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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não-Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Projeto de Migração Sedimentar para a Praia do Vau, em fase de Projeto de Execução. 

A área de intervenção localiza-se na região do Algarve (NUTS II e NUTS III), no distrito de Faro, 

concelho de Portimão, freguesia de Portimão. (Desenho 1- Enquadramento geográfico). 

O projeto de execução em análise prevê a alimentação artificial da praia ao longo de um troço com 

uma frente de mar de 1 350 m, constituídos pelas praias dos Três Castelos, Amado e Careanos, com 

as areias acumuladas na praia da Rocha ao longo das últimas décadas. 

O proponente do Projeto é a Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região 

Hidrográfica do Algarve (APA/ARH-A). 

O Projeto da Alimentação Artificial é também da responsabilidade da Agência Portuguesa do 

Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Algarve. 

A entidade licenciadora é a Agência Portuguesa do Ambiente. 

O regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de projetos está consubstanciado no 

Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e pelo Decreto-lei nº 152-

B/2017, de 11 de dezembro. 

Este diploma sujeita a avaliação, prévia ao respetivo licenciamento ou autorização, os projetos 

públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente.  

O projeto em apreço integra-se na tipificação disposta no Decreto-lei nº 152-B/2017, de 11 de 

dezembro, Anexo II, n.º 10, alínea k) Obras costeiras de combate à erosão marítima, e encontra-se 

sujeito a AIA nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do referido diploma legal. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela FUTURE PROMAN, entre os meses de 

novembro de 2021 e janeiro de 2022.  

2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Após a construção dos molhes da embocadura do rio Arade, a praia da Rocha tem constituído a zona 

de deposição das areias provenientes de oeste, no sentido do trânsito sedimentar litoral. Com uma 

largura média natural de 35 m, a praia da Rocha apresenta atualmente uma largura de 235m. As 

areias depositadas na praia da Rocha têm duas fontes principais: a fonte fluvial associada ao rio Arade 

e a erosão das arribas no troço entre a Ponta João Arens e a praia da Rocha. 

Com o presente projeto pretende-se reverter o circuito de circulação sedimentar, promovendo a 

migração sedimentar desde o final do circuito (a zona de acumulação da praia da Rocha) para o seu 

local original, onde a erosão das arribas causa maior risco para os utentes das praias (o troço contido 
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entre a praia do Vau e a praia dos Três Castelos). Esta intervenção deve ser entendida como medida 

de proteção costeira, na medida em que a areia a depositar nas praias suportadas por arribas 

permitirá alimentar a célula natural de circulação sedimentar poente, atenuando significativa e 

temporariamente a erosão das arribas nas praias dos Careanos, Amado e Três Castelos.  

O presente projeto integra-se no conjunto de intervenções constantes do Plano de Ordenamento 

da Orla Costeira Burgau-Vilamoura, bem como da proposta do Programa da Orla Costeira 

Odeceixe- Vilamoura (POC). O objetivo da intervenção prevista no POC é assegurar de forma 

artificial a manutenção do balanço sedimentar na célula que se estende desde a praia do Vau (a 

poente) até à praia da Rocha (a nascente). A migração sedimentar para a praia do Vau integra-se 

ainda no conjunto de intervenções de prevenção e gestão do risco, com prioridade elevada 

constantes do Plano de Ação Litoral XXI, elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P,  

Conforme acima referido, esta intervenção tem enquadramento no Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira Burgau-Vilamoura, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 33/99, de 27 de 

abril, o qual prevê a alimentação artificial do troço Careanos-Três Castelos, bem como na Proposta 

de Programa da Orla Costeira Odeceixe-Vilamoura, que inclui a migração sedimentar para a praia 

do Vau, com prioridade I (mais elevada). 

O projeto integra-se ainda no conjunto de intervenções de prevenção e gestão do risco, com 

prioridade elevada constantes do Plano de Ação Litoral XXI, elaborado pela Agência Portuguesa 

do Ambiente, I.P., em 2017 e atualizado em março de 2019. 

Este documento constitui-se como o instrumento de referência para uma gestão ativa da zona 

costeira e para um horizonte que vai além de 2020. Nele estão plasmadas as grandes linhas de 

política e as opções estratégicas para o Litoral, identificam-se e priorizam-se as intervenções a 

desenvolver a partir de uma visão que considera as especificidades geográficas de cada trecho do 

Litoral e que atende aos processos globais que decorrem das alterações climáticas. 

De acordo com este documento, os Grandes Desafios para a Gestão das zonas costeiras devem 

passar a refletir, entre outras, as seguintes opções: Antecipar, prevenir e gerir situações de risco e 

Desenvolver uma gestão integrada e racional de sedimentos. 

O documento apresenta as ações previstas nos vários domínios de intervenção estratégica e 

tipologias de intervenção. 

No Domínio de Intervenção Estratégica-Prevenção e gestão do risco e para a “Tipologia de 

Intervenção” - Proteção costeira em zonas de risco, é preconizada a ação Migração Sedimentar 

para a praia do Vau, enquadrada na área de atuação Alimentação Artificial, tal como seguidamente 

indicado: 
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Tabela 2.1 – Plano de Ação Litoral XXI- Migração Sedimentar para a Praia do Vau 

Instrumento de 

Planeamento 

Prioridade de 

intervenção 

Objetivo Programação 

temporal 

POC Odeceixe 

– Vilamoura 
Elevada 

Minimizar o risco associado às arribas, através do 

aumento do areal com areias provenientes da praia 

da Rocha, mantendo o balanço sedimentar da 

célula. 

2019 (início) 

2020 (fim) 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Para a alimentação artificial das praias, será utilizada a areia retirada da mancha de empréstimo 

localizada na praia da Rocha, extraída por meio de bomba hidráulica que a repulsará até pontos 

localizados ao longo das praias dos Três Castelos, Amado e Careanos, e subsequente espalhamento 

até obtenção dos perfis de praia finais. O volume de sedimentos envolvido nesta operação atinge os 

220.000 m3. Em consequência desta intervenção será reforçada a capacidade deste troço costeiro em 

responder às solicitações da agitação marítima. 

As intervenções são descritas com maior detalhe, de seguida.  

 Exploração da mancha de empréstimo 

A mancha de empréstimo a explorar (ou seja, a origem das areias para a alimentação artificial das 

praias) consiste no areal da praia da Rocha. A mancha de empréstimo é dividida em 3 áreas, 

assinaladas na Figura 3.1. Na área mais a nascente (Praia da Rocha E), com uma frente de mar de 

400m, contados a partir do molhe da barra do rio Arade será retirado volume de 100.000m3, mediante 

a exploração da zona da praia sujeita à influência do espraio das ondas. Em consequência dessa 

exploração, a largura da praia será reduzida em cerca de 50m (Tabela 3.1). 

O processo de exploração desta mancha de empréstimo de areia será realizado recorrendo a bombas 

hidráulicas submersíveis, com potência suficiente para repulsar uma mistura água/areia a, pelo 

menos 1000m de distância (eventualmente com auxílio de buster). Essa mistura será repulsada para 

poente, no sentido das praias do troço Vau-Rocha. No sentido de possibilitar a utilização das zonas 

submersíveis será necessário realizar previamente na berma da praia, uma depressão, por forma a 

assegurar a imersão permanente das bombas a utilizar.  
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Figura 3.1 – Localização das 6 áreas de intervenção: Base Ortofotografia de 2015. (Fonte: Projeto de Execução, 

APA, 2019). 

A exploração das manchas de empréstimo Praia da Rocha C (zona central) e Praia da Rocha W (zona 

poente) será executada de modo análogo à zona Praia da Rocha E (zona nascente), diminuindo 

progressivamente a largura da praia a explorar; 35m na zona central e 25m na zona poente. 

Tabela 3.1 – Parâmetros dimensionais da macha de empréstimo 

 Praia da Rocha E Praia da Rocha C Praia da Rocha W 

Frente de mar (m) 400 400 400 

Largura (m) 50 35 25 

Volume a retirar (m3) 100000 70000 50000 

A exploração da mancha de empréstimo será realizada com recurso a equipamento terrestre (uma 

escavadora hidráulica) que terá acoplada na extremidade a bomba, que vai avançando na frente de 

mar, fazendo a sucção de uma mistura de água e areia. Na figura seguinte apresenta-se uma imagem 

do tipo de equipamento que será utilizado, sendo que na extremidade do braço terá acoplada a 

bomba, em vez do balde, como representado. 



 
 

21099 – Volume 2- Resumo Não Técnico     

  
5 

 

Figura 3.2 - Tipo de equipamento que será utilizado 

 Alimentação artificial das praias no troço Rocha-Vau 

A intervenção incidirá sobre uma frente de mar de 1350 m (Figura 3.1), com a deposição de 

220.000 m3 de areia repulsada a partir da mancha de empréstimo acima referida.  

A tabela seguinte sintetiza os valores dos parâmetros morfodinâmicos da praia, nomeadamente o 

aumento da sua largura, obtidos com a intervenção.  

Tabela 3.2 – Parâmetros morfodinâmicos e de projeto das praias a alimentar (Fonte: Projeto de Execução, APA, 

2019). 

Parâmetros Praia dos Três Castelos Praia do Amado Praia dos Careanos 

Frente de mar (m) 450 450 450 

Aumento da largura da praia (m) 20 30 40 

Declive face da praia 

(º)  

(%) 

5 5 5 

9 9 9 

Volume de enchimento (m3) 48 000 74 000 98 000 

O enchimento das praias será executado, como já referido, por repulsão da areia oriunda da praia da 

Rocha para a zona subaérea da praia e posteriormente espalhamento até obtenção do perfil final, 

com maquinaria adequada ao longo da frente de mar da obra.  
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Prevê-se a utilização de um equipamento da tipologia do representado na Figura 3.2 - Tipo de 

equipamento que será utilizado. 

A intervenção em apreço consiste numa transferência sedimentar entre areias de praias distintas. O 

procedimento em causa é análogo à mobilização de areia anualmente realizada nas praias do 

Algarve, da zona entre marés para a alta praia, no sentido de garantir a área de instalação dos apoios 

balneares. Na zona em apreço este procedimento de mobilização é anualmente realizado, antes do 

início da época balnear, sem que se tenham registados quaisquer alterações nos padrões de 

qualidade na água balnear, o que tem assegurado a permanência da bandeira azul. 

Apesar deste histórico de qualidade, e perante a inovação do tipo de migração sedimentar desta 

obra, a título preventivo e informativo serão executadas análises à qualidade da areia da mancha de 

empréstimo (praia da Rocha), antes do início da empreitada. 

Prevê-se uma longevidade de cerca de 4-5 anos para a intervenção, na ausência de qualquer 

intervenção suplementar.  

 Cronograma dos trabalhos 

O prazo total de execução da obra é de seis meses (26 semanas), como representado no cronograma 

seguinte. 

 

Figura 3.3– Cronograma dos trabalhos (Fonte: Projeto de Execução, APA 2019) 

4. PROJETOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES  

Como projetos associados e/ou complementares, foram identificados os seguintes: 

• Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão; 

• Projeto de Alimentação Artificial das praias dos Três Castelos, Amado e Careanos; 

• Projeto de prolongamento do esporão que separa a praia dos Três Castelos da Praia da 

Rocha. 
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 Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação 

do Porto de Portimão 

O projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal Navegação do Porto de Portimão tem como 

objetivo o melhoramento das condições de acesso marítimo e de navegabilidade do porto de 

Portimão, de modo a fazer face ao aumento da dimensão média dos navios de cruzeiro que operam 

no mercado e, desta forma, promover uma maior integração do porto no turismo de cruzeiro e o 

desenvolvimento das potencialidades turísticas da região e da sua envolvente. O proponente do 

projeto é a Administração dos Portos de Sines e do Algarve.  

Este projeto envolve, entre outras intervenções, a dragagem do canal de navegação, sendo o volume 

estimado em 3 470 000 m3.  

Quanto às áreas de deposição dos sedimentos dragados, os materiais com características para 

deposição em praia (700 000 m3), serão depositados em 5 praias, em zona emersa, e privilegiando, 

as praias dos concelhos de Portimão e Lagoa (território onde o projeto se desenvolve e, portanto, 

mais próximas da obra). Correspondem às praias Nova e Cova Redonda, no concelho de Lagoa e 

praias dos Três Castelos, do Amado e dos Careanos, no troço Vau – Rocha (concelho de Portimão). 

 Projeto de Alimentação Artificial das praias dos Três Castelos, 

Amado e Careanos 

Este projeto prevê a alimentação artificial do troço Vau-Rocha, concretamente das praias dos Três 

Castelos, Amado e Careanos, com 186.200 m3 provenientes da dragagem da foz do rio Arade, no 

âmbito do projeto acima referido.  

A tabela seguinte sintetiza os valores dos parâmetros morfodinâmicos das praias incluídas no troço 

Vau-Rocha), envolvendo a intervenção numa frente de mar de 1 350 m (Figura 3.1), com a deposição 

da areia repulsada a partir da mancha de empréstimo acima referida.  
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Tabela 4.1 – Parâmetros morfodinâmicos e de projeto das praias a alimentar (Fonte: Projeto de Execução, APA, 

2021) 

Parâmetros Praia dos Três Castelos Praia do Amado Praia dos Careanos 

Frente de mar (m) 450 450 450 

Cota da berma (m-ZH) 5.5 5.5 5.5 

Densidade de enchimento (m3(m.l) 100 160 140 

Aumento da largura da praia (m) 26 45 33 

Declive face da praia 

(º)  

(%) 

4 4 4 

7 7 7 

Volume de enchimento (m3) 45 000 72 000 63 000 

Prevê-se que esta intervenção seja concretizada 2-3 anos após a primeira alimentação.  

Relativamente ao modo de execução dos trabalhos, prevê-se que a areia será extraída por meio de 

draga do tipo sucção/repulsão, que a transportará até pontos localizados ao largo da praia e 

procederá à sua repulsão para o areal e subsequente espalhamento até obtenção dos perfis de praia 

finais.  

As dragagens deverão ser executadas por navio equipado com equipamento de dragagem por 

sucção, que drague o material diretamente para o seu porão, com possibilidade de descarregar os 

seus porões por repulsão do material dragado a partir de um ponto ao largo da praia. O enchimento 

das praias será executado por repulsão da areia contida no porão da draga para a zona subaérea da 

praia, sendo posteriormente espalhado com maquinaria adequada ao longo da frente de mar da 

obra.  

O prazo total de execução da obra é de seis meses (26 semanas). 

 Projeto de Prolongamento do esporão que separa a praia dos Três 

Castelos da Praia da Rocha 

Este projeto proposto pela APA/ARH Algarve prevê o prolongamento do esporão que separa a praia 

dos Três Castelos da praia da Rocha, possibilitando assim a retenção e acumulação de areias e 

aumentando assim a largura da praia. Conforme representado na Figura 4.1, trata-se assim de, na 

prática, melhorar a capacidade de retenção do esporão existente, que liga a Ponta dos Castelos ao 

primeiro dos Leixões dos Castelos, sendo para isso alteado o coroamento do troço existente e será 

prolongado até ao segundo leixão. 
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O esporão existente e que será prolongado é mergulhante, com cota de coroamento da extremidade 

norte, junto à Ponta dos Castelos, de +3,8 m (Zero Hidrográfico1) e da extremidade sul, junto ao 

primeiro leixão, de +2,8 m (ZH). O prolongamento do esporão será também mergulhante. A cota de 

coroamento junto ao primeiro leixão será +3,5 m (Zero Hidrográfico) e na extremidade sul, junto ao 

segundo leixão, +0,5 m (Zero Hidrográfico). A estrutura proposta para o prolongamento é constituída 

por um núcleo de enrocamento revestido por um manto de proteção em enrocamento, com duas 

camadas nos taludes e uma na plataforma de coroamento. 

A construção do prolongamento e do alteamento do esporão existente poderá ser realizada com 

utilização de equipamento terrestre, fazendo o acesso através da Praia da Rocha. Dadas as cotas de 

coroamento da obra existente e do seu prolongamento, haverá necessidade de construir uma 

plataforma de trabalho a cotas compatíveis com a maré e com as condições de agitação ocorrentes 

durante a execução dos trabalhos. 

 

Figura 4.1– Esporão a construir (Fonte: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento e 

Alargamento do canal de navegação do Porto de Portimão. Reformulação do projeto de Execução. Estudo de 

Impacte Ambiental. Avaliação das Alterações introduzidas ao projeto (setembro 2021).) 

 

 

1 Zero Hidrográfico - é um plano de referência convencionado, situado abaixo do Nível da Maré Astronómica Mais Baixa (BMmin). Em 

Portugal continental o ZH está estabelecido 2,00 m abaixo do nível médio do mar adotado (NMA) - Cascais 1938. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO  

Para a caracterização do ambiente potencialmente afetado pelo projeto, foi definida uma área de 

estudo considerando um buffer de 500 m em relação às áreas de intervenção do Projeto – área da 

mancha de empréstimo e área alvo de alimentação artificial. Essa área serviu de base ao estudo da 

maior parte dos descritores, embora para alguns, pelas suas especificidades, a área considerada 

tenha sido mais abrangente. Foram analisados vários domínios temáticos (descritores), com 

relevância face ao tipo de intervenção e às características da área onde ocorrerá, a seguir 

identificados: Clima; Geologia, Geomorfologia e Topo-hidrografia; Uso e Ocupação do Solo; Recursos 

Hídricos; Hidromorfologia, Hidrodinâmica Costeira e Transporte Sedimentar; Biologia; Ordenamento 

do território e Condicionantes, Servidões e Restrições de pública; Paisagem; Património 

Arqueológico; Sócio economia, Infraestruturas e Acessibilidades; Ambiente sonoro; Qualidade do Ar; 

Saúde Humana; Resíduos e Gestão de Resíduos; Alterações Climáticas.  

Para esse efeito, foi feita uma pesquisa detalhada de informação sobre a área de intervenção e zona 

envolvente e realizaram-se trabalhos de campo específicos.  

Resumem-se, de seguida, os aspetos mais importantes da caracterização efetuada. 

Ao nível do Clima, a área de estudo apresenta um clima do tipo Csa, ou seja, um clima mediterrânico 

de verão quente; a média do mês mais frio é superior a 0 °C ou −3 °C, pelo menos um mês tem 

temperatura média acima de 22 °C e pelo menos quatro meses apresentam média superior a 10 °C. 

Ocorre ao menos três vezes mais precipitação no mês mais chuvoso do inverno do que no mês mais 

seco do verão, e o mês mais seco do verão recebe menos de 30 mm. 

Em termos Geológicos e Geomorfológicos, as formações geológicas Cenozóicas iniciam-se no 

concelho de Portimão pela presença de materiais do Miocénico, representados pela “Formação 

carbonatada de Lagos-Portimão”. Esta caracteriza um ambiente marinho pouco profundo, e é 

constituída essencialmente por biocalcarenitos muito ricos em elementos fossilíferos. O topo desta 

formação é, por sua vez, constituído por rochas mais detríticas, com uma componente continental 

mais marcada. Os depósitos Plistocénicos são caracterizados pela presença das “Areias e cascalheiras 

de Faro-Quarteira”. Esta unidade é constituída por areias avermelhadas e arenitos grosseiros, 

argilosos, acastanhados, passando a cascalheiras e conglomerados. Por sua vez a sedimentação 

Holocénica é caracterizada por terraços fluviais, aluviões e areias de praia. Em termos 

morfodinâmicos, salienta-se que o troço compreendido entre a ponta de João de Arens e a praia 

Rocha está incluído num dos segmentos do litoral de arriba cortada em calcarenitos miocénicos em 

que a frequência de ocorrência de movimentos de massa (ou seja, instabilidade de arribas) é mais 

elevada. No período entre 1947-1991, foram identificados 60 desmoronamentos. No período entre 

1995-2018 foram identificados mais 15 movimentos de massa.  

No que respeita ao Uso e Ocupação do Solo, a área de estudo caracteriza-se por ser uma zona 

bastante artificializada, com uma frente costeira densamente construída, surgindo apenas uma área 

de matos entre a zona da praia do Amado e a zona da praia do Vau. A área de estudo inclui ainda 

parte da marina de Portimão e zona adjacente.  
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Fotografia 5.1e Fotografia 5.2 – Aspetos do Uso e Ocupação do solo na área de estudo 

Ao nível dos Recursos Hídricos Superficiais, a área de intervenção insere-se na sub-bacia do 

Barlavento (com uma área de 1 185 km2 e 29 massas de água delimitadas). No interior da área de 

estudo identificaram-se as seguintes massas de água (fotografias seguintes): 

• Massa de água (transição) – rio Arade (código: PT08RDA1701) de tipologia estuário 

mesotidal homogéneo com descargas irregulares de rio e com uma extensão de cerca de 

36,5 km. 

• Massa de água costeira CWB-II-6 (código: PTCOST15), de tipologia Costa Atlântica mesotidal 

abrigada Natural, e uma extensão de cerca de 779,2 km. 

O estado das massas de água superficiais identificadas na área de estudo é o seguinte: 

• Massa de água (transição) – rio Arade (PT08RDA1701): 

o Estado ecológico: Bom; Estado Químico: Bom; Estado Global: Inferior a Bom. 

• Massa de água costeira CWB-II-6 (PTCOST15): 

o Estado ecológico: Bom; Estado Químico: Desconhecido; Estado Global: Bom.  

Relativamente à qualidade das águas balneares, as praias da Rocha (marina de Portimão) e no troço 

Vau-Rocha têm apresentado, ao longo dos anos, qualidade que varia entre Excelente e Boa. 

Relativamente a Zonas protegidas ao abrigo da Diretiva Quadro da Água (DQA), identificaram-se as 

seguintes: 

• Proteção de Espécies Aquáticas de Interesse Económico (Moluscos Bivalves): Litoral S. 

Vicente- Portimão 

Código da Zona Protegida-PTL7c 

Nome da Zona Protegida-Litoral S. Vicente- Portimão 

• Zonas Balneares: 

Código da Zona Protegida-PTCF9H 

Nome da Zona Protegida-VAU 

Código da Zona Protegida-PTCV8D 
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Nome da Zona Protegida-CARIANOS 

Código da Zona Protegida-PTCX8E 

Nome da Zona Protegida-TRÊS CASTELOS 

Código da Zona Protegida-PTCH9Q 

Nome da Zona Protegida- ROCHA 

• Zonas designadas para a Proteção de habitats 

Código SIC-PTCON0012 

Nome-Costa Sudoeste (ZEC Costa Sudoeste) 

Área (hectares) - 262 416,36 

Quanto aos Recursos Hídricos Subterrâneos, a zona onde se insere a área de intervenção está 

incluída na unidade hidrogeológica Orla Meridional ou Algarvia. Esta unidade é constituída por 

terrenos sedimentares de idade mesozóica e cenozóica, assentes sobre um soco hercínio, constituído 

por xistos e grauvaques de idade carbónica. Nesta unidade hidrogeológica encontram-se 17 sistemas 

aquíferos individualizados, sendo que a área de estudo está inserida no sistema aquífero de 

Mexilhoeira Grande – Portimão (M3). 

Na área de estudo ocorrem duas massas de água subterrâneas: 

• Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade (PTM02RH8_C2) 

• Mexilhoeira Grande – Portimão (PTM03) 

Estas massas de água apresentas a o seguinte estado:  

• Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade: Estado químico: Bom; Estado quantitativo: 

Bom; Estado Global: Bom. 

• Mexilhoeira Grande – Portimão: Estado químico: Medíocre; Estado quantitativo: Bom; Estado 

Global: Inferior a bom. 

No que se refere a zonas protegidas, identificadas e registadas de acordo com as definições e 

procedimentos constantes na Diretiva Quadro da Água (DQA) e na Lei da água, na área em estudo 

foram identificadas as seguintes: 

• Zonas designadas para a captação de água destinada à produção de água para consumo 

humano, correspondente à massa de água Mexilhoeira Grande-Portimão; 

• Zona de Proteção de Espécies Aquáticas de Interesse Económico (Moluscos Bivalves), 

designada por Litoral de São Vicente – Portimão (PTL7c), associada à massa de água da 

categoria costeira: CWB-II-6. 

• Águas de recreio, incluindo as designadas como águas balneares, correspondentes às praias. 

No que se refere à Hidrodinâmica costeira e Transporte Sedimentar, o regime de maré é do tipo 

semi-diurno, com amplitudes médias de cerca de 2m e amplitudes de águas-vivas que atingem mais 

de 3,50 m. Para o porto de Lagos, a cota da máxima preia-mar de águas-vivas equinociais (MPMAVE) 
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é de +3.79 m, acima do Zero Hidrográfico. Relativamente à agitação marítima, a costa meridional 

algarvia encontra-se particularmente sujeita às condições originadas pelas situações geradas a 

sudoeste, sul e sudeste.  

Em termos de transporte sedimentar, a área de intervenção faz parte da célula de circulação 

sedimentar n.º 7 (Grupo de Trabalho do Litoral, 2014), que se estende, no seu setor ocidental, desde 

o Cabo de São Vicente e Olhos de Água, em que o sentido do transporte se processa de oeste para 

leste. Nesta célula, o litoral é claramente deficitário em sedimento, encontrando-se a deriva litoral 

potencial, dirigida de W para E, claramente subsaturada. Na realidade, a deriva litoral efetiva deverá 

ser praticamente nula, só ganhando alguma expressão na extremidade nascente deste setor. 

No troço em causa foram já executadas uma série de intervenções de alimentação artificial de praias, 

das quais, a mais relevante, foi o primeiro enchimento de praia no litoral do Algarve, realizado em 

1970, na praia da Rocha, utilizando como mancha de empréstimo os sedimentos resultantes da 

dragagem do aprofundamento do canal de navegação do estuário do Rio Arade. Desde então, as 

operações de manutenção da barra e canal de navegação foram utilizadas na alimentação artificial 

das praias entre o Vau e Rocha. A última operação de alimentação artificial de praias data de 1998. 

As intervenções de alimentação artificial de praias suportadas por arribas realizadas neste troço 

tiveram como objetivo principal a mitigação do risco associado à geodinâmica natural das arribas. 

Ao nível da Biologia, designadamente a fauna marinha, da análise bibliográfica efetuada resultou a 

identificação de 132 espécies animais presentes na área de estudo. O phylum mais representado 

neste inventário foi Mollusca, sendo os Bivalves a classe mais representada. Este resultado seria de 

esperar, já que este grupo é normalmente um dos grupos dominantes em praias arenosas, a par de 

Crustáceos e Anelídeos. 

Relativamente aos ecossistemas terrestres, no caso em apreço, a área de estudo está parcialmente 

incluída na Rede Natura 2000, designadamente na Zona Especial de Conservação - ZEC Costa 

Sudoeste. A área de estudo divide-se em duas zonas muito distintas: 

• O promontório de João de Arens, a oeste da praia do Vau, onde existem extensas áreas de 

vegetação natural e razoavelmente preservadas; 

• A generalidade da área de estudo, designadamente as praias dos Careanos, Amado, Três 

Castelos, Vau e Rocha, devido à intensa urbanização, onde a vegetação natural se restringe 

ao topo da arriba, à arriba e aos troços de praia adjacentes à arriba.  

O promontório de João de Arens apresenta valores botânicos relevantes, salientando-se a presença 

de duas plantas protegidas, Limonium lanceolatum e Linaria algarviana, e uma planta rara, 

presumivelmente ameaçada, Cynomorium coccineum. A área alberga ainda habitats escassos no 

contexto do território nacional designadamente as áreas de arriba e dois habitats classificados no 

âmbito do anexo I da Diretiva Habitats. Preenche, por isso, três dos quatro critérios de avaliação 

botânica. No entanto, o coberto vegetal encontra-se muito degradado e distante relativamente à 

vegetação climácica. No que respeita à distribuição destes valores no terreno, eles localizam-se, 

sobretudo, próximo das arribas ou nas arribas. Exceção a isto, é a Linaria algarviana, que ocorre em 

locais relativamente próximo das arribas assim como em terrenos mais afastados. 
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No que respeita à Fauna terrestre, os resultados obtidos indicam que as zoocenoses são, na 

generalidade muito pobres, excetuando-se a avifauna ligada às arribas. 

Nos que se refere aos aspetos de Ordenamento do território, à escala municipal, na área de estudo 

aplica-se o Plano Diretor Municipal de Portimão e o Plano de Urbanização da UP5. 

A uma escala supramunicipal, assinalam-se os seguintes instrumentos de gestão territorial com 

incidência na área de estudo:  Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura; Plano de 

Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) - 2º ciclo; Plano de Gestão de Riscos 

de Inundações da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8); Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Algarve e o Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve.  

As Condicionantes, Servidões e Restrições de utilidade pública diretamente influenciadas pelo 

projeto são as seguintes: Reserva Ecológica Nacional e Domínio Hídrico (Domínio Público Marítimo). 

Ao nível da Paisagem, a análise realizada considerando a respetiva área de estudo (3km em relação 

às áreas de intervenção) permitiu diferenciar sub-unidades de paisagem cuja identificação se 

sustenta na individualização relativa ao relevo e ocupação do solo, tendo sido identificadas as 

seguintes Sub-Unidades de Paisagem (SUP): 

• SUP 1 – Frente de mar e plano de água: inclui as áreas de intervenção, as zonas de praia, e o 

extenso plano de água do oceano;  

• SUP 2 – Sistema estuário-foz do rio Arade: troço que compreende o plano de água entre o 

estuário e a foz do rio Arade, abarcando ainda zonas de transição/proteção como praias, 

distemas dunares e sapais; 

• SUP 3 – Núcleo urbano de Portimão: mancha quase homogénea de grande densidade de 

malha urbana, onde se inclui o centro de Portimão; 

• SUP 4 – Sistema urbano fragmentado e misto Portimão-Alvor: Zona fragmentada, de difícil 

leitura, que compreende tanto urbanizações como espaços agrícolas/naturais/naturalizados 

ou mesmo abandonados entre o núcleo urbano de Portimão e o centro de Alvor; 

• SUP 5 -Sistema urbano fragmentado e misto de Ferragudo: Zona fragmentada, que 

compreende tanto urbanizações como espaços agrícolas/naturais/naturalizados ou mesmo 

abandonados, onde se inclui a vila de Ferragudo; 

• SUP 6 – Corredor ecológico costeiro de Ferragudo e sua envolvente: Zona de ocupação 

urbana mais esporádica, onde dominam zonas naturais/naturalizadas que formam um 

importante corredor ecológico, que detém alta prioridade de conservação. 
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Figura 5.1 – Sub-unidades de paisagem da área de estudo 

Foi efetuada a análise da Capacidade de Absorção Visual (CAV) da paisagem, o que, em conjunto com 

a Qualidade Visual (Q)V determina a Sensibilidade Visual (SV) da paisagem (indica o grau de 

suscetibilidade da paisagem face a uma determinada ação de carácter depreciativo, sendo que a 

Sensibilidade Visual é tanto maior quanto maior a qualidade visual e menor a capacidade de absorção 

visual de uma determinada área). Dessa análise resultou que cerca de 46% da área de estudo da 

paisagem apresenta sensibilidade visual Média. As áreas de sensibilidade visual Elevada correspondem 

a cerca de 34% da área de estudo, concentrando-se principalmente no plano de água. As áreas de 

sensibilidade visual Baixa correspondem a cerca de 20% da área de estudo, correspondendo sobretudo 

às zonas urbanas que se distribuem pela área de estudo.  

No que se refere ao Património Arqueológico, foi feito o enquadramento e contextualização 

históricos da zona onde se insere o projeto, A pesquisa de gabinete permitiu aferir a grande 

sensibilidade arqueológica do local, pelo facto de já se terem identificado sítios arqueológicos, bem 

como achados avulsos resultantes. Os sítios arqueológicos identificados localizam-se nas imediações 

das áreas de intervenção, enquanto os achados avulsos localizam-se nas praias onde decorre o projeto.  

Salienta-se que está em curso o Projeto DETDA - Prospeção com detetores de metais nos depósitos de 

dragados do rio Arade e da ria de Alvor, o qual permite a salvaguarda e o depósito no Museu de 

Portimão de espólio arqueológico com contexto de origem nas areias dragadas do rio Arade, 
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posteriormente depositadas nas praias do concelho de Portimão e algumas do Lagoa. Este projeto foi 

iniciado em 2014.  

Ao nível da Socio economia, o concelho de Portimão registou, na década de 2001/2011, um acréscimo 

populacional. Na década de 2011/2021 esse acréscimo populacional não foi tão expressivo. Da mesma 

forma, a freguesia de Portimão apresenta uma variação positiva na população residente, registando 

um acréscimo da população em 2001/2011 e um acréscimo em 2011/2021, embora menos expressivo 

Assinala-se o envelhecimento da população entre os dois últimos censos (2201 e 2011) em todas as 

escalas geográficas consideradas. Deste modo, ressalta-se a tendência generalizada para a diminuição 

da população jovem (0-14 anos e 15-24 anos) e o aumento da população com mais de 65 anos. O 

grupo dos adultos (25-64 anos) é predominante nestas unidades geográficas. 

No concelho de Portimão, os setores secundário e terciário são os mais representativos, 

acompanhando a tendência nacional e regional. Ao nível da freguesia de Portimão, constata-se que 

segue uma tendência semelhante. 

O setor terciário é, sem dúvida, o motor da economia do concelho e está relacionado com o turismo, 

nomeadamente o turismo balnear. A pesca é também uma atividade económica importante neste 

concelho. 

No que toca às Acessibilidades, para além das acessibilidades marítimas pelo facto da área de estudo 

estar localizada em espaço marítimo ou confrontar com este, a zona é também servida por uma boa 

rede de estradas, em que a via estruturante é constituída pela A22 ou Via do Infante. A partir desta via 

principal, acede-se ao núcleo urbano de Portimão, utilizando as estradas nacionais existentes, 

nomeadamente a EN 125.  

Para a caracterização do Ambiente sonoro, foram realizadas medições de ruído, em dezembro de 

2021, em três pontos coincidentes com recetores sensíveis, distribuídos ao longo da área de 

intervenção.  
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Figura 5.2 – Localização dos pontos de medição do ruído 

Verificou-se que, à data das medições, o Ponto 3, representativo da frente urbana do Vau, revela 

alguma perturbação sonora, enquanto os restantes pontos estão localizados em zonas menos 

perturbadas, em termos sonoros. 

No que respeita à Qualidade do ar, foram utilizados os dados da estação de monitorização de 

qualidade do ar da aglomeração sul de Portimão, designada por David Neto, a mais próxima e 

considerada como a mais representativa da área em estudo. Verifica-se que esta está inserida numa 

zona sem problemas graves de poluição atmosférica, tendo sido cumpridos os valores legais 

estipulados para os poluentes monitorizados. Na área de estudo é, por isso, provável que a qualidade 

do ar seja boa, tendo em conta também a influência dos ventos marítimos e a consequente dispersão 

de poluentes. 

Relativamente ao descritor de Alterações Climáticas, e pondo o foco no panorama municipal, de 

acordo com o exposto no Relatório de Caracterização e Diagnóstico da Revisão do Plano Diretor 

Municipal de Portimão (2021), ”a situação geográfica do concelho de Portimão, situado na orla litoral a 

Sul de Portugal, com a concentração de infraestruturas e atividades económicas sobre o litoral e zonas 

ribeirinhas tornam-no particularmente exposto a alguns dos impactos previstos das alterações 

climáticas”. De acordo com aquele relatório, de entre as manifestações expetáveis mais significativas 

assinalam-se as seguintes: 

• Subida do nível médio das águas do mar, com o consequente aumento de fenómenos de 

erosão costeira e impactos sobre infraestruturas junto à costa;  
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• Ocorrência de fenómenos climáticos e outros eventos extremos, nomeadamente ondas de 

calor, precipitação intensa e concentrada, fogos florestais maiores e mais violentos, etc. 

6. PRINCIPAIS IMPACTES E MEDIDAS PREVISTAS PARA OS PREVENIR, 

REDUZIR, COMPENSAR OU POTENCIAR 

A elaboração do EIA envolveu a identificação e avaliação dos impactes sobre os descritores 

estudados, direta ou indiretamente associados à implementação do projeto, nas fases de construção 

e exploração. Neste contexto, impacte ambiental deve ser entendido como qualquer alteração que 

se verifique sobre a área de estudo e envolvente, ao nível dos domínios temáticos descritos, 

decorrente do projeto, de forma direta ou indireta. 

Os impactes do projeto nos descritores considerados foram avaliados através de parâmetros e 

critérios pré-estabelecidos, que culminam na determinação da sua importância. Os parâmetros 

considerados foram: - Natureza (positivo, negativo, indeterminado); - Probabilidade de ocorrência 

(certo, provável, improvável); - Duração (temporário, permanente); - Reversibilidade (reversível, 

irreversível) - Possibilidade de minimização; - Magnitude (elevada, moderada, reduzida); - 

Importância ou Significância (pouco significativo, significativo, muito significativo). 

Acrescenta-se que um impacte é considerado positivo quando resulta na melhoria ou valorização de 

um determinado fator ambiental, sendo negativo quando ocorre o contrário e nulo quando não há 

afetação. A significância de um impacte traduz a sua importância, sendo um critério descritivo que 

compreende três níveis de importância – pouco significativo, significativo, muito significativo – para 

o qual concorrem os restantes parâmetros/critérios de avaliação, em particular a magnitude – 

dimensão ou intensidade da afetação do impacte –, a duração – temporária ou permanente – e a 

reversibilidade do impacte – capacidade de reverter a afetação).  

A avaliação de impactes serviu, posteriormente, de base à proposta das medidas ambientais a adotar 

de forma a atenuar os impactes ambientais negativos e a potenciar os impactes ambientais positivos 

identificados. 

Em forma de síntese, concluiu-se que a grande maioria dos impactes negativos identificados são 

pouco significativos e ocorrem na fase de construção, resultando fundamentalmente das ações de 

bombagem e deposição de dragados. Estas ações provocam tipicamente impactes temporários nos 

recursos hídricos superficiais, nos valores biológicos e ecológicos, na paisagem, bem como os 

associados à afetação da população e atividades económicas, os quais foram, contudo, na sua 

grande maioria, avaliados como pouco importantes após a aplicação das medidas de minimização 

propostas e temporários.  

Em particular, é de salientar que as alterações hidromorfológicas e interferência direta com as 

comunidades bióticas irão provocar uma afetação do estado da massa de água. Essa afetação é 

temporária e reversível, sendo restabelecido o estado de massa de água inicial, após se atingir um 

novo ponto de equilíbrio, e recuperada a comunidade biótica inicial. Há que ter ainda em atenção a 

dimensão da massa de água em causa face à dimensão da área de intervenção, o que permite 

concluir pela muito reduzida e inexpressiva importância das alterações previstas, Verifica-se também 
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que o projeto não compromete os objetivos ambientais para a massa de água constantes da Diretiva 

Quadro da Água (DQA), bem como do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica. 

Na fase de exploração identifica-se um impacte positivo muito significativo que, em última instância 

justifica e constitui o objetivo do projeto, associado à deposição no trecho costeiro em causa, com 

repercussões importantes no combate à erosão da orla costeira e à proteção das arribas do efeito 

erosivo da ondulação. Complementarmente, ao aumentar a largura da praia, criam-se melhores 

condições para o uso da praia para fins balneares, nomeadamente porque ocorre fora das áreas 

potencialmente sujeitas a movimentos de massa (zonas mais próximas da base da arriba), mitigando 

o risco para os utilizadores. Não foram identificados impactes negativos significativos nesta fase.  

Uma análise mais fina dos impactes na fase de construção permite verificar o seguinte: 

• No que se refe aos descritores de Clima e Recursos hídricos subterrâneos não foram 

identificados impactes.  

• No que se refere ao Património arqueológico, considera-se que o impacte final, com a 

implementação das medidas de minimização previstas, é positivo, já que a movimentação 

de areias associada ao presente projeto poderá colocar a descoberto achados 

arqueológicos que foram transportados em anteriores dragagens do rio Arade para esta 

área e que poderão ser recuperados, numa lógica de proteção do património 

arqueológico para esta área específica. 

• Ao nível dos descritores de Geologia, Geomorfologia e Geotecnia, Solos e Uso do solo, 

Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime sedimentar, Recursos hídricos 

superficiais, Biologia e Paisagem, o projeto, na fase de construção, gera impactes 

negativos, mas pouco significativos, por serem de magnitude reduzida ou baixa e de 

caracter temporário. 

• Ao nível Socioeconómico, a criação de emprego durante a fase de construção gera um 

impacte positivo, embora pouco significativo e temporário. Ainda nesta fase, é previsível 

a afetação de algumas atividades económicas, em particular a perturbação/afetação da 

zona devido à realização dos trabalhos, impossibilitando a utilização das praias para fins 

de recreio e lazer. Como consequência desta situação, os negócios relacionados com a 

exploração dos apoios de praia e restaurantes existentes poderão ser afetados. O impacte 

resultante é considerado pouco significativo, tendo em conta que se preconiza que as 

intervenções ocorram o mais possível fora da época balnear. 

• No que concerne ao descritor de Saúde Humana, tendo em conta o necessário 

encerramento das praias enquanto se executa a intervenção, com implicações negativas 

ao nível da sua utilização para fins lúdicos e balneares, bem como das atividades 

económicas dependentes da presença de utentes, poderão ser indiretamente afetados 

determinantes de saúde socioeconómicos, tais como: nível de rendimentos, situação 

perante o emprego; segurança alimentar; situação perante a sociedade (inclusão ou 

exclusão social). Contudo, tendo em conta a baixa magnitude e significância das alterações 

no quadro social e económico relacionadas com o projeto, ao nível da Saúde Humana os 

impactes também serão muito pouco expressivos. 
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• Não existem incompatibilidades com Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

presentes na área de intervenção, nomeadamente Reserva Ecológica Nacional e Domínio 

Hídrico (Domínio Público Marítimo). 

• Ao nível do Ambiente sonoro, o estudo de ruído realizado no EIA, recorrendo a 

modelação acústica, permitiu verificar que o projeto origina um impacte negativo, mas 

temporário, de magnitude reduzida e pouco significativo.  

Na fase de exploração, os impactes são todos positivos, sendo os seguintes: 

• No que se refe aos descritores de Geologia, Geomorfologia e Geotecnia, e de 

Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime sedimentar, os impactes são positivos muito 

significativos, e estão associados ao reforço do sistema litoral, à introdução de um volume 

de sedimento muito relevante e ao aumento da largura das praias.  

• Para o descritor de Recursos Hídricos, com a finalização das intervenções associadas ao 

projeto, não ocorrem fatores passíveis de afetar o estado da massa de água e, conforme já 

referido para a fase de construção, o projeto não compromete os objetivos ambientais para 

a massa de água constantes da Diretiva Quadro da Água (DQA), nem o estatuto de qualquer 

das zonas protegidas identificadas. 

• Para o descritor de Ordenamento do território, foi identificado um impacte positivo 

resultante da compatibilidade do projeto com os objetivos subjacentes aos Instrumentos de 

Gestão territorial aplicáveis em vigor.  

• Para o descritor de Sócio economia, nomeadamente no que se refere à População /Usos do 

plano de água e zona costeira, e atividades económicas e emprego, o impacte é positivo, 

significativo, dado que o projeto garante o usufruto das praias em melhores condições, 

nomeadamente de segurança, e de forma indireta, promove uma maior atratividade turística 

da zona, pela referido melhoria das condições das praias, que são um elemento fundamental 

sobre o qual assenta grande parte da atividade turística.  

• Para o descritor de Paisagem, considera-se que a intervenção proposta resulta num impacte 

positivo, pelo aumento da extensão do areal; 

• Para o descritor de Saúde Humana, conforme referido, são esperados, do ponto de vista 

económico, efeitos positivos, já que as atividades associadas ao turismo (como o alojamento 

e restauração) poderão ser beneficiadas pela concretização desta ação, por via de uma maior 

procura da zona devido à maior atratividade das praias, associada ao aumento do seu areal. 

Decorrente desta situação, os determinantes socioeconómicos da Saúde, relacionados com 

o estímulo à economia local e ao emprego, serão influenciados, de forma positiva, 

nomeadamente os relacionados com a oferta de oportunidades de emprego, aumento do 

nível de rendimentos, potenciação do aumento de qualidade de vida, potenciação da 

inclusão social, etc.  

No EIA procedeu-se também à identificação e análise de impactes cumulativos, ou seja, impactes 

de natureza positiva ou negativa que resultam do projeto em análise em conjunto com outros 

projetos existentes ou previstos para a área em estudo, nomeadamente os projetos complementares 

e/ou associados referidos no capítulo 4.  
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A análise centrou-se nos descritores considerados como mais sensíveis aos impactes cumulativos 

dos projetos acima referidos: Geologia e Geomorfologia, Hidrodinâmica e Transporte 

Sedimentar e Ecologia. 

As alterações induzidas pelos dois projetos de alimentação artificial assumem mais relevância no que 

se refere ao equilíbrio sedimentar das praias em causa e à mitigação dos efeitos da erosão costeira 

nas mesmas, já que se prevê a alimentação com um total de cerca de 400 000 m3de areias, 

promovendo o aumento da sua zona emersa. Por sua vez, o prolongamento do esporão que separa 

a praia da Rocha da praia dos Três Castelos contribuirá para uma maior longevidade das 

intervenções. Importa ainda referir que para além da reposição dos perfis de praia e mitigação do 

recuo da linha costeira, as intervenções conjugadas reforçarão a proteção das arribas.  

Em conclusão, para a fase de exploração, os impactes cumulativos que se perspetivam são positivos, 

tendencialmente muito significativos, já que os projetos concorrem para os mesmos grandes 

objetivos e que são: a minimização dos riscos costeiros relacionados com galgamentos e inundações, 

o combate à erosão costeira e a proteção de pessoas e bens de fenómenos extremos relacionados 

com as Alterações Climáticas. 

Relativamente à Ecologia, os impactes cumulativos, nomeadamente sobre as comunidades 

bentónicas, são negativos, mas pouco significativos, dado que, entre outos aspetos, são reversíveis, 

ocorrendo a recuperação das comunidades bentónicas após a deposição, com colonização do novo 

substrato.  

**** 

No seguimento da avaliação de impactes efetuada, foram identificadas e descritas as medidas de 

mitigação de impactes ambientais que deverão ser adotadas nas fases de construção e de 

exploração, de forma a minimizar ou compensar os impactes ambientais negativos e potenciar os 

impactes ambientais positivos do projeto. 

Do conjunto de medidas proposto, incluindo as medidas gerais para a fase de construção, as referidas 

de seguida são consideradas as mais importantes para a proteção da qualidade de vida das 

populações e do meio biofísico, atenuando ou anulando potenciais impactes negativos significativos 

e valorizando os positivos. 

A fase de construção, sendo a mais crítica em termos dos impactes identificados, é, 

consequentemente, aquela em que será necessário prever e aplicar um maior número de medidas 

de mitigação. Destacam-se as seguintes:  

• Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes 

ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a 

ter no decurso dos trabalhos; 

• Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de 

todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização e 

programa de monitorização a implementar na fase da execução das obras, dando cumprimento 

à DIA, e respetiva calendarização; 
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• Deverão ser respeitados os locais de remoção e de deposição de sedimentos definidos em 

projeto; 

• Deverá proceder-se ao registo das operações, identificando devidamente as áreas de exploração, 

volumes envolvidos e respetivo destino; 

• Acompanhamento das ações de bombagem e de repulsão/rejeição das areias através de uma 

fiscalização eficaz e rigorosa, de forma a evitar a contaminação da água por via direta ou indireta, 

cumprindo normas de boas práticas ambientais na execução das mesmas; 

• As instalações de apoio à obra, nomeadamente estaleiro, área de parqueamento da maquinaria 

ou instalações para pessoal, não devem localizar-se no topo das arribas costeiras, sobretudo, a 

oeste da Praia do Vau. 

• Compatibilizar e articular a programação das operações com entidades que habitualmente 

desenvolvem atividades de navegação, de modo a minimizar interferências e ajustar, na medida 

do possível, diferentes atividades que se desenvolvem no plano de água.  

• Evitar a realização dos trabalhos de bombagem e de repulsão dos sedimentos durante os meses 

da época balnear; 

• Articular com os proprietários dos apoios de praia a realização dos trabalhos de modo a não 

haver riscos de afetação das construções existentes; 

• Assinalar devidamente as zonas que são afetadas diretamente pela bombagem e pelo transporte 

de areias, por tubagem, até à área de deposição. 

• Evitar a realização de trabalhos que emitam níveis significativos de ruído durante o período 

noturno, principalmente na proximidade de zonas habitacionais e de recetores sensíveis isolados; 

• Pôr em funcionamento um sistema de receção de reclamações e sugestões relativamente à 

execução dos trabalhos. 

• Acompanhamento arqueológico, por parte de arqueológo autorizado pela tutela e com uma 

licença para uso de detetor de metais, durante a execução dos trabalhos de carga, repulsão, 

deposição e regularização da areia nas praias.  

• O arqueólogo deverá articular-se com o projeto DETDA, bem como efetuar o depósito célere 

dos bens no Museu de Portimão. 

• Deverá ser possibilitado o acesso ao local da obra aos membros da Associação IPSSIS/ projeto 

DETDA, detentores de licença para uso de detetor de metais, de forma a colaborar com o 

acompanhamento arqueológico da empreitada. 

• As peças arqueológicas identificadas devem ser alvo de estudo para posterior musealização; 

• Com o objetivo de potenciar os impactes positivos identificados para a fase de construção, 

recomenda-se que, sempre que possível, as necessidades de mão de obra sejam supridas por 

trabalhadores locais, de forma a sustentar o emprego de população residente no concelho de 

Portimão e na freguesia vizinha à área do projeto. Do mesmo modo, recomenda-se que, dento 
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do possível, sejam adquiridos produtos e serviços junto de empresas instaladas no concelho de 

Portimão.  

7. MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

Foram propostos Planos de Monitorização, para as fases de construção e exploração e abarcando os 

descritores que se considera serem mais sensíveis e com possibilidade de vir a sofrer impactes mais 

significativos, causados pela implementação do Projeto, com o objetivo principal de avaliar o seu 

comportamento e variação ao longo do tempo e a eventual necessidade de implementar medidas 

adicionais de minimização/compensação, caso sofram uma evolução diferente da expetável. 

Nesse contexto, foram preconizadas diversas ações de monitorização a levar a cabo, tendo sido 

definidos os seguintes aspetos:  

• Os locais e frequência de amostragem; 

• Os parâmetros a monitorizar; 

• Os métodos de análise e equipamentos necessários; 

• Os relatórios, a análise e discussão de resultados e as medidas a adotar na sequência da 

monitorização. 

Os descritores para os quais foram propostas ações de monitorização foram os seguintes: 

Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar; Recursos hídricos e Ecologia.  

8. CONCLUSÕES 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Migração Sedimentar para a praia do 

Vau, em fase de Projeto de Execução, foi desenvolvido dando cumprimento à legislação sobre 

Avaliação de Impactes Ambientais (Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 47/2014 de 24 de março e pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de 

agosto e Decreto-lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro), constituindo-se como um instrumento de 

apoio à tomada de decisão sobre a viabilidade ambiental do projeto. 

O EIA tem como objetivo geral analisar a potencial interferência do projeto no ambiente biofísico e 

socioeconómico e propor medidas de mitigação que possibilitem a implementação sustentável das 

fases seguintes (construção e exploração). Neste contexto, foram estudados os descritores 

ambientais suscetíveis de serem afetados, direta ou indiretamente, pelas atividades/ações do projeto, 

tendo sido estabelecida a situação atual do ambiente na área em estudo e realizada a previsão dos 

impactes expetáveis e a proposta das medidas adequadas e necessárias à eliminação ou atenuação 

dos mesmos e a garantir um elevado nível de sustentabilidade ambiental do projeto.  

Foram adotadas metodologias de trabalho adaptadas à natureza do descritor e à 

quantidade/qualidade da informação disponível, tendo envolvido quer a utilização dos dados de 

monitorização e bibliográficos disponíveis quer a realização de trabalhos de campo específicos.  
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Da avaliação global efetuada conclui-se que o projeto gera impactes negativos, maioritariamente 

pouco significativos, na fase de construção.  

Na fase de exploração os impactes são positivos e muito positivos, não tendo sido identificados 

impactes negativos.  

Efetivamente, e no que se refere aos impactes positivos e que, em grande parte, são a justificação da 

implementação do projeto, verifica-se que ao projeto estão associados efeitos importantes no 

combate à erosão da orla costeira e à proteção das arribas do efeito erosivo da ondulação. 

Complementarmente, ao aumentar a largura da praia, criam-se melhores condições para o uso da 

praia para fins balneares, nomeadamente porque ocorre fora das áreas potencialmente sujeitas a 

movimentos de massa (zonas mais próximas da base da arriba), mitigando o risco para os 

utilizadores. 

De forma a evitar a ocorrência de potenciais impactes negativos significativos na fase de construção, 

será fundamental garantir a implementação das medidas e do programa de monitorização propostos 

e atuar sempre com base numa postura preventiva de situações geradores de impactes negativos. 
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ANEXO A 

Desenho- Enquadramento Geográfico e Localização do Projeto 



 
 

21099 – Volume 2- Resumo Não Técnico   

  
A-2 

Anexo A: Desenho-Enquadramento Geográfico e Localização do projeto 
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