 500 000 m3 e forma albufeira que ocupa uma área com 

cerca de 7 ha. 

A Avaliação de Impacte Ambiental tem como principais objetivos2: 

 “a) Avaliar, de forma integrada, os possíveis impactes ambientais significativos, diretos e 

indiretos, decorrentes da execução dos projetos e das alternativas apresentadas, tendo em vista 

suportar a decisão sobre a viabilidade ambiental dos mesmos; 

 b) Definir medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar tais impactes, auxiliando a 

adoção de decisões ambientalmente sustentáveis; 

 c) Instituir um processo de verificação, a posteriori, da eficácia das medidas adotadas, 

designadamente, através da monitorização dos efeitos dos projetos avaliados; 

 d) Garantir a participação pública e a consulta dos interessados na formação de decisões que 

lhes digam respeito, privilegiando o diálogo e o consenso no desempenho da função 

administrativa.” 

A Avaliação de Impacte Ambiental pode ser realizada com o projeto em diferentes fases de 

desenvolvimento (Estudo Prévio, Anteprojeto ou Projeto de Execução). Neste caso, a Avaliação de 

Impacte Ambiental foi realizada em fase de Projeto de Execução que se designa por Projeto da 

barragem da Pontinha. 

O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

A Avaliação de Impacte Ambiental tem como ferramenta principal, um estudo chamado de Estudo 

de Impacte Ambiental que abreviadamente se designa por EIA. 

O EIA é elaborado pelo proponente, isto é, por quem quer implementar o projeto, que no caso da 

barragem da Pontinha é a empresa BOLSIMO - GESTÃO DE ACTIVOS, S.A.  

O EIA tem como objetivo avaliar os possíveis efeitos do Projeto, sejam eles positivos ou negativos. 

Quando são identificados efeitos negativos são propostas medidas para evitar, reduzir ou 

compensar estes efeitos e sempre que possível são ainda propostas medidas para aumentar os 

impactes positivos. 

 
1 Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, alínea g) do n.º 10 do Anexo II “Barragens e outras instalações 
destinadas a reter a água ou armazená-la de forma permanente (não incluídos no anexo I)” 
2 Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-lei n.º 47/2017, de 24 de março e pelo Decreto-lei n.º 179/2016, 
de 27 de agosto 
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O RESUMO NÃO TÉCNICO 

Paralelamente com o desenvolvimento do EIA é desenvolvido o respetivo Resumo Não Técnico 

(RNT) que tem como objetivo facilitar a participação do público (pessoas individuais, associações 

ou empresas), onde é descrita de forma simples a informação presente no EIA. Desta forma, o 

presente documento constitui o RNT do EIA da barragem da Pontinha, localizada na propriedade 

designada por Sítio Encantado (Silves), que poderá ser consultado, caso se pretenda informação 

mais detalhada. 

O EIA foi desenvolvido, entre novembro de 2019 e outubro de 2020, pela Empresa RR Planning 

Lda, e foi realizado de acordo com o previsto na lei, envolvendo um conjunto de técnicos de diversas 

áreas. 

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A barragem da Pontinha localiza-se na ribeira da Pontinha, na propriedade do Sítio Encantado, na 

freguesia de Silves, concelho de Silves e distrito de Faro, ver Figura 1. 

 

Figura 1 | Localização do Projeto à escala Regional 

A área da propriedade do Sítio Encantado possui cerca de 366 ha e localiza-se a cerca de 7 km do 

centro da sede municipal, de onde se chega pela EN124, com a qual confina a Sul. Pela mesma 

estrada, Portimão fica a cerca de 10 km. 
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O relevo do Sítio Encantado apresenta-se maioritariamente 

ondulado a escarpado, sem aplanações com grande 

continuidade para além da várzea da ribeira da Pontinha 

(dominada pelo uso agrícola, ou por campos incultos ainda 

remanescentes desse uso). O povoamento florestal é 

constituído por manchas de eucalipto e de pinheiro manso, 

sendo esta árvore de plantação mais recente. A propriedade foi 

fortemente atingida pelo incêndio florestal que, em 2018, varreu 

uma extensa área da Serra de Monchique. Assim, contrastam 

as áreas ardidas – onde, não obstante, alguns pinheiros e 

sobreiros mostram ter sobrevivido, exibindo, menos de um ano 

depois do incêndio, crescimento novo – com as manchas 

florestais que foram poupadas ao fogo. 

 

  

Vista da propriedade orientação SE-NO Zona norte 

 
 

Área ardida  Varzea da Ribª da Pontimja 

Fotografia 1 | Várias vistas da propriedade 

A barragem da Pontinha localiza-se na ribeira da Pontinha, cerca da cota 25 m, e tem uma bacia 

hidrográfica de 6,2 km2, com altitudes variáveis entre os 249 e 27 m. À cota do Nível de Pleno 

Armazenamento (NPA) – (44,5 m) – o volume total armazenado é de 504 540 m3 e a área inundada 

de cerca de 7 ha. A altura máxima da barragem acima do terreno natural é de 22 m e, acima da 
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fundação, de 26 m. O vale tem uma configuração assimétrica, sendo o encontro esquerdo mais 

íngreme do que o encontro direito. 

No que concerne a materiais de empréstimo para a construção dos aterros do corpo da barragem, 

estes 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 2 | Síntese da Planta de implantação do projeto da barragem  
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BREVE DESCRIÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

De seguida é feita uma descrição sucinta do estado atual do ambiente na área ode se pretende 

implantar a barragem e sua envolvente tendo em conta os diversos temas analisados no EIA. 

Os descritores do clima mais relevantes conexos com o Projeto são a temperatura e a precipitação 

e as ocorrências de valores extremos das suas variáveis, correntemente designados por fenómenos 

extremos. De acordo com a ficha climática do projeto ClimAdaptLocal relativa ao único município do 

Algarve que nele participa, Loulé, as previsões para as alterações climáticas a longo prazo preveem 

um aumento significativo da temperatura média anual e uma redução média da precipitação de 15% 

em termos gerais, concentrada sobretudo na primavera. Uma vez que as características climáticas 

da zona do Projeto não diferem substantivamente das do município de Loulé adotam-se nesta 

análise os resultados obtidos no projeto ClimAdaptLocal para este município como aplicáveis à área 

de implantação do Projeto da barragem da Pontinha. 

As anomalias projetadas da temperatura variam entre um aumento de 1,3 e 2,7°C para meio do 

século (2041-2070) e entre 1,4 e 4,4°C para o final do século (2071-2100), em relação ao período 

histórico modelado (1976-2005). As anomalias mais elevadas são projetadas para o verão, 

primavera e outono.  

No que diz respeito à variável precipitação, ambos os cenários e modelos projetam uma diminuição 

da precipitação média anual, até ao final do século. Consoante o cenário e modelo escolhido, as 

projeções apontam para uma redução que pode variar de entre 6% a 44%, relativamente aos valores 

observados no período 1976-2005, durante o qual foi registada uma precipitação média anual de 

752 mm. As anomalias projetadas até ao final do século relativamente às médias sazonais da 

precipitação apontam para reduções na primavera (com variações entre 13% a 61%), verão (13% a 

73%) e outono (7% a 53%). 

Ao nível da geologia a região integra-se na unidade morfo-estrutural Maciço Antigo, predominando 

xistos e grauvaques (turbiditos) da Formação de Brejeira, rochas comuns na região e não portadoras 

de recursos geológicos metálicos de elevado interesse económico. De igual modo também não são 

identificadas ocorrências de património geológico na área em estudo do Projeto ou na sua 

envolvente próxima. Em termos geotécnicos, não se identificam áreas instáveis (com 

escorregamentos, deslizamentos, desprendimentos, etc.) 

Em termos hidrogeológicos, a área em estudo do Projeto sobrepõe-se à massa de água 

subterrânea denominada “Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade”, com escassa aptidão aquífera 

e caraterísticas de aquífero poroso e fraturado. Na proximidade da área em estudo foram 

identificados dois pontos de água subterrânea (poços). As captações de águas subterrâneas 

destinadas ao abastecimento público mais próximas encontram-se a mais de 9 km de distância. 

No que se refere aos Solos e capacidade de uso do solo, verifica-se que na área da propriedade 

dominam os Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques, 

que ocupam, integralmente, a área de implantação do Projeto e mais de 98% da área 

correspondente à propriedade do Sítio Encantando. 

No que respeita à capacidade de uso do solo é notória a prevalência da classe “E”, a qual é 

considerada a classe com menor aptidão para a utilização agrícola na medida em que apresentam 

limitações muito severas sendo os riscos de erosão são muito elevados 
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No que concerne ao tema Recursos hídricos, o espaço territorial em que se insere o 

aproveitamento hidráulico do ribeiro da Pontinha localiza-se na Região Hidrográfica das Ribeiras do 

Algarve, designada como RH8. Mais especificamente, a zona hidrológica em apreço pertence à 

bacia hidrográfica do rio Arade e sub-bacia da ribeira de Odelouca. A rede hidrográfica da área em 

estudo conflui diretamente nesta ribeira através da linha de água designada na cartografia nacional 

como ribeira da Pontinha.  

A fisiografia geral tem significado para a análise dos recursos hídricos na medida em que é 

caracterizada por um conjunto de fatores que têm influência importante para o comportamento 

hidrometeorológico do espaço em avaliação. 

Geomorfologicamente a bacia hidrográfica possui as características do relevo da serra algarvia. 

Na bacia hidrográfica predominam as vertentes moduladas pela movimentação das camadas 

superficiais durante os episódios de reflorestação, que, entretanto, foi devastada pelo incêndio de 

2018, formando socalcos, mas apenas na parte da bacia hidrográfica incluída na propriedade do 

Sítio Encantado de cerca de 370 ha. 

Litologicamente a constituição do subsolo é formada por xistos e grauvaques fortemente dobrados. 

Como se trata de rochas praticamente impermeáveis a evolução do relevo fez-se pela ação erosiva 

das águas que se escoam à superfície. Estes fenómenos erosivos deram lugar a um vale aluvionar 

que se apresenta estreito com poucas dezenas de metros na metade de montante da linha de água 

alargando até algumas centenas de metros na parte de jusante da mesma. 

Os valores mensais, do escoamento médio mensal em regime natural, por si só apenas fornece 

uma comparação geral entre os meses do ano em termos médios. Os valores de referência geral 

permitem aquilatar as disponibilidades de recursos hídricos de superfície médios anuais de  

240,3 mm na bacia do Arade e conduzem a valores para a totalidade da bacia hidrográfica da ribeira 

da Pontinha (8,3 km2) de 1 994 490 m3. 

Os condicionantes de localização da barragem reduzem a área drenante aproveitável ao máximo 

de 6,2 km2, e os valores de volumes de água baixam para 1 498 860 m3. Todavia, dada a elevada 

irregularidade hidrológica da região, com frequentes períodos de seca plurianuais e sujeitas aos 

efeitos das alterações climáticas, a caracterização hidrológica carece de uma análise aprofundada 

para obter garantias quanto às disponibilidades de recursos hídricos. 

Dado que na linha de água em apreço não existe qualquer tipo de medições e ou registos de 

caudais, para a análise e avaliação do regime de escoamento na bacia hidrográfica da ribeira da 

Pontinha foram usados métodos indiretos. 

Dos valores que caracterizam a área em estudo em matéria de escoamentos em termos médios 

destacam-se os valores de referência do escoamento médio anual de 222 mm, o escoamento em 

ano seco de 77 mm, do ano muito seco de 26 mm e do ano húmido de 369 mm. 

Os valores de escoamentos obtidos para o período em que há registos nas diversas variáveis 

intervenientes, designadamente precipitação, escoamentos de referência, temperatura, humidade 

relativa do ar e velocidade do vento, apresentam-se no Quadro seguinte. Neste Quadro contrastam-

se os escoamentos com a precipitação, ressaltando daí a confirmação de elevadas perdas de água 

no processo de transformação de precipitação em escoamentos. No mesmo Quadro são 

apresentados os volumes médios de água armazenável na secção da barragem. 
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Quadro 1 | Escoamentos versus precipitação médios mensais e anuais e Volumes médios mensais e anuais de 
água armazenável 

Variáveis Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Ano 

Precipitação 
(mm) 78 100 119 96 82 74 50 37 12 1 4 23 674 

Escoamentos 
(mm) 

12 36 65 44 34 24 5,4 1,5 0,1 0,0 0,0 0,1 222 

Volumes (x 1000 
m3) 70 213 381 256 197 139 31 9 0,7 0,0 0,0 0,4 1296 

 

O cenário de efeitos de alterações climáticas a ocorrerem a longo prazo foi tido em consideração na 

medida em que se adotou uma série conservadora de escoamentos médios anuais. 

Sendo os valores esperados da redução de precipitação a longo prazo apontados pelos 

especialistas em alterações climáticas para o Algarve, acima mencionados da mesma ordem de 

grandeza da redução da série de valores de escoamentos adotada, considera-se que foram 

atendidas as possíveis questões no âmbito da análise de incerteza suscitáveis pelas alterações 

climáticas. 

Na situação atual, regime natural, o regime de caudais intensos e seus efeitos deve ser analisado à 

luz da circunstância estuarina da confluência da ribeira da Pontinha com a ribeira de Odelouca em 

situação de marés vivas. Nestas circunstâncias têm-se verificado ocorrências de regolfo em marés 

altas no estuário que penetram no tramo inferior do leito da ribeira da Pontinha, o que justificou a 

atribuição pela ARH de um título de utilização de recursos hídricos nº 1242/2007 para a construção 

de um açude provisório no troço final da ribeira para mitigar este efeito. Todavia, os resultados 

publicados dos estudos promovidos pela ARH Algarve e APA sobre as zonas de risco de inundação 

não comprovam estes factos. Esta discrepância parece dever-se ao facto de nos estudos referidos 

as áreas de inundação estarem delimitadas por secções transversais às linhas de água e não por 

curvas de nível. 

Os caudais de ponta de cheia determinados para a secção da barragem, em função dos períodos 

de retorno e do método de cálculo, são da ordem dos 10-30 m3/seg. para recorrências de 10 a 50 

anos e 20-60 m3/seg. para recorrências de 100 a 2000 anos. Estes valores são usados para 

verificações de segurança diversas, sendo que o caudal da cheia de projeto adotado é de  

41,1 m3/seg que, após o amortecimento na albufeira, dá origem a um caudal máximo a jusante da 

barragem de 35,5 m3/seg. Para os caudais de cheia mais frequentes, ou seja, de valores da ordem 

de metade do de Projeto, obter-se-ão caudais de saída do descarregador de cheia muito reduzidos 

por efeito de amortecimento da albufeira.  

Tendo em conta o facto do regime de caudais, que se caracteriza pela concentração de elevados 

caudais em poucos dias nos meses chuvosos e que definem a torrencialidade do regime hidrológico 

da região, as águas turvas afluentes à albufeira serão em parte descarregadas para jusante quando 

os volumes afluentes são superiores à capacidade de armazenamento da albufeira, o que acontece 

a cerca de 80% do volume afluente. Assim, admite-se que os sedimentos em suspensão serão 

transportados para jusante pelos caudais descarregados nesta proporção em momentos de caudais 

elevados. Todavia, existirá uma parte de caudais sólidos que serão transportados por arrastamento, 
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que se estimam em cerca de 20% do total de sedimentos transportados pelos caudais afluentes, e 

que ficam retidos na albufeira.  

Os vetores económicos mais significativos da região têm sido a agricultura, o turismo e a construção 

civil, esta motivada pelo turismo. Estas atividades estão fortemente dependentes dos recursos 

hídricos, sendo que o território onde se insere a área em estudo dispõe de recursos hídricos 

superficiais limitados no espaço e no tempo. 

Na bacia hidrográfica da ribeira da Pontinha as utilizações atuais de recursos hídricos são residuais, 

sobretudo na rega de áreas marginais ao leito da ribeira em pequenos pomares de citrinos com 

recursos a pequenas charcas sem regularização interanual, que pertencem ao promotor da 

construção da barragem. 

No tema da Ecologia (fauna e flora) é relevante o facto de parte da área em estudo foi percorrida 

pelos incêndios de 2018 que queimaram uma boa parte da vegetação ali existente. Nas zonas não 

afetadas pelos incêndios subsistem alguns matagais e restos de povoamentos florestais que terão 

sido anteriormente alvo de incêndios, nomeadamente em 2003. 

As tipologias de formações vegetais cartografadas na área de implantação correspondem a:  

 Matos e matagais: estando limitadas às áreas sujeitas a menores intensidades de perturbação 

antrópica, ou que foram intervencionadas há mais tempo, encontra-se um mosaico de matos e 

matagal que não é possível destrinçar cartograficamente. Este mosaico compreende tojais 

incluíveis no habitat 4030pt5, matos de Genista polyanthos e, nos locais mais frescos e menos 

perturbados, pequenas manchas de medronhal, incluível no habitat 5330pt3.  

 Habitat ripícola: ao longo da linha de água que atravessa a área de implantação, a ribeira da 

Pontinha, onde ocorrem matagais altos de loendro (Habitat 92D0pt1), característicos de linhas 

de água temporárias, e também alguns salgueirais (Habitat 92A0pt5), em locais também de 

regime torrencial mas mais estáveis, tipicamente junto a pequenos pegos e na parte mais a 

jusante da linha de água. O estado de conservação destas formações é muito variável, uma vez 

que parte da ribeira sofreu com o incêndio em 2018; esta linha de água parece apresentar um 

caudal mais duradouro, pelo que inclui ainda um pequeno núcleo de amieiros, com presença de 

uma comunidade arbustiva com Erica lusitanica e Viburnum tinus.  

 Flora ruderal sem valor de conservação: esta tipologia corresponde a um mosaico de pequenas 

manchas de matos autóctones pauciespecíficos e de baixo valor natural com prados de 

comunidades da classe Stellarietea media, de plantas nitrófilas e semi-nitrófilas de pequena 

biomassa, também sem valor de conservação. 

As espécies de flora com estatuto de proteção referenciadas para a quadrícula onde se insere a 

área de implantação são Linaria algarviana, Bellevalia hackelii, Ruscus aculeatus, Narcissus 

bulbocodium subsp. obesus, Salix salviifolia subsp. australis e Spiranthes aestivalis. 

Durante os trabalhos de campo, no que respeita a flora rara ou protegida, apenas foi observada a 

presença de Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium e de Salix salviifolia subsp. australis, 

ambas espécies comuns, a primeira constante apenas do anexo B-V, a segunda dos anexos B-II e 

B-IV. 

Quanto às restantes espécies, Linaria algarviana é uma planta de substratos arenosos e Bellevalia 

hackelii de solos calcários, pelo que a sua ocorrência na área de implantação é muito improvável. 

Ruscus aculeatus é uma planta de sobcoberto de bosques, pelo que é pouco provável a sua 

ocorrência na área de implantação, ainda que não seja impossível. Spiranthes aestivalis ocorre em 
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margem e leitos pedregosos de cursos de água temporários, pelo que poderia ocorrer na área de 

implantação, mas teria sido observada durante a visita de campo realizada em Maio. 

No que respeita à fauna atribuem-se à área de implantação 15 espécies de mamíferos, uma 

classificada como Vulnerável e outro como Quase Ameaçada, 64 espécies de aves, uma 

classificada com Em Perigo e outra como quase ameaçada, e 7 espécies de anfíbios e 9 de répteis, 

sendo que apenas um anfíbio está classificado como Quase Ameaçado. 

Não se conhece na área de implantação, ou na sua vizinhança próxima, nenhum abrigo de 

morcegos de importância nacional. A área de implantação da barragem e respetiva albufeira deverá 

ser percorrida em busca de alimento pela única espécie classificada como Em Perigo, a águia-de-

Bonelli, uma vez que se conhece um ninho desta espécie a cerca de 3 000 m da área em estudo e 

que a espécie foi observada numa das visitas ao terreno, perto do local proposto para a construção. 

A paisagem envolvente à barragem da Pontinha integra as seguintes unidades de paisagem: 

 Vale da ribeira de Odelouca; 

 Zona de Serra. 

São duas unidades de paisagem com características distintas, sobretudo em termos biofísicos, mas 

que apresentam como fatores comuns o elevado interesse ecológico uma vez que integram um 

conjunto de valores naturais que se encontram relativamente bem preservados e/ou que se 

pretendem proteger, e que se refletem em paisagens que se encontram protegidas devido aos 

habitats ou espécies que integram. 

O vale da ribeira de Odelouca, pelo facto de reunir condições biofísicas mais favoráveis para a 

instalação de atividades humanas, corresponde à unidade onde a presença humana se faz sentir 

de forma mais marcante, quer pela ocupação agrícola que domina no uso do solo, quer pela 

presença de pequenos aglomerados populacionais e algum povoamento disperso. 

No tema da Socioeconomia a análise encontra-se estruturada em quatro pontos: população e 

povoamento; estrutura económica; atividade agrícola de florestal e acessibilidades.  

No que se refere à população, dentro da propriedade do Sítio Encantado não existe nenhum 

aglomerado populacional sendo o aglomerado mais próximo a lugar de Odelouca localizado  a cerca 

de 1,5 km. No entanto se analisada a população por secções estatísticas que cruzam a propriedade 

num raio se 1 km, foram identificadas 8 subseções estatísticas onde residiam, em 2011, 379 

habitantes, correspondente a 1,02% da estrutura demográfica do concelho, cujo território apresenta 

uma polarização em torno de Silves, Armação de Pêra e S. Bartolomeu de Messines. 

A estrutura demográfica sugere a prevalência de uma população envelhecida, com a supremacia 

dos níveis inferiores de escolaridade e com uma taxa de atividade de cerca de 30%.   

Relativamente à atividade agrícola e florestal, há a destacar a vocação florestal da área da 

propriedade do Sítio Encantado (95% da sua área), não sendo igualmente negligenciável o facto de 

a várzea da ribeira da Pontinha ser classificada como RAN e por isso possuir uma aptidão agrícola. 

No âmbito da produção florestal a propriedade do Sítio Encantado possui um Plano de Gestão 

Florestal aprovado em março de 2020 
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No que se refere às acessibilidades, tal como já acima mencionado o acesso à propriedade é feito 

através da EN124, sendo a propriedade servida por caminho municipal e por uma densa rede de 

caminhos florestais.  

A análise do descritor Ordenamento do Território é constituída por dois pontos principais, os 

Instrumentos de Gestão Territorial em vigor e as Servidões e Restrições de Utilidade Pública. 

A área em estudo deste descritor corresponde a toda a área da propriedade do Sítio Encantado, 

onde foram identificados e analisados vários Instrumentos de Gestão Territorial (IGT): de âmbito 

nacional, de âmbito regional e de âmbito municipal de entre os quais se destaca o Plano Diretor 

Municipal (PDM) de Silves. 

A área em estudo insere-se na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - UNOP 5 – Zona da 

Serra do PDM e encontra-se maioritariamente classificada como Espaços Naturais/Florestais de 

Manutenção e Proteção, apresentando áreas menores de Espaços Florestais de Manutenção e 

Proteção e uma área ao longo da ribeira da Pontinha classificada como Espaços Naturais, área 

onde se encontra interdita a destruição da vegetação ribeirinha. 

Refere-se ainda que a área da propriedade do Sítio Encantado, possui um Plano de Gestão 

Florestal, aprovado em março de 2020, no qual se pretende para a área da propriedade do Sítio 

Encantado a criação de um espaço multifuncional de uso diversificado, procurando uma melhoria 

da qualidade dos recursos florestais existentes, assim como a recuperação das áreas afetadas por 

incêndios, considerando ainda as componentes agrícolas e recreio e lazer. 

Na área em estudo foi identificado um conjunto alargado de Servidões Administrativas e Restrições 

de Utilidade Pública, contudo quando considerada apenas a área de implantação do Projeto, as 

servidões e restrições de utilidade pública são as seguintes: 

 Reserva Ecológica Nacional, em particular: “Áreas com risco de erosão hídrico” “Cursos de água 

leitos e margens” e “Zonas Ameaçadas pelas Cheias”; 

 Reserva Agrícola Nacional; 

 RTEE – Linha de Alta Tensão; 

 Domínio Hídrico; 

 Perigosidade de Risco de Incêndio; 

 Área percorrida por incêndios. 

Estas Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública encontram correspondência na 

identificação de impactes, com exceção da rede de transporte de energia elétrica de alta tensão, 

que pela natureza da servidão que não sofre interferência com a implantação do Projeto. 

A área de intervenção do Projeto foi alvo de estudo do património e de investigação arqueológica 

em conformidade com as metodologias específicas da especialidade, que envolvem a pesquisa 

bibliográfica e cartográfica e trabalhos de campo de prospeção arqueológica. 

Os resultados indicam a ausência de registos de vestígios arqueológicos e/ou de património 

edificado, não só na área de intervenção, mas também no território mais próximo. No entanto, há 

que salientar a importância histórica da região de Silves. 

Os trabalhos de campo, apesar de beneficiarem de condições do terreno genericamente favoráveis, 

também não revelaram a presença de património. 
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Acresce que a paisagem de encosta e vale detém uma escassa potência de solo e é acentuada a 

erosão das vertentes, indiciando limitada possibilidade de ocorrência de vestígios na fase de 

construção do projeto.  

No tema ruído  projeto da barragem da Pontinha e os recetores sensíveis potencialmente mais 

afetados pelo ruído localizam-se no concelho de Silves, que ainda não possui delimitação e 

disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas no âmbito do PDM, conforme estabelecido no 

artigo 6.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

Neste contexto, conforme estabelecido no número 3 do artigo 11.º do RGR, os valores limite de 

exposição a verificar junto dos recetores sensíveis potencialmente afetáveis pelo ruído do projeto 

são: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

De acordo com os resultados obtidos nas medições experimentais, considerados respetivos da 

média anual, os indicadores de longa duração Lden e Ln junto dos recetores sensíveis localizados 

na área de potencial influência acústica da barragem da Pontinha, caracterizados pelos pontos de 

medição Ponto 1 a Ponto 3 cumprem os valores limite de exposição aplicáveis para ausência de 

classificação acústica, conforme estabelecido no número 3, artigo 11.º do RGR [Lden ≤ 63 dB(A) e 

Ln ≤ 53 dB(A)].  

O ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica 

daa barragem da Pontinha varia entre o pouco e o moderadamente perturbado, em função da 

distância à rodovia EN124, que atravessa a povoação de Odelouca e é a principal fonte de ruído 

existente. O ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis (habitações unifamiliares) localizados 

de forma dispersa na envolvente da povoação de Odelouca é típico de meio rural pouco 

humanizado, sendo a principal fonte de ruído a natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal). 

A análise ao descritor da Qualidade do ar é baseada no documento “Emissões de Poluentes 

Atmosféricos por Concelho - 2009”, da autoria da Agência Portuguesa do Ambiente, de novembro 

de 2011 para o concelho de Silves e para os seus concelhos limítrofes, nomeadamente, Albufeira, 

Lagoa, Loulé, Monchique e Portimão, localizados no Algarve, assim como, Almodôvar, Odemira e 

Ourique integrados no Baixo Alentejo. 

Para enquadrar a área em estudo efetuou-se uma análise quantitativa dos principais poluentes 

atmosféricos, nomeadamente, os óxidos de enxofre (SOx); óxidos de azoto (NOx); amónia (NH3); 

compostos orgânicos voláteis não-metânicos (COVNM); partículas de diâmetro inferior a 10 

micrómetros (PM10); Chumbo (Pb); Cádmio (Cd); Mercúrio (Hg); Metano (CH4); Óxido nitroso (N2O) 

e Dióxido de carbono (CO2), excluindo fontes naturais. 

As emissões do concelho de Silves são, na generalidade, baixas, assim como, dos restantes 

concelhos com os quais faz fronteira. 

Os dados mais recentes (2017 e 2018) dos índices de qualidade do ar, na Rede de Qualidade do 

Algarve, sugerem uma boa qualidade do ar na maioria dos dias.  

Por forma a obter dados mais próximos do local da barragem da Pontinha, foi analisada a evolução 

das concentrações médias registadas na estação de Malpique (a estação mais próxima à área em 

estudo), entre 2014 e 2018. Dessa extrapolação presume-se que na área onde se pretende construir 

a barragem não apresenta problemas de qualidade do ar. 
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Sobre os Riscos de Acidentes Graves ou de Catástrofes decorre da legislação que os EIA devem 

constar uma descrição dos impactes negativos significativos esperados do projeto no ambiente, 

decorrentes do risco de acidentes graves e/ou de catástrofes aos quais o projeto pode ser 

vulnerável, que sejam relevantes para o projeto em causa.  

Tendo em conta a pequena dimensão do Projeto e a sua inserção territorial num espaço sem 

atividades económicas relevantes e sem ocupação humana permanente, a condição de catástrofe 

não é aplicável, sendo a análise e descrição nesta matéria orientada para a condição de risco de 

acidente grave. 

O único risco de acidente grave é a rotura da barragem com os consequentes impactes no espaço 

a jusante até à confluência da ribeira da Pontinha com a ribeira de Odelouca localizada a 2 350 m 

a jusante da secção da barragem.  

Os riscos resultam do produto da magnitude ou intensidade das ameaças potenciais pelas 

vulnerabilidades das pessoas, bens e infraestruturas sob ameaça, sendo que a ameaça é uma 

variável onde não se pode intervir ou com possibilidade de intervenção muito limitada e a 

vulnerabilidade uma variável em que se pode intervir com medidas de mitigação e prevenção.  

Dado que a inserção territorial do Projeto é num espaço sem atividades económicas relevantes e 

sem ocupação humana permanente, as ameaças a considerar são as de origem natural. Destas 

ameaças, as que podem incidir sobre as vulnerabilidades do projeto são apenas de considerar as 

associadas a precipitações extremas, cheias e chuvas torrenciais, e as associadas a movimentos 

da crosta terrestre originados por sismos. Como o local de implantação da barragem não é uma 

zona geologicamente instável ou sujeita a movimentos de vertente não são previsíveis 

deslizamentos de terras ou enxurradas de lama.  

As cheias e as chuvadas torrenciais são as ameaças mais frequente que podem existir na ribeira da 

Pontinha e incidir sobre as vulnerabilidades da barragem, designadamente sobre a capacidade de 

vazão do descarregador de cheias e a erosão de taludes, entre eles o paramento de jusante se o 

revestimento vegetal de proteção apresentar deficiência de continuidade. Obviamente que o 

descarregador em si mesmo não é vulnerável mas sim a possibilidade de redução da sua 

capacidade de vazão devido à sua obstrução e, em consequência, obrigar à subida do nível da água 

na albufeira e originar, por sua vez, o galgamento do coroamento e a erosão e colapso da barragem. 

O período de retorno a adotar para o cálculo da cheia de projeto é o estabelecido no Regulamento 

de Segurança de Barragens (RSB) em função do tipo, altura e classe da barragem.  

A definição dos hidrogramas de cheia afluentes foram calculados para os períodos de retorno de 20 

e 50 anos, para o dimensionamento das obras de desvio provisório, e de 2 000 anos, para o 

dimensionamento do descarregador de cheias.  

Do Projeto de Execução da barragem da Pontinha faz parte um estudo sismológico aprofundado 

com o qual de definem as ações sísmicas a considerar na avaliação do comportamento sísmico da 

barragem. Para o Projeto de Execução da barragem da Pontinha foram apenas considerados os 

registos sísmicos ocorridos e registados após 1920, ano do início da instalação da Rede Sísmica 

Nacional, a partir da qual se considerou que a amostra recolhida tem qualidade suficiente para a 

sua inclusão numa análise probabilística fiável. 

Segundo o Regulamento de Segurança de Barragens (RSB), a ação sísmica deve ser definida com 

base no Sismo Máximo Expectável (SME), que corresponde ao sismo credível do qual podem 

resultar as consequências mais graves para a barragem, que se considera igual ao Sismo Máximo 

de Projeto (SMP). O período de retorno correspondente deve ser pelo menos igual ao indicado no 
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Quadro 1 do Anexo II do RSB e avaliado em função do índice global de risco. O Sismo Base de 

Projeto (SBP), menos intenso que o SMP, deve ter uma probabilidade de 50% de não ser excedido 

durante a vida da obra (t=100 anos), ou seja, T≥145 anos. Neste sentido, para um índice global de 

risco de 12,6 (estimado no Volume IX – Plano de Observação) considera-se um período de retorno 

de 2500 anos para o SMP=SME e um período de retorno de 300 anos para o SBP. 

Quantos às vulnerabilidades, por se tratar de uma barragem de aterro, estas advêm da natureza da 

solução estrutural da barragem que, no caso do projeto da Pontinha, terá um corpo em aterro de 

terra com um perfil do tipo zonado e um descarregador de cheias em canal com soleira livre sem 

comportas, que são elementos complementares em termos de segurança. 

Após a instalação de uma barragem devidamente dimensionada e com os coeficiente de segurança 

regulamentares, o que é mais importante é a Gestão do Risco, que é um conceito que tem sido 

adotado para definir o enquadramento e a aplicação de metodologias de resposta aos problemas 

de segurança integrada das barragens e dos vales, envolvendo a necessidade de avaliação e 

manutenção de níveis de risco, quer na fase de projeto, quer nas fases de construção e exploração, 

de mitigar danos e de promover a proteção nos vales, face à inevitabilidade de uma segurança não 

absoluta ou sujeita a incertezas.  

Em conclusão, o estado atual do ambiente no âmbito do Projeto da barragem da Pontinha no 

respeitante a riscos de acidentes graves não apresenta qualquer preocupação dado que não há 

registos formais nem informais sobre efeitos de ocorrências derivadas da concretização das 

ameaças atrás identificadas: cheias excecionais e atividade sísmica extraordinária. 

Tais efeitos não poderiam ter expressão uma vez que a bacia hidrográfica e o vale a jusante do local 

da barragem são despovoados e não existem instalações inerentes a atividades económicas, para 

além de um incipiente aproveitamento das zonas aluvionares do vale para atividades agrícolas 

permanentes. Tratando-se de uma zona de relevo acidentado e ocupada por manchas florestais e 

matos, não existe qualquer risco de acidentes graves no estado atual. 

Pode, assim, afirmar-se que no que se refere ao estado atual do ambiente relativo a riscos de 

acidentes graves, por não existir a barragem, estes não existem, quer consideremos as ameaças 

de caudais de cheia excecionais quer de fenómenos sísmicos extraordinários. 

RESUMO DOS PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS E RESPETIVAS MEDIDAS 
DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO 

De seguida é feito um resumo dos principais impactes da barragem da Pontinha, na fase de 

construção e de exploração, nos vários descritores analisados, sendo igualmente feita uma breve 

descrição das medidas de minimização específicas definidas com vista a minimizar os respetivos 

impactes. Além das medidas específicas preconiza-se a aplicação de um conjunto de medidas, 

designadas por medidas gerais, que consistem num conjunto de boas práticas ambientais a serem 

tomadas em consideração descritas no documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de 

Construção” elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), disponível no respetivo sítio 

da internet. 

Na fase de construção, ainda sem plano de água da albufeira, os impactes potenciais identificáveis 

com incidência nos parâmetros climáticos poderiam advir do processo de desmatação, da 

remoção do coberto vegetal nas áreas a ocupar pela barragem, pela albufeira, pelos estaleiros, 
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pelos locais de armazenamento temporário de materiais e da mobilização de camadas de terras em 

extensão nas manchas de empréstimo de terras para construção dos aterros da barragem.  

Qualquer das intervenções mencionadas não produzem efeitos sobre nenhum dos parâmetros do 

clima local ou regional, designadamente temperatura, insolação, vento, geada, orvalho, 

precipitação, sendo taxativo que terão impacte nulo no clima na fase de construção. 

A fase de exploração envolve a utilização dos volumes de água armazenada na albufeira e da sua 

superfície livre para navegação sustentável de recreio, assim como a operação das instalações e 

equipamentos para permitir essas utilizações e garantir a segurança da barragem e dos órgãos 

conexos. 

Estas utilizações implicam variações em profundidade e em área da massa de água da albufeira. 

Quer a profundidade da albufeira quer a áreas submersas são variáveis ao longo do tempo, 

refletindo-se nas superfícies das margens expostas.  

Em termos de conforto humano a proximidade de uma massa de água em momentos de ocorrência 

de ondas de calor, que se prevê aumentarem de frequência devido às alterações climáticas, terá 

um impacte local positivo, provável, permanente e significativo. 

O facto da massa de água criada pela barragem se situar num vale cavado e muito abaixo das cotas 

dominantes do relevo circundante não se prevê qualquer efeito sobre os ventos e brisas locais, 

sendo o impacte esperado nulo. 

Quanto à humidade relativa do ar, é provável que exista uma alteração significativa deste parâmetro 

em períodos que, sem projeto, seriam secos e que, com o projeto, passarão a ser amenizados. Este 

impacte positivo, certo, permanente e significativo decorre dos objetivos do empreendimento. 

Sobre o regime da precipitação não se prevê qualquer alteração decorrente da exploração do 

empreendimento, sendo os impactes nulos.  

Quanto aos nevoeiros é provável que haja um ligeiro aumento de nebulosidades nas primeiras horas 

da manhã, devido à presença de uma massa de água e do diferencial térmico entre a superfície 

desta e os terrenos envolventes. 

Sobre outros meteoros os impactes serão nulos. 

Para a fase de construção da obra não foram identificados impactes negativos relevantes sobre as 

componentes do descritor clima, com exceção do impacte negativo sobre o conforto humano 

decorrente da desmatação e que podem eliminar o efeito de abrigo da vegetação arbórea. As 

medidas de minimização a considerar para atenuar um efeito incerto sobre o conforto humano é o 

cuidado em desmatar apenas de forma progressiva as zonas onde serão realizadas escavações e 

aterros e executar a desmatação da zona a inundar pela albufeira nas semanas que antecedem o 

primeiro enchimento. 

Na fase de exploração e mesmo de desativação/abandono, o clima não será impactado 

desfavoravelmente pelo que não há necessidade de identificação de medidas de minimização nem 

de compensação. Todavia, a eventual ocorrência de nebulosidades sobre albufeira nas primeiras 

horas do dia poderá ser minimizável se as utilizações do plano de água assim o exigiram com a 

circulação de uma embarcação durante alguns minutos ao longo da albufeira. 

No que concerne às alterações climáticas, o Projeto em análise terá impacte positivo. Com efeito,  

tendo em conta que as consequências das alterações climáticas serão, entre outras, o aumento das 

temperaturas médias, a diminuição da disponibilidade hídrica e o aumento do período de fogos 
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florestais, a criação da albufeira e consequente disponibilidade de água, contribuirá para atenuar 

estas consequências.  

Os principais impactes no ambiente geológico/geomorfológico encontram-se associados à fase de 

construção, nomeadamente às escavações necessárias para as fundações do corpo da barragem, 

escavações nas manchas de empréstimo e, ao destino final de eventuais terras sobrantes. Para a 

fase de construção classificam-se os impactes no fator ambiental Geologia como negativos, de 

reduzida magnitude (consequência de áreas e volumes relativamente modestos) e de significância 

moderada. 

Em termos hidrogeológicos, os principais impactes passíveis de ocorrerem, durante a fase de 

construção relacionam-se com derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis 

utilizados nas máquinas e veículos, afetos às obras. O impacte ao nível da qualidade das águas 

subterrâneas sendo incerto, a acontecer poderá ser negativo e significativo, se não forem tomadas 

medidas imediatas para o confinamento destes derrames. Durante a fase de exploração os 

principais impactes nos recursos hídricos subterrâneos relacionam-se com eventuais alterações nos 

níveis freáticos, mas de influência meramente local. Estes impactes são de significância reduzida.  

As medidas de minimização propostas visam reduzir a magnitude e importância dos impactes 

negativos e potenciar os impactes positivos, sempre que tal for possível. Os principais impactes 

decorrentes deste projeto terão lugar na fase de construção sendo, portanto, nesta fase, que se 

concentram as principais medidas de minimização propostas. Salienta-se que algumas das medidas 

de minimização propostas neste estudo terão consequências positivas em mais do que um descritor.  

Na fase de construção os eventuais materiais sobrantes das escavações deverão preferencialmente 

ser utilizados na obra. Na sua impossibilidade deve-se privilegiar a sua utilização noutras obras em 

curso na região. As manchas de empréstimo deverão situar-se preferencialmente na área a inundar 

com a albufeira. 

Os impactes sobre os solos resultarão da perda integral ou gradual de solos em toda a área de 

estudo. Durante a fase de construção do Projeto, além da perda, verificar-se-á uma diminuição da 

qualidade destes devido aos fenómenos de compactação, de contaminação ou de afetação pela 

alteração dos padrões de drenagem hídrica e eólica, com o consequente aumento da erosão. 

Durante a fase de exploração, haverá uma perda integral dos solos que darão lugar à albufeira e 

verificar-se-ão impactes negativos ao nível dos fenómenos erosivos, decorrentes das oscilações 

dos níveis de água armazenados. 

Na fase de construção ainda não existem alterações nos recursos hídricos de superfície nem no 

do plano de água e os impactes potenciais centram-se essencialmente no processo de desmatação, 

na remoção do coberto vegetal nas áreas a ocupar pela barragem, pela albufeira e pelos estaleiros, 

e na mobilização de camadas de terras em extensão nas manchas de empréstimo de terras e seu 

transporte para construção dos aterros da barragem, às ações de construção da barragem, à 

abertura de acessos e construção de edificações.  

Quanto à exploração de manchas de empréstimo de terras para a construção dos aterros dos 

maciços do corpo da barragem, as áreas de incidência localizam-se no essencial no vale 

imediatamente a montante na zona a submergir pela albufeira (mancha B); a jusante da barragem 

(mancha A), e fora da futura albufeira (mancha C-; mancha D; mancha E-). Nestas áreas e nos 

percursos de transporte, bem como no processo de espalhamento poderão ser geradas poeiras com 
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impactes potenciais na qualidade do ar que serão pouco significativos e temporários dado que só 

acidentalmente as terras serão processadas sem humedecimento. 

A ação de desmatação das áreas a inundar pela albufeira dará origem à exposição dos solos numa 

área de cerca de 70.000 m2 com o provável arrastamento de solos por erosão hídrica. Esta ação 

poderá alterar a hidráulica dos escoamentos para jusante das áreas desmatadas podendo existir 

um reduzido acréscimo de escoamento superficial e alguma erosão dos solos nus. Como esta ação 

só será concretizada quando a construção da barragem já estiver concluída e no período 

imediatamente anterior ao processo de enchimento da albufeira, este impacte negativo será muito 

temporário e pouco significativo, até porque os sedimentos ficarão armazenados na albufeira 

iniciando a formação do designado volume morto. 

Assim, em termos de erosão hídrica e sedimentologia, é provável poderem ser originados impactes 

negativos, temporários, de reduzida magnitude e reversíveis, na medida em que a haver tais 

obstruções entre a secção da barragem e a foz da ribeira, elas serão removidas logo que os caudais 

o permitirem durante a realização das obras. 

Para a fase de exploração as componentes que são avaliadas referem-se aos escoamentos e 

caudais médios, aos caudais de cheia, à sedimentologia, às variações de nível na albufeira e às 

utilizações da água, para o nível local. 

A principal função da albufeira é a regularização de caudais, armazenando as disponibilidades nos 

períodos húmidos e colmatando a escassez nos períodos secos e muito secos. Terá uma 

regularização interanual, ou seja, mesmo em anos de disponibilidades naturais nulas os volumes 

armazenados permitem satisfazer as utilizações hídricas previstas para as atividades humanas e 

económicas a empreender. 

A capacidade de amortecimento de caudais, transformando afluências torrenciais, características 

da zona, em descargas controladas e amortecidas pela albufeira, origina a sedimentação de caudais 

sólidos transportados em suspensão e os arrastados no leito da ribeira. Logo, o impacte das 

alterações sedimentológicas deve ser considerado positivo, mas reduzido, dada a pequena 

dimensão da bacia hidrográfica da secção da barragem, com incidência direta permanente e no 

local a jusante da barragem, ocorrendo após o enchimento da albufeira e é irreversível.  

No que se refere ao regime de exploração da albufeira, uma vez que apenas 20% das afluências à 

albufeira são retidas nesta, prevê-se um regime de exploração que manterá a cota do plano de água 

perto do nível de pleno armazenamento na maioria dos anos. Claro que numa sucessão de anos 

secos ou muito secos a albufeira atingirá o seu nível mínimo de exploração que é a cota 30. Nestas 

circunstâncias todas as margens da albufeira estarão expostas com impacte visual desfavorável 

que será temporário e reversível.  

A interferência da barragem no regime de caudais da ribeira da Pontinha é negligenciável na medida 

em que o regime natural desta ribeira é muito irregular. 

As alterações ao regime de recursos hídricos decorrentes das utilizações, que requerem a 

regularização interanual de caudais pela capacidade de armazenamento superior ao volume médio 

anual a utilizar, apenas terão efeitos para jusante da barragem nos anos muito secos ou em 

sucessões de anos desta tipologia. 

Assim, o impacte sobre este descritor será positivo, certo, de elevada magnitude relativa no local, 

permanente e ocorrerá a médio prazo. 
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O facto de ser uma barragem de terra e dispor de um órgão de segurança não dependente de 

equipamento que requeira manutenção, o descarregador de cheias de superfície livre, se se verificar 

a desativação/abandono, o que acontecerá é a permanência de uma massa de água sem uso 

definido sem fontes poluidoras a montante. 

Logo haverá um impacte positivo moderado, indireto, incerto a longo prazo, com incidência local e 

reversível se a albufeira vier a ter outra utilização (ex. recreio e lazer). 

Globalmente, das ações previstas para as diferentes fases, conclui-se que, face à caraterística 

temporária da fase de construção, será a fase de exploração, pela sua natureza permanente, que 

se revela como a mais importante para o descritor. 

Da avaliação realizada pode assim concluir-se que globalmente o impacte nos recursos hídricos é 

considerado positivo, de magnitude reduzida, direto, certo e permanente, com efeitos locais. 

Sobre o descritor Recursos Hídricos as medidas de minimização previstas no Projeto de Execução 

incidem sobre as componentes escoamentos e caudais e sedimentologia. Quanto aos impactes 

identificados sobre os escoamentos e caudais, que são reduzidos e circunstanciais decorrentes do 

desvio provisório da linha de água e a sua intersecção com uma ensecadeira, o Projeto de Execução 

incorpora as medidas de prevenção que garantem a disponibilidade de água armazenada na 

pequena albufeira criada pela pré-ensecadeira com cerca de 10.000 m3, volume este que permite 

minimizar e compensar os eventuais necessidades de água libertando-a para jusante.  

Para minimizar os problemas sedimentológicos, resultantes da decapagem de solos e respetiva 

exposição à erosão provocada pelas chuvas intensas se vierem a ocorrer, o Projeto de Execução 

prevê medidas de compensação propondo a renaturalização das manchas de solo remexidas, quer 

a jusante quer a montante, derivadas da extração de terras de empréstimo para os aterros com 

revestimentos com solo vegetal e hidrosementeira. 

A programação dos trabalhos de mobilização de terras prevista no Projeto indica que estes durem 

apenas dez meses que deverão coincidir com o período de primavera, verão e outono, existindo 

menor probabilidade de ocorrência de chuvas intensas que são as que dão origem à erosão dos 

solos expostos. 

Durante a fase de construção os impactes negativos ocorrem sobre os caudais e sobre a produção 

de sedimentos por erosão hídrica. 

Quanto aos primeiros, as medidas de minimização apenas dizem respeito à garantia de 

disponibilidade de água para jusante que asseguram as necessidades de água agrícolas nas 

reduzidas margens do vale.. Quanto à produção de sedimentos originados pelos trabalhos de 

construção, quer pela exposição dos solos desmatados à ação da precipitação quer da extração de 

terras nas manchas de empréstimo, quer dos depósitos temporários de materiais, quer da utilização 

dos caminhos provisórios para transporte de materiais, as medidas de minimização previstas para 

a fase de construção são a contenção das zonas de trabalho com valas de encosta e meia encosta 

de modo a reduzir a capacidade de arrastamento do escoamento das águas. 

A fase de exploração corresponde à prática das atividades permitidas pela água armazenada na 

albufeira. Essas atividades implicam utilizações que originam variações em profundidade e em área 

da massa de água da albufeira. Quer a profundidade da albufeira quer a áreas submersas são 

variáveis ao longo do tempo, refletindo-se nas superfícies das margens da albufeira expostas.  
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Apesar de entre os meses de abril e novembro os caudais na linha de água serem nulos na 

generalidade dos anos, adicionalmente, poderão ser descarregados caudais ambientais que 

venham a ser determinados pelas autoridades. Estes caudais poderão oscilar entre os 2,5% e os 

12,5% do caudal médio plurianual (módulo) distribuídos proporcionalmente aos caudais naturais 

mensais, ou seja, mimetizando os caudais naturais. A barragem está apetrechada com uma conduta 

dedicada a estes caudais controlada por uma válvula de saída a jusante. Portanto, qualquer impacte 

ambiental decorrente da intersecção de caudais poderá ser minimizado com uma gestão criteriosa 

desta descarga. 

O facto de a jusante da barragem a propriedade dos terrenos da bacia hidrográfica, incluindo as 

zonas de vale onde se praticam atividades agrícolas, na fase de exploração apenas foi identificado 

como impacte negativo o regime de exploração da albufeira. Não se justificam outras medidas de 

minimização que não seja a vigilância de modo a que os solos expostos das margens da albufeira, 

para os raros anos em que isso se prever acontecer, não sejam pisoteados e degradados. 

Os impactes que poderão resultar na fase de construção da barragem na fauna e flora serão os 

seguintes: 

 Flora e Vegetação 

Impacte resultante da instalação e atividade do estaleiro, necessário à implementação do 

Projeto, assumindo-se que este será localizado dentro da área de intervenção e fora das áreas 

com ocorrência de habitats. Este será um impacte negativo pouco significativo, de magnitude 

reduzida, de dimensão local, temporário e reversível. 

Impacte resultante da desmatação e limpeza superficial dos terrenos nas áreas da barragem e 

da albufeira e nas áreas de empréstimo que implicará a destruição direta da flora e vegetação 

nestes locais. As áreas afetadas incluem zonas de ocorrência de flora e de comunidades 

vegetais com estatuto de proteção. Não sendo habitats raros a nível nacional, estas tipologias 

rareiam cada vez mais, em consequência da ocorrência de incêndios recorrentes e por alteração 

antrópica. Estima-se que este será um impacte negativo muito significativo, de média 

magnitude, direto, de dimensão local, não mitigável, permanente e irreversível. 

A construção da barragem terá um impacte decorrente essencialmente da presença e 

movimentação de maquinaria, o que afetará indiretamente a vegetação. Considerando que não 

serão afetadas quaisquer populações ou comunidades vegetais com valor de conservação, uma 

vez que esta afetação ocorreu já na fase de desmatação, esta ação terá um impacte negativo 

pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e irreversível.  

O enchimento da albufeira terá um impacte decorrente da destruição da possibilidade de 

recuperação da vegetação na área inundada. Esta ação terá um impacte negativo significativo, 

de média magnitude, de dimensão local a regional, provável, permanente e irreversível. 

 Fauna 

O impacte associado à perturbação que resulta das atividades construtivas é negativo e deverá 

ocorrer na zona de intervenção sujeita à circulação de máquinas, veículos e pessoas, o que 

implica que se fará sentir em toda a área de intervenção e sua envolvente próxima. Este impacte 

é negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de dimensão local, temporário e 

reversível.  

O Impacte associado à perda de habitat é negativo uma vez que corresponde a uma efetiva 

remoção da vegetação e do solo nas áreas de empréstimo e o posterior alagamento da área da 
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albufeira. Tendo em consideração a ausência populações relevantes de espécies com estatuto 

de ameaça, este impacte é negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de dimensão 

local, permanente e irreversível. 

Na fase de exploração os impactes estimados incluem, no que respeita à Flora e Vegetação, a 

presença e funcionamento da barragem que constituirá um impacte nulo. 

Relativamente à Fauna, uma vez construída a barragem, não se esperam novos impactes 

negativos sobre as comunidades animais que atualmente ocorrem nas áreas a afetar.  

Algumas espécies ligadas aos meios aquáticos, nomeadamente algumas espécies de aves 

como as gaivotas e os corvos-marinhos, poderão vir a frequentar a albufeira. Dado que se trata 

de espécies sem estatuto de ameaça e muito abundantes e bem distribuídas pelo território 

nacional este impacte não terá qualquer significado.  

Finalmente, no que respeita a medidas de minimização, para além de medidas genéricas como as 

APA.08 e APA.37, sugere-se a decapagem prévia dos solos, de modo a que estas terras possam 

ser posteriormente utilizadas na recuperação das zonas afetadas e a recuperação de todas as zonas 

que sejam temporariamente afetadas, incluindo as manchas de empréstimo. Nas plantações e 

sementeiras deverão ser utilizadas exclusivamente espécies autóctones, estando excluída a 

utilização de qualquer espécie exótica. As plantas autóctones a utilizar deverão provir, 

obrigatoriamente, de populações locais.  

Uma vez que serão afetados habitats classificados no âmbito da Diretiva Habitats deverão ser 

definidas medidas compensatórias deste impacte, de acordo com a legislação em vigor. 

O atual uso do solo, caracterizado por ser uma área ardida e com uma ocupação de matos e pinheiro 

manso disperso, ficará comprometido na área da barragem, dando lugar a uma nova ocupação com 

a albufeira. É um impacte de natureza negativa, mas de magnitude reduzida, se considerarmos as 

mais-valias da barragem para a área envolvente. Os impactes sobre o uso do solo têm efeitos diretos 

nos usos atuais, quer na fase de construção quer na fase de exploração, momento em que dará 

lugar a uma nova ocupação com a albufeira constituindo uma reserva de água que servirá de apoio 

ao combate a incêndios e permitirá a valorização dos usos agrícolas existentes. 

Assim como medida de minimização propõe-se aumentar a área de povoamento florestal nas áreas 

circundantes à barragem, permitindo a existência de manchas de composição diversa e algumas 

zonas abertas, poderá constituir uma maior resiliência face aos incêndios, 

A fase de construção é aquela onde se registam alguns dos impactes negativos mais relevantes 

para a paisagem, dado tratar-se sobretudo de uma fase de desorganização espacial e funcional do 

espaço onde se irá implantar a barragem da Pontinha, com alterações importantes nos 

componentes biofísicos e na estrutura da paisagem. 

Os impactes visuais na fase de exploração, relacionados sobretudo com a presença do coroamento 

e do espelho de água, esperam-se negativos, com magnitude reduzida e pouco significativos. 

Considera-se ainda que as medidas a contemplar no projeto de integração paisagística, em conjunto 

com as medidas de minimização propostas, potenciarão a integração da barragem da Pontinha na 

paisagem. 

No âmbito da  socioeconomia, a fase de construção do Projeto apresenta um conjunto de impactes 

negativos, correspondentes a incómodos causados à população, que serão essencialmente de 
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carácter temporário, associado ao período de duração dos trabalhos, e que terão maior significância 

na envolvente imediata do Projeto. Na fase de exploração não se considera que haja uma relevante 

afetação da qualidade de vida da população, atendendo que a concretização do Projeto beneficiará 

a atividade florestal, a atividade agrícola, desempenhando uma importante função no combate aos 

incêndios florestais, na sua eventual ocorrência.  

Os impactes identificados ao nível do Ordenamento do Território dizem respeito essencialmente 

à afetação de servidões e restrições de utilidade pública, em particular a afetação do Domínio Públio 

Hídrico e da Reserva Agrícola Nacional.  

No que se refere à Reserva Ecológica nacional, a ocupação das áreas não constitui um impacte. 

Com efeito, o anterior regime da REN previsto no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março previa no 

seu artigo 4.º (Regime) a interdição deste tipo de obras: “1 - Nas áreas incluídas na REN são 

proibidas as acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento, 

obras de urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, 

escavações e destruição do coberto vegetal.”  

Todavia, o regime jurídico da REN definido no diploma acima mencionado foi revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto, na redação atual conferida pelo Decreto-Lei  

n.º 124/2019 de 28 de agosto. Por força do mencionado no preâmbulo do Decreto-Lei  

n.º 166/2008 de 22 de agosto “As infraestruturas hidráulicas são excluídas do elenco de usos e 

ações interditos, subordinando-se a sua realização ao disposto na Lei da Água e respetiva legislação 

complementar e regulamentar e aos condicionalismos que possam vir a resultar da aplicação do 

presente Decreto-Lei.". Com efeito, analisado o artigo 20.º (Regime) as obras hidráulicas deixaram 

de constar entre os usos e ações interditas. 

São impactes de natureza negativa, mas de impacte moderadamente significativo ou significativo, 

depois de consideradas as pequenas áreas afetadas e as medidas de minimização propostas. 

Essas medidas consistem no Pedido de Título de Utilização de Recursos Hídricos considerando os 

limites da nova albufeira, e o acompanhamento da intervenção nas manchas de empréstimo ao nível 

do impacte na qualidade do solo das áreas de RAN. 

No que respeita as condicionantes associadas ao risco de incêndio, o impacte será positivo, na 

medida em que se perspetiva a importância que terá o Projeto como recurso adicional no combate 

aos incêndios, devido à presença da albufeira e à proximidade de uma fonte de água. Por outro 

lado, a presença daquela albufeira ajudará a responder às necessidades de água em situações de 

seca, e servir de resposta ao fenómeno das Alterações Climáticas 

No que respeitam os objetivos de desenvolvimento preconizados nos vários instrumentos de gestão 

territorial para o interior do concelho de Silves e em particular para a área do Sítio Encantado, 

entende-se que estes encontram-se em sintonia com a natureza do projeto que tem por finalidades 

a proteção e combate a incêndios florestais, a rega florestal e pomares.  

Não se registam efetivas situações de impacte sobre o património decorrentes da implementação 

do Projeto. 

Ressalva-se que as situações pontualmente adversas de visibilidade do solo poderão encobrir 

alguns indícios, pelo que o acompanhamento arqueológico da desmatação e limpeza e de todos os 

trabalhos de construção que envolvam a mobilização de solos é a medida fundamental para mitigar 

a possibilidade de impactes sobre o descritor. 
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No âmbito do ruído a barragem da Pontinha, apenas terá emissão sonora relevante na fase de 

construção, nomeadamente devido à utilização de maquinaria pesada em operações de escavação, 

terraplenagem e betonagem. 

A fase de construção enquadra-se no estabelecido para Atividade Ruidosa Temporária, pelo que o 

exercício desta fase caso decorra apenas no período diurno dos dias uteis não têm valores limite de 

exposição a verificar, conforme estabelecido nos artigos 14.º e 15.º do Regulamento Geral do Ruído 

(Decreto-Lei n.º 9/2007). Contudo, caso a atividade tenha duração superior a um mês, deverá ser 

solicitada emissão de Licença Especial de Ruído (LER) ao município de Silves, que poderá fixar as 

condições de exercício da atividade, ficando condicionada ao respeito do valor limite do indicador 

LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período 

noturno, calculados para a posição dos recetores sensíveis.  

De acordo com os resultados previsionais, considerando a emissão sonora dos equipamentos 

pesados típicos de obras de construção civil, prospetiva-se que junto dos recetores sensíveis 

existentes potencialmente mais expostos ao ruído (habitações unifamiliares localizadas a mais de 

750 metros da zona de intervenção), durante a fase de construção o ambiente sonoro existente não 

venha a variar significativamente. 

Para a fase de exploração não estão previstos equipamento ou atividade geradora de ruído, ou seja, 

não se prospetiva a afetação do ambiente sonoro envolvente. 

Neste contexto, as fases de construção e exploração não se preveem impactes significativos junto 

dos recetores sensíveis existentes. 

Face ao exposto apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer medida de minimização 

de ruído específica ou a definição de um plano de monitorização do ruído. Caso vejam a existir 

reclamações, o que não se prospetiva que venha a acontecer, deverá ser definido um plano de 

monitorização específico e efetuadas medições junto do recetor reclamante. 

Os impactes sobre a qualidade do ar verificar-se-ão apenas na fase de construção do Projeto, com 

emissões de poeiras, resultantes do funcionamento da circulação de máquinas e veículos afetos à 

obra. Deste modo, poder-se-á afirmar, que são impactes de cariz negativo e pontuais. 

Apenas faz sentido considerar os riscos de acidentes graves ou de catástrofes resultantes da 

incidência das ameaças, cheias e sismos, sobre as vulnerabilidades, descarregador de cheias e 

corpo da barragem. Estas ameaças, quando conjugadas com estas vulnerabilidades, são as únicas 

que poderão originar a rotura da barragem e provocar danos a jusante, ou seja, são as que podem 

estar associadas aos riscos de acidentes graves. 

Da análise desenvolvida no presente EIA, no âmbito do descritor temático Riscos de Acidentes 

Graves ou de Catástrofes os impactes relevantes prováveis são negativos em todas as incidências 

identificadas. O risco de acidente grave por rotura da barragem é o único risco grave possível mas 

muitíssimo pouco provável, na medida em que na fase de projeto se optou por critérios de definição 

e de cálculo muito conservadores. 

Face ao exposto, os impactes ambientais no âmbito do descritor Riscos de Acidentes Graves que 

existirão nas fases de construção e exploração da barragem são: 
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a) Rotura da barragem com inundação do vale a jusante da barragem e deposição de 

sedimentos sobre solos agrícolas da RAN, que seria um impacte negativo com efeito direto e 

moderadamente significativo; 

b) Rotura da barragem com subsequente destruição do pontão da EN 124 com o correspondente 

corte de trânsito rodoviário, pelo menos temporário, que seria um impacte negativo com efeito 

direto e moderadamente significativo; 

c) Rotura da barragem e consequente inundação e afetação da habitação não permanente, 

sendo também negativo e direto, tem uma significância diversa pois que pode por em risco a 

vida de pessoas, se no momento de colapso a habitação estiver habitada, ou ser meramente 

um dano material, em caso de estar desabitada, devendo ser classificada como impacte 

significativo. 

Relembre-se que estes impactes são hipotéticos e de baixíssima probabilidade de ocorrência como 

foi demostrado e, tendo presente as medidas de minimização identificadas em seguida, que deverão 

ser entendidas mais como medidas de prevenção. Os fatores de risco constam do Plano de 

Observação incorporado no Projeto de Execução. 

Os impactes inerentes aos riscos de acidentes graves na fase de desativação são os mesmos que 

os da fase de exploração, embora, por o projeto ser de natureza privada a desativação deverá ser 

equivalente ao abandono e nestas circunstâncias os riscos serão agravados por deixar de existir 

manutenção porque deixa de existir proprietário ativo. Este quadro só ocorrerá se o Estado não 

tomar a posse administrativa do ativo abandonado, mas que não afeta o descritor risco de acidentes 

graves. 

As medidas de minimização dos impactes decorrentes dos riscos de acidentes graves com uma 

barragem mais eficazes são as medidas de prevenção, pelo que fará mais sentido apreendê-las 

como tal. As medidas preventivas de maior alcance são as que são tomadas na fase de projeto e 

as que sejam bem executadas na fase de construção. As medidas de minimização apenas se 

justificam para os impactes ambientais negativos, reversíveis e minimizáveis ou compensáveis.  

Na fase de projeto da barragem da Pontinha foram tomadas as medidas de minimização que 

garantem a robustez do projeto e reduzem as suas vulnerabilidades perante a concretização das 

ameaças de caudais de cheias extremas e de ocorrência de sismos extraordinários. 

De forma agregada, as medidas de minimização dos hipotéticos impactes ambientais inerentes aos 

riscos de acidentes graves são: 

a) Adoção em projeto de valores conservadores de dimensionamento das soluções estruturais 

e de valores de probabilidade de excedência muito reduzidos das variáveis no cálculo das 

ameaças e de coeficientes de verificação de segurança e estabilidade global da barragem 

superiores aos valores de referência; 

b) Adoção de métodos construtivos e de controlo avançados e detalhados e soluções 

complementares da capacidade dos órgãos de segurança durante a execução do aterro; 

c) Aplicação de instrumentos de controlo e avaliação robustos, regulamentares e 

complementares, designadamente a inclusão no projeto de um Plano de Observação e de 

um Plano de Primeiro Enchimento. 

As medidas de minimização adotadas têm uma natureza preventiva para a hipotética ocorrência da 

rotura da barragem dada a probabilidade muitíssimo reduzida da concretização das ameaças 
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identificadas e a sua incidência sobre as vulnerabilidades próprias de uma barragem de terra que 

conduzissem à sua rotura e colapso, gerando os impactes indicados. 

CONCLUSÕES 

Ao longo do EIA, com base na evolução da situação atual foram caracterizados e avaliados os 

potenciais impactes no ambiente provocados pela construção, exploração e desativação da 

barragem da Pontinha, Sítio Encantado. 

Após a análise dos vários descritores ambientais, conclui-se que não se preveem impactes 

negativos classificados como significativos ou muito significativos que inviabilizem a construção e 

exploração da barragem da Pontinha, sobretudo se forem cumpridas as medidas de minimização 

propostas e adotadas as boas práticas ambientais na fase de construção e exploração. 

Os impactes negativos de maior significância que ocorrem na área do Projeto, estão relacionados 

com a afetação de flora e de comunidades vegetais com estatuto de proteção aí existentes, 

nomeadamente no que diz respeito aos trabalhos preparatórios, a desmatação e limpeza superficial 

dos terrenos nas áreas da barragem e da albufeira e nas áreas de empréstimo, que resultará na 

destruição direta da flora e vegetação nestes locais. Nesse sentido, e na ótica de conter os impactes 

identificáveis (não são alvo de ser minimizados), propõem-se medidas de minimização.  

Em termos de impactes positivos, assinala-se que a construção da barragem deverá contribuir para 

a redução do risco de incêndio e para a mitigação das alterações climáticas, dois riscos principais a 

que está sujeito o interior do concelho de Silves e em particular a propriedade do Sítio Encantado, 

cuja resposta contribuirá para a concretização do modelo territorial definido nas propostas do PDM, 

PROF Algarve ou PROT Algarve.  

 

 


