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1. INTRODUÇÃO 

 Identificação do projeto, fase do projeto e proponente 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o projeto, em fase de Projeto de 

Execução, da Migração Sedimentar para a praia do Vau.  

A realização deste Projeto é da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente / 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve, que, para efeitos do presente EIA, assume o 

papel de “Proponente”.  

A elaboração do Projeto da Alimentação Artificial também é da responsabilidade da Agência 

Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Algarve (APA/ARH-A). 

 Identificação da entidade licenciadora 

A entidade licenciadora é a Agência Portuguesa do Ambiente. 

 Equipa técnica responsável pelo EIA e período de elaboração 

O presente EIA foi elaborado pela FUTURE PROMAN, no período compreendido entre novembro de 

2021e janeiro de 2022. 

A equipa técnica responsável pela elaboração do EIA consta da Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 – Identificação da Equipa responsável pelo EIA 

Nome do técnico Responsabilidade  Formação 

Paula Mendes 

Coordenação 

Antecedentes Descrição do projeto 

Descritores de Recursos hídricos  

Eng.ª do Ambiente 

Claudia Oliveira 
Descritores de Clima e Alterações Climáticas, Uso e 

Ocupação do solo e Socioeconomia  
Eng.ª do Ambiente 

António Oliveira Descritores de Solos, Qualidade do Ar e Resíduos Eng.º do Ambiente 

Diogo Fonseca 

André Guimarães 

Descritores de Geologia, Geomorfologia, 

Hidrodinâmica e Transporte Sedimentar 
Engºs Civis  

Sofia Diogo 

Descritores de Ordenamento do território, 

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade 

Pública e Saúde Humana 

Eng.ª do Ambiente 

Ana santos Descritor de Paisagem Arquiteta Paisagista 

João Paulo Fonseca Descritor de Biologia e Ecologia  Biólogo 

Ana Pereira Descritor de Biologia e Ecologia Bióloga 
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Nome do técnico Responsabilidade  Formação 

Pedro Ventura  
Descritor de Património construído, Arqueológico, 

Arquitetónico e Etnográfico 
Arqueólogo 

José Bettencourt  
Descritor de Património construído, Arqueológico, 

Arquitetónico e Etnográfico 
Arqueólogo 

Rui Leonardo Ambiente Sonoro  
Eng.º do Ambiente Técnico 

Especialista em Acústica 

Hugo Faria Cartografia temática  Técnico de SIG 

 Antecedentes do EIA 

Não existem antecedentes do presente EIA. 

2. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA 

Apresenta-se seguidamente o enquadramento legislativo e normativo que foi considerado para a 

elaboração do presente EIA, o faseamento dos trabalhos desenvolvidos e metodologias específicas 

associadas e, por fim, a estrutura geral do Relatório Síntese do EIA com a indicação dos volumes que 

o compõem. 

 Enquadramento legislativo 

O presente EIA dá resposta ao requerido nos diplomas legais em vigor sobre esta matéria, nomeadamente: 

 O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 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), que transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2011/92/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos 

de determinados projetos públicos e privados 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. 

Considera-se ainda que o EIA dá resposta ao estabelecido no Anexo V do RJAIA, de acordo com a 

redação dada pelo DL n.º 152-B/2017, bem como na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que 

estabelece as normas técnicas respeitantes nomeadamente aos conteúdos do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), neste se entendendo abrangido, naturalmente, o Resumo Não Técnico (RNT). 

Foram ainda tomadas em consideração todas as disposições legais e regulamentares decorrentes do 

normativo legal vigente, com incidência, nomeadamente, nos domínios do ambiente, ordenamento 

do território e proteção de valores culturais e/ou naturais, de onde se destacam: 

 Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água (alterada pelo Decreto-Lei n.º 

130/2012, de 22 de junho); 
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 Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, relativo ao Regime de Utilizações dos Recursos 

Hídricos, na sua 9ª versão; 

 Decreto-lei nº 124/2019, de 28 de agosto que procede à 4ª alteração do Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, e que contempla as disposições legais relativas à Reserva Ecológica 

Nacional (REN); 

 Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que define a Lei de Bases do Património Cultural Português; 

 Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, que define normas relativas à Rede Nacional de Áreas 

Protegidas; 

 Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, que procede à segunda alteração ao Decreto-

Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que 

procedeu à transposição para o direito interno da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 

abril, relativa à conservação das aves selvagens (diretiva aves), e da Diretiva n.º 92/43/CE, do 

Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens (diretiva habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio 

de 2013, que adapta determinadas diretivas no domínio do ambiente, devido à adesão da 

República da Croácia. 

 Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 

de 16 de março), com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, que aprova 

o Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal sobre poluição sonora, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de novembro; 

 Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, que estabelece o regime da prevenção e controlo das 

emissões de poluentes para a atmosfera. 

Por fim, importa referir que a elaboração do presente EIA seguiu documentos técnicos de orientação, 

nomeadamente os seguintes: “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental 

e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução “do Grupo de Pontos Focais 

das Autoridades de AIA e “Guia para a Atuação das Entidades Acreditadas” da Agência Portuguesa 

da Ambiente”. 

 Faseamento do estudo e metodologias específicas 

Atendendo a que o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em análise decorre 

em fase de Projeto de Execução, o EIA elaborado assentou nas seguintes fases: 

 Fase 0 – Definição da área de estudo do EIA; 

 Fase 1 – Elaboração do Relatório Intercalar do EIA; 

 Fase 2 – Elaboração do EIA, compreendendo todos os elementos que o compõem. 

Cada uma das fases do estudo seguiu uma metodologia própria, sendo esta descrita seguidamente. 
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2.2.1 Fase 0 – Definição da área de estudo do EIA e consulta às entidades 

A área de estudo foi definida considerando um buffer de 500 m em relação às áreas de intervenção 

do Projeto – mancha de empréstimo e zona de recarga de areias, ambas representadas pelo limite 

azul na figura seguinte. 

Estas áreas foram estabelecidas na perspetiva de permitir o necessário enquadramento em termos 

da situação de referência, acautelando a ocorrência de potenciais impactes que se estendem para 

além das áreas de intervenção diretas, sem prejuízo de, para determinados descritores, as áreas a 

estudar sejam mais alargadas (por exemplo, para os descritores de Sócio economia, Geologia e 

Geomorfologia, Hidrodinâmica e Transporte Sedimentar e Paisagem).  

Essas áreas estão representadas na figura seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Área de estudo 

Com base no estabelecimento dessas áreas de estudo, foi efetuada a consulta a um conjunto de 

entidades oficiais e privadas, cuja listagem se apresenta na tabela abaixo. 

Tabela 2.1 – Lista de entidades consultadas 

Entidade Razão do contacto 

Almargem - Associação de Defesa do Património 

Cultural e Ambiental do Algarve 
Informações sobre património cultural e ambiental 

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações Informações sobre condicionantes radioelétricas na área de estudo 

ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil 
Informações sobre condicionantes relacionadas com a aviação civil 

(aeroporto de Faro) 

ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil  

Informações sobre condicionantes relacionadas com riscos naturais 

e antropogénicos 

APS- Administração dos Portos de Sines e do 

Algarve 
Informações sobre Porto de Portimão 

Capitania do Porto de Portimão Informações sobre condicionantes de navegação marítima 
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Entidade Razão do contacto 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve 

Informações no âmbito do ordenamento do território e servidões e 

restrições de utilidade pública 

Direção Geral de Energia e Geologia – DGEG 
Informações nos domínios da Geologia, Exploração de Recursos 

Geológicos e Recursos Energéticos 

Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e 

Serviços Marítimos 

Informações sobre pescas e aquicultura, ordenamento, e proteção 

do espaço marítimo, segurança marítima, etc.   

Direção Geral do Território 
Informações sobre cartografia, geodesia, ordenamento do território 

e condicionantes  

Direção Geral do Património Cultural Informações sobre património arqueológico e, arquitetónico.  

Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve 
Informações sobre atividade piscatória 

Direção Regional da Saúde do Algarve Informações sobre aspetos da saúde humana na zona em causa 

ESTADO MAIOR DA FORÇA AÉREA- Chefe do 

Estado Maior da Força Aérea 
Informações sobre servidões militares 

Gabinete do Chefe de Estado Maior das Forças 

Armadas 
Informações sobre servidões militares 

GNR – SEPNA 
Informações sobre aspetos relacionados com a proteção e da 

natureza e ambiente 

Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas – ICNF 

Informações sobre áreas protegidas e classificadas, conservação da 

natureza e florestas 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA Informações sobre bivalves, pesca e aquacultura 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

Informações sobre geologia, geomorfologia, hidrogeologia, 

recursos minerais e outros, massas minerais, áreas de valor 

geológico.  

Liga para a Proteção da Natureza (LPN) 
Informações sobre áreas importantes do ponto de vista da proteção 

da natureza 

Ministério da Defesa Nacional - Direção Geral de 

Recursos da Defesa Nacional 
Informações sobre infraestruturas e servidões no âmbito da defesa 

nacional e das redes de emergência e segurança nacional. Ministério da Administração Interna Secretaria-

Geral da Administração Interna 

NOS Informações sobre infraestruturas de telecomunicações 

MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A Informações sobre infraestruturas de telecomunicações 

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

(SPEA) 
Informações sobre avifauna 

Turismo de Portugal, IP Informações sobre estabelecimentos turísticos 

Vodafone Informações sobre infraestruturas de telecomunicações 

2.2.2 Fase 1 – Relatório Intercalar do EIA 

Foi elaborado um Relatório Intercalar, contendo a Justificação e Objetivos do Projeto, a Descrição do 

projeto e a Caracterização da Situação de Referência, o qual foi apreciado pela Câmara Municipal de 

Portimão e pela Administração de Região Hidrográfica do Algarve, e cujos contributos foram tidos 

em conta, através de uma revisão destes capítulos do EIA. 
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2.2.3 Fase 2 – Estudo de Impacte Ambiental 

A última fase consistiu na elaboração do EIA, seguindo todos os procedimentos regulamentares e 

boas práticas aplicáveis a este tipo de estudos. 

Salienta-se que na elaboração da versão final do EIA foi tida em conta a informação recebida das 

entidades consultadas no âmbito deste trabalho e cujas contribuições são apresentadas na Tabela 

2.1. No Volume 3- Anexos Técnicos, Anexo A, apresenta-se a correspondência recebida destas 

entidades. 

De uma forma geral, cada um dos temas tratados no presente EIA foi abordado numa tripla 

perspetiva: 

 Caracterização da situação de referência ou descrição do ambiente afetado, na qual se procede 

ao levantamento e caracterização das condições ambientais e socioculturais existentes à data 

da realização deste estudo, e perspetivas da sua evolução; 

 Identificação e avaliação de impactes, suscetíveis de serem provocados pela implantação da 

infraestrutura em estudo, visando analisar as influências do projeto naquelas condições; 

 Definição de um conjunto de medidas de minimização, programas de monitorização e 

recomendações, visando potenciar os impactes positivos e minimizar os impactes negativos, 

monitorizar os descritores considerados mais relevantes e indicar as diretrizes a seguir no 

acompanhamento ambiental obra; 

Nesta abordagem seguiram-se as recomendações da APA, Guia para a atuação das entidades 

acreditadas (EA) no Domínio do Ambiente –Guia AIA (APA, janeiro 2013). 
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Tabela 2.2 – Resumo das respostas das entidades contactadas no âmbito do EIA 

Entidade Informação 
Condicionantes 

identificadas 

Associação de Defesa do 

Património Ambiental e Cultural 

do Algarve- ALMARGEM 

Não se pronunciaram.  

Administração dos Portos de Sines 

e do Algarve 

Esta entidade refere o seguinte: 

“Sobre o Estudo de Impacte Ambiental do projeto de “Migração Sedimentar para a praia do Vau”, somos a 

informar que a APS não tem qualquer objeção à retirada do excesso de areias acumuladas na praia da rocha, 

nomeadamente na faixa junto ao molhe do porto de Portimão, e que visa a sua recolocação no “início” desta 

célula litoral, ou seja, no troço da praia do Vau (a Oeste). 

No que respeita à compatibilidade desta pretensão associada ao nosso projeto de “Aprofundamento e 

alargamento do canal de navegação do porto de Portimão”, que contempla a construção do prolongamento do 

esporão até ao segundo leixão, para contenção de areias no Miradouro dos Três Castelos e a alimentação do 

troço Vau-Três Castelos, com areias provenientes da nossa dragagem, salvo melhor opinião e sem prejuízo de 

ser ouvida a ARH Algarve, consideramos não haver qualquer incompatibilidade, mas apenas complementaridade 

entre ambos os projetos. Neste sentido, esta Administração nada tem a observar sobre o projeto e respetiva área 

de intervenção agora em consulta,  (…). 

Sem condicionantes 

identificadas 

ANACOM – Autoridade Nacional 

de Comunicações 

Esta entidade refere o seguinte: 

“ (….), procedeu-se à análise da localização da sua área de estudo com vista à identificação de condicionantes à 

realização da obra decorrentes da existência de servidões radioelétricas constituídas ou em vias de constituição 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de novembro. Verificou-se que a área de estudo analisada não está 

condicionada por qualquer servidão radioelétrica constituída. Nesta conformidade, a ANACOM não coloca 

objeção à realização da obra em causa no local indicado.” 

Sem condicionantes 

identificadas 

ANEPC - Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil de 

Faro 

 Numa ótica de salvaguarda de pessoas e bens, esta entidade considera que devem ser acauteladas as 

seguintes recomendações, face à tipologia da intervenção: 

 Acautelar o cumprimento dos objetivos estratégicos na temática "Dinâmica costeira" referidos no futuro 

Programa de Ordenamento de Orla Costeira (POC) OdeceixeVilamoura (em fase final de aprovação), 

designadamente "Salvaguardar as áreas de manchas de empréstimo existentes e definir um programa 

regular de alimentação artificial das praias", bem como "Promover as necessárias intervenções ou 

adaptações nos planos de praia onde são identificadas áreas de risco". Neste contexto, qualquer intervenção 

deverá necessariamente ser compatível com as ações previstas em função dos objetivos do POC, que são 

sustentadas, entre outros, na avaliação de cenários relacionados com a dinâmica costeira. 

Possíveis Condicionantes 

relacionadas com IGT. 

Questões relacionadas 

com riscos costeiros. 
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Entidade Informação 
Condicionantes 

identificadas 

 Por outro lado, importa acautelar no desenvolvimento do projeto, eventuais modificações na hidrodinâmica 

costeira que possam pôr em causa as metas e objetivos do POC em vigor (atualmente em revisão) e 

considerar eventuais efeitos do transporte de sedimentos na classificação da suscetibilidade a riscos 

costeiros (tsunamis, inundações e galgamentos costeiros) para montante e para jusante da área a 

intervencionar. 

 Adicionalmente, durante a fase de execução, deverá assegurar-se que os trabalhos a desenvolver não 

comprometem a operacional idade das ações de proteção civil e socorro. Neste sentido, deverão ser 

equacionadas alternativas que salvaguardem a passagem de veículos afetos ao socorro e à emergência, 

dando particular atenção ao eventual aumento do fluxo de trânsito provocado pela movimentação de 

veículos afetos às obras. 

 Por fim, deverão ser consultados o Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão, dependente da respetiva 

Câmara Municipal, e a Autoridade Marítima local, de modo a procederem a uma análise mais detalhada das 

condicionantes suscetíveis de serem afetadas pela execução do projeto e desenvolvimento das respetivas 

medidas mitigadoras. Estas entidades deverão também ser alertas do início da execução dos trabalhos a 

desenvolver, informação essa que deverá ser extensível aos agentes de proteção civil locais, designadamente 

o Corpo de Bombeiros. 

CCDR A-Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve 

No que se refere aos Instrumentos de Gestão Territorial, esta entidade informa o seguinte: 

“Relativamente à informação obrigatória decorrente do procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA), 

quanto ao conteúdo mínimo a incluir no EIA, sugere-se que sejam considerados os seguintes: 

2.1.1. Sobre o enquadramento nos instrumentos de gestão territorial aprovados e em vigor com relevância para 

o projeto e para a área em estudo, importa referir que a consulta poderá ser realizada no respetivo Município ou 

na página da Direção Geral do Território (DGT), no Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) e ainda, 

dada a especificidade da matéria em avaliação, na página da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.), 

designadamente no que se refere à estratégia nacional para a gestão integrada na zona costeira e aos planos e 

programas da orla costeira, à política de adaptação às alterações climáticas e ao quadro legislativo relevante no 

âmbito dos recursos hídricos. 

2.1.2. Também se encontram disponíveis para consultada e análise, na página desta CCDR, no separador 

Ordenamento (Ordenamento | CCDR Algarve (ccdr-alg.pt), Planos Territoriais Municipais, a pesquisa de planos 

por concelho. No Mapa interativo - Infraestrutura de Dados Espaciais do Algarve – IDEAlg (Aplicações - IDEAlg 

(ccdr-alg.pt), os Planos Territoriais Municipais, que possam interferir com a área objeto do estudo, que 

apresentam pesquisa direcionada para planos e por concelho. No Mapa interativo - Infraestrutura de Dados 

Espaciais do Algarve – IDEAlg (Aplicações - IDEAlg (ccdr-alg.pt), encontra-se informação cartográfica especifica 

por plano (planta de ordenamento e planta de condicionantes) e por concelho na região.” 

Possíveis Condicionantes 

relacionados com IGT e 

com a REN 
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Entidade Informação 
Condicionantes 

identificadas 

Sobre o regime Jurídico da REN, esta entidade informa o seguinte: 

“2.2.1. O enquadramento do projeto nas condicionantes em vigor (servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública), particularmente no âmbito das competências desta CCDR no espetro do Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Municipal - RJREN (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto na redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto), a informação sobre as delimitações municipais da Reserva Ecológica Municipal 

(REN), ponto da situação em que se encontram (em elaboração, em alteração e em vigor), pode também ser 

consultada na página da CCDR Algarve, separador Ordenamento, Reserva Ecológica Municipal (REN) (Reserva 

Ecológica Nacional (REN) | CCDR Algarve (ccdr-alg.pt) e no Mapa interativo da Infraestrutura de Dados Espaciais 

do Algarve (IDEAlg), onde consta a informação cartográfica específica sobre a delimitação por categorias de áreas 

integradas na REN. Podem ainda ser verificados os usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental de áreas integradas em REN, no âmbito deste regime jurídico.  

 2.2.2. As categorias de áreas existentes na área que será objeto de avaliação, conforme delimitação da REN em 

vigor para o concelho de Portimão (Resolução de Conselho de Ministros n.º 47/2000, de 7 de julho) são: Dunas 

Litorais e Praias, Zonas Ameaçadas pelas Cheias, Sapais da Ria do Alvor e Rio Arade e Arribas e Falésias (incluindo 

faixas de proteção). A ação em causa poderá ter enquadramento na alínea r) do ponto II do Anexo II, a que se 

refere o artigo 20.º do RJREN, no quadro de usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. 

2.2.3. Deverão igualmente ser consideradas todas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública e 

condicionantes ao projeto na área de estudo. 

2.2.4. As intervenções a realizar, num local com elevada densidade de ocupação humana, devem privilegiar a 

melhor sustentabilidade ambiental, evitando impactes do ponto de vista paisagístico, garantindo um competente 

grau de proteção e consequente redução do risco associado. 

Refira-se ainda que, na zona de dragagem, devem ser considerados no que se refere aos impactes no perfil de 

praia (em princípio fora da profundidade de fecho para que não altere a morfodinâmica local), dados sobre a 

fauna e flora locais e avaliação das características dos sedimentos a dragar, para serem o mais compatíveis 

possível (granulometria e qualidade) com o local de deposição. Na zona de deposição, devem ser considerados 

os impactes durante a fase de deposição (visual e fauna/flora submersa junto à praia caso existam) no local 

próximo e nas imediações se as correntes arrastarem a pluma para este/oeste/sul, assim como, eventuais 

alterações do perfil de praia que sejam prejudiciais para os utilizadores. 

Sobre a Avaliação de Impacte Ambiental, é referido o seguinte: 

“2.3.1. Nos termos e ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (que estabeleceu o regime jurídico da Avaliação 

de Impacte Ambiental - RJAIA), no seu Anexo I e II, encontram-se tipificados os projetos que, em função da sua 

dimensão, natureza ou dimensão, devem ser sujeitos a AIA. 
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Entidade Informação 
Condicionantes 

identificadas 

2.3.2. Neste contexto, o projeto em apreço poderá integrar-se na tipificação disposta no Anexo II, alínea k), do 

n.º 10 do RJAIA, encontrando-se, nessa medida, sujeito a AIA nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do 

referido diploma legal. 

Ressalva-se que, conforme disposto no artigo 8.º do RJAIA, a autoridade de AIA para a referida tipologia é a 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., a qual deve ser consultada para o efeito acima exposto.” 

DGEG-Direção Geral de Energia e 

Geologia 

Esta entidade refere que a informação em causa (passível de ser cedida), apenas se encontra disponível através 

de Serviços Web que os links para aceder à informação estão disponíveis no website da DGEG (www.dgeg.gov.pt), 

na área Serviços online em Informação Geográfica. 

Esta entidade refere ainda o seguinte:  

“Na área abrangida pelo Estudo Ambiental do Projeto de Migração Sedimentar para a praia do Vau poderão existir 

redes de distribuição de gás natural da empresa Medigás - Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Algarve, S.A., 

pelo que deverão contactar a referida empresa com vista à ponderação e harmonização de eventuais interferências 

com o projeto em causa. Deverão igualmente contatar o município relativamente a outras infraestruturas enterradas 

como sejam redes de propano canalisado e respetivos reservatórios a elas associados.” 

Condicionantes 

relacionadas com redes 

de distribuição de gás na 

área de estudo  

DGRM-Direção Geral dos 

Recursos Naturais, Segurança e 

Serviços Marítimos 

Esta entidade informa que a informação solicitada encontra-se disponível em https://www.psoem.pt/, devendo 

ser consultados os documentos que constituem o Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo 

Nacional (https://www.psoem.pt/o-plano-de-situacao/), assim como o respetivo geoportal 

(https://www.psoem.pt/geoportal_psoem/), que disponibiliza toda a cartografia associada. 

 

DGT-Direção Geral do Território 

Esta Entidade informa o seguinte: 

“Após análise da localização do Projeto de Migração Sedimentar para a Praia do Vau, verificou-se que dentro do 

limite da sua área de estudo não existem vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN), 

nem marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP). Assim 

sendo, este projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela Direção-Geral 

do Território (DGT). 

A informação sobre a localização dos vértices geodésicos da RGN e das marcas de nivelamento da RGNAP pode 

ser consultada na página de internet da DGT: https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos Mais se informa que, 

para a obtenção da informação relevante no âmbito dos Planos Territoriais e também das servidões e restrições de 

utilidade pública com incidência na área identificada, designadamente da Reserva Ecológica Nacional (REN), deverá 

aceder-se ao SNIT através dos endereços:https://www.dgterritorio.gov.pt/ordenamento/sgt/igt-vigor; http://snit-

mais.dgterritorio.gov.pt/portalsnit/full.aspx.” 

Sem condicionantes 

identificadas 

https://www.dgterritorio.gov.pt/dados-abertos
https://www.dgterritorio.gov.pt/ordenamento/sgt/igt-vigor
http://snit-mais.dgterritorio.gov.pt/portalsnit/full.aspx
http://snit-mais.dgterritorio.gov.pt/portalsnit/full.aspx
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Entidade Informação 
Condicionantes 

identificadas 

GCEM-FA-Gabinete do Chefe de 

Estado Maior das Forças Armadas 

Informam que o projeto em questão não se encontra abrangido por qualquer Servidäo de Unidades afetas a 

Força Aérea, pelo que não há inconvenientes na sua concretização.  

Sem condicionantes 

identificadas 

LNEG-Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia 

Esta Entidade refere o seguinte: 

“(…) Geologia 

O projeto visa a extração de areia da Praia da Rocha e sua posterior deposição na Praia do Vau e, com isso, prevê 

que a circulação celular de sedimentos entre aquelas praias permita a alimentação artificial das praias intermédias 

(Três Castelos, Amado e Careanos), com o objetivo de “minimizar o risco associado às arribas, através do aumento 

do areal com areias provenientes da praia da Rocha, mantendo o balanço sedimentar da célula “ (Plano de Acção 

do Litoral XXI, p.73), enquadrado no Objetivo Estratégico 3 do Programa da Orla Costeira Odeceixe-Vilamoura, 

nomeadamente naquele que visa “assegurar a preservação das praias, dos sistemas dunares e das arribas 

associadas, bem como dos espaços naturais associados e da identidade da paisagem costeira”.  

Do ponto de vista da Geologia Costeira, nomeadamente no âmbito da Geodinâmica, Geomorfologia litoral e 

Riscos Geológicos, em função do impacto potencial do projeto, não se poderá adiantar informação muito 

significativa, nomeadamente por não se saber exatamente qual a origem da areia, em que quantidade e onde 

vai ser colocada, tendo subjacente um modelo hidrodinâmico que mostre a circulação celular, o seu 

comportamento e a sua variabilidade. Este aspeto deverá certamente constar do Estudo Ambiental em execução.  

Posto isto, porque se trata de tentar obter um impacto positivo (evitar erosão das arribas e manter o areal das 

praias) e, não tendo o LNEG que se pronunciar sobre aspetos relacionados com os custos (pouco menos de 1 

milhão de euros), os benefícios esperados e o risco do investimento, pressupondo ainda que os aspetos técnicos 

da boa execução do trabalho serão assegurados (ver p.e. o Relatório Técnico da APA sobre Alimentação Artificial 

das Praias na Faixa Costeira de Portugal Continental,2018, pp.4 a 15), há que alertar para alguns fatores que 

poderiam contribuir para pesar na avaliação desse risco, principalmente fenómenos naturais de grande 

magnitude, capazes de remodelar completamente as condições morfodinâmicas, nomeadamente:  

− a possibilidade de ocorrência de marés de tempestade associadas, por exemplo a grandes ciclones, como o de 

1941 que causou destruição no Algarve e que certamente alteraria a morfologia do troço de praia em causa (ver 

p.e. O Ciclone de 1941 e o Perigo Associado a Marés de Tempestade); 

− a possibilidade de ocorrência de sismos com ou sem tsunami, tendo em conta a envolvência do  

local em termos da forte presença de falhas sismogénicas, nomeadamente a Falha de Ferragudo  

(PTCS051). 

(…) 

Recursos Minerais  

Na área de estudo apresentada não são conhecidos recursos minerais suscetíveis de ser explorados.  

Sem condicionantes 

identificadas 
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Entidade Informação 
Condicionantes 

identificadas 

A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro (concessões 

mineiras/explorações mineiras e de águas, áreas de reserva, áreas cativas, áreas pedidas ou concedidas para 

prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras licenciadas, etc.) deve ser solicitada à Direção-Geral de 

Energia e Geologia (DGEG). “ 

MDN-DGRDN-Ministério da 

Defesa Nacional - Direção Geral 

de Recursos da Defesa Nacional 

Esta entidade informa que apesar da área em estudo se situar em área de jurisdição da Capitania do Porto de 

Portimão, não se encontra abrangida por qualquer servidão militar ou infraestrutura militar, pelo que não existe 

objeção à execução do referido pedido. 

Sem condicionantes 

identificadas 

SGMAI-Ministério da 

Administração Interna Secretaria-

Geral da Administração Interna 

Informa que não existem Infraestruturas da GNR na área de estudo, pelo que não se vislumbram contributos a 

apresentar por parte do Comando Funcional da GNR. 

A força de segurança pública, PSP, transmitiu à SGMAI, a ausência de inconvenientes à realização do estudo do 

projeto de Migração Sedimentar para a praia do Vau. 

Sem condicionantes 

identificadas 

Vodafone 
Informa que a Vantage Towers não tem nenhuma torre instalada na área considerada. No entanto referem que 

possuem infraestruturas instaladas em prédios. 

Sem condicionantes 

identificadas 
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 Estrutura do Relatório do EIA 

O presente Relatório Síntese do EIA apresenta a seguinte estrutura: 

No Capítulo 1 é apresentada a identificação do projeto, fase e proponente, entidade licenciadora e 

equipa responsável pelo EIA, bem como os antecedentes do EIA.  

No Capítulo 2 procede-se à apresentação do enquadramento legal, faseamento do estudo e 

metodologias específicas seguidas. 

No Capítulo 3 é feita a descrição dos objetivos e justificação do projeto global em estudo, 

enquadramento face à situação atual em termos de erosão costeira. 

No Capítulo 4 é feita uma descrição do Projeto de Execução, bem como uma análise do seu 

enquadramento administrativo e a presença de áreas sensíveis.  

No Capítulo 5 é apresentada a descrição do ambiente afetado, enquadrando o projeto na situação 

de referência atual, procurando, sempre que possível descrever as especificidades associadas às 

intervenções em causa.  

No Capítulo 6 apresenta-se a evolução previsível do ambiente, na ausência da concretização do projeto. 

No Capítulo 7 apresenta-se uma análise dos impactes ambientais decorrentes da concretização das 

intervenções, incluindo os impactes cumulativos.  

No Capítulo 8 procede-se a uma análise de riscos, pretendendo-se analisar os riscos associados à 

construção, presença e exploração do projeto e no Capítulo 9 apresentam-se as medidas de 

minimização consideradas necessárias para minimizar os impactes identificados. 

No Capítulo 10 apresenta-se o programa de monitorização relativo aos descritores sobre os quais se 

considerou poderem vir a ser esperados impactes mais relevantes, suscetíveis de acompanhamento. 

No Capítulo 11 apresentam-se as lacunas técnicas ou de conhecimento, no Capítulo 12 as conclusões 

do estudo e, por fim, no Capítulo 13 apresentam-se as Referências Bibliográficas. 

O Estudo de Impacte Ambiental é constituído, na sua totalidade por 5 volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório Síntese, que corresponde ao presente documento; 

 Volume 2 – Resumo Não Técnico; 

 Volume 3 – Anexos Técnicos: 

o Anexo A – Correspondência recebida 

o Anexo B – Relatório Acústico 

o Anexo C - Elementos de Projeto 

 C1 - Projeto da Migração Sedimentar para a praia do Vau 

 C2 - Projetos associados e/ ou complementares 

 Volume 4 – Peças Desenhadas; 
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 Volume 5 – Índice de Ficheiros do EIA. 

3. ENQUADRAMENTO, JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

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

uma frente de mar de 1 350 m, entre as praias do Vau e dos Três Castelos com as areias acumuladas 

na praia da Rocha ao longo das últimas décadas (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Troço litoral a intervencionar 

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., em 2017. 

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 (código da ação 3.11), com prioridade I (mais elevada). 

A nível nacional existem diretivas do Grupo de Trabalho do Litoral (GTL, criado pelo Despacho n.º 

6574/2014, de 20 de maio, do Secretário de Estado do Ambiente). O Relatório do GTL (dezembro 

de 2014), de acordo com as características geomorfológicas e dinâmica sedimentar, divide o litoral 

de Portugal continental em 8 células sedimentares. 

Para cada uma destas células foi efetuada uma caracterização geomorfológica e definido o balanço 

sedimentar para as situações de referência e atual. A situação atual é considerada representativa das 
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últimas duas décadas, e a situação de referência carateriza a situação anterior à existência de uma 

perturbação antrópica, significativa e negativa, no balanço sedimentar (que se associa à construção 

de barragens, obras de engenharia na costa, em particular molhes para fixar a entrada das barras dos 

portos, extração de areias nos rios e na zona costeira), como a que existiria no séc. XIX na 

generalidade da costa. 

A zona abrangida pelo projeto em análise enquadra-se na célula sedimentar 7.  

A influência antrópica no balanço sedimentar nesta célula costeira relaciona-se essencialmente com 

a realização de operações de dragagem de melhoramento ou manutenção de canais de navegação 

com reposição do material no sistema de praia, nomeadamente nas praias da Rocha, dos Três 

Castelos e do Alvor (Teixeira, 2009). Ao contrário do sucedido nas outras células sedimentares, as 

operações de dragagem não tiveram efeito negativos nas áreas litorais adjacentes (Freitas e Dias, 

2012) uma vez que não representaram um sumidouro para o balanço sedimentar. Nesse sentido 

pode considerar-se que a circulação sedimentar na situação de referência não sofreu alterações 

substantivas para a situação atual (ver ponto 4.6.4). 

O Relatório do GTL aborda a questão dos impactes das alterações climáticas sobre as zonas costeiras, 

nomeadamente referindo que devido à subida do nível médio global do mar, a frequência e 

magnitude dos valores extremos do nível local do mar (associados à passagem de temporais) estão 

a aumentar. O mesmo relatório refere o seguinte.  

“As alterações climáticas, por via do aumento do NMGM, estão a provocar maior frequência de valores 

extremos do nível do mar. Estas tendências provocam maior erosão costeira, permitem que as ondas 

rebentem mais próximo da costa, transferindo mais energia para o litoral. O outro fator que tende 

também a aumentar a erosão é a rotação da direção média das ondas na costa ocidental. Finalmente 

existe a possibilidade de alterações no regime dos temporais, embora neste caso haja ainda muita 

incerteza sobre a evolução futura. 

A médio e longo prazos (horizontes temporais até 2050 e 2100, respetivamente) o aumento do NMGM 

irá tornar-se um fator muito importante de agravamento do galgamento, inundação e erosão costeira. 

Embora haja incerteza sobre qual será o aumento do NMGM até ao fim do século XXI, é muito provável 

que seja superior a 0,5m, podendo atingir valores da ordem de 1m. Tais variações do NMGM terão 

efeitos muito significativos e gravosos no litoral de Portugal. Há ainda um défice considerável de 

conhecimento sobre estes impactos e sobre as estimativas dos custos associados.” 

Relativamente a ideias para implementação de medidas de acomodação e proteção, o relatório refere 

que “As zonas costeiras baixas da costa ocidental de Portugal estão profundamente desequilibradas 

depois de décadas de uma gestão costeira pouco coerente e consequente. A situação de risco que se 

observa presentemente em alguns troços costeiros exige soluções que podem, em certas circunstâncias, 

ter características até agora consideradas excecionais. Neste sentido, é fundamental equacionarem-se 

soluções alternativas que apelem à capacidade de inovação que existe na sociedade portuguesa.” 

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 
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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 as seguintes opções: 

 Antecipar, prevenir e gerir situações de risco, através de uma gestão partilhada e corresponsável 

que corrija os problemas estruturais do passado (erosão costeira e uso do solo) e enquadre as 

soluções a desafios futuros, designadamente em cenários decorrentes de alterações climáticas; 

 Desenvolver uma gestão integrada e racional de sedimentos (dos rios, dos estuários, da orla 

costeira, do leito do mar); 

 Conservar e valorizar os recursos e os sistemas costeiros, a par da promoção do 

desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de riqueza e da valorização de recursos 

específicos da zona costeira; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica costeira e fomentar uma rede de monitorização 

e observação sistemática focada nos temas prioritários; 

 Reforçar e promover a articulação institucional e a integração de políticas setoriais; 

 Promover o acesso à informação e a participação pública, assim como a educação e a formação 

no quadro da gestão costeira. 

O documento culmina com a apresentação das 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: 

Tabela 3.1 – 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) 

Conforme se verá do exposto nos sub-capítulos seguintes, após a construção dos molhes da 

embocadura do rio Arade, a praia da Rocha tem vindo a ser depositária preferencial do caudal sólido 

arenoso em trânsito longilitoral. Com uma largura média natural de 35 m, a praia da Rocha apresenta 

atualmente uma largura de 235m. O caudal sólido em trânsito tem duas fontes principais, com 

origens distintas: a fonte fluvial associada ao transporte sedimentar do 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 

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 
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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.  

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 Localização do projeto 

4.1.1 Enquadramento administrativo e geográfico 

De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o Projeto de Migração Sedimentar para a praia 

do Vau, situa-se na região do Algarve (NUTS II e NUTS III), no distrito de Faro, concelho de Portimão, 

freguesia de Portimão.  

Na Figura 4.1 observa-se o enquadramento administrativo do projeto em estudo. No Desenho 1 

apresenta-se o esboço corográfico.  

 

Figura 4.1 – Enquadramento administrativo do projeto 
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4.1.2 Áreas sensíveis 

Consideram-se como áreas sensíveis, de acordo com o estabelecido nos termos da alínea a) do artigo 

2.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (que republica o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro):  

i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 

n.os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves 

selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação, definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

O diploma que constitui a Rede Nacional de Áreas Protegidas, Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de 

julho, consagra cinco figuras de proteção: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, 

Paisagem Protegida e Monumento Natural, podendo ainda ser classificadas áreas protegidas de 

estatuto privado, designadas áreas protegidas privadas. 

A Rede Natura 2000 é definida nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, diploma que revê a transposição para a ordem 

jurídica interna da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril (relativa à conservação das 

aves selvagens), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). Aquele diploma define a Rede Natura 2000 como 

uma rede ecológica de âmbito europeu que compreende as áreas classificadas como ZEC – Zona 

Especial de Conservação (de habitats) e as áreas classificadas como ZPE – Zona de Proteção Especial 

(da avifauna). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho aprovou o Plano 

Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental. 

A classificação do património cultural está prevista na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que 

estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. Em 

termos patrimoniais, são ainda consideradas como áreas sensíveis as áreas com estatuto legal de 

proteção como monumentos nacionais, imóveis de interesse público, monumentos de interesse 

público ou municipal e imóveis em vias de classificação, definidas nos termos do Decreto-Lei n.º 

309/2009, de 23 de outubro. 

Tal como se pode verificar da análise da Figura 4.2, a área de estudo abrange uma pequena porção 

de uma área sensível do ponto de vista da conservação da natureza. 

A área de estudo abrange também uma área sensível do ponto de vista patrimonial- Forte de Santa 

Catarina e respetiva Zona Geral de Proteção.  

 

 

 



 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese    

 
19 

 

Figura 4.2 – Áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da natureza na envolvente do projeto 

4.1.3 Instrumentos de Gestão territorial em vigor 

No Capítulo 5.8 do presente EIA abordam-se em maior detalhe os instrumentos de ordenamento e 

gestão territorial em vigor na área do projeto, podendo salientar-se os seguintes: 

Planos setoriais 

a) Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) (PGRH RH8); 

b) Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) 

(PGRI RH8); 

c) Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau - Vilamoura (POOC Burgau-Vilamoura); 

Planos regionais  

d) Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROTA);  
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Planos municipais 

e) Plano Diretor Municipal do Concelho de Portimão (PDM de Portimão); 

f) Plano de Urbanização da UP5 de Portimão. 

4.1.4 Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

No Capítulo 5.8 do presente EIA descrevem-se as condicionantes, servidões e restrições de utilidade 

pública existentes na área de estudo. Salienta-se, a este respeito, a existência de condicionantes, 

servidões e restrições de utilidade pública associadas ao Domínio Público Hídrico e Reserva Ecológica 

Nacional. 

4.1.5 Equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente afetados pelo 

projeto 

Os equipamentos e infraestruturas potencialmente afetados pelo projeto que se identificam, nesta 

fase, são constituídos pelo conjunto de edificações (apoios de praia) existentes no areal da praia da 

Rocha e praias adjacentes.  

 Antecedentes do projeto 

4.2.1 Intervenções de alimentação artificial anteriores e suas características  

Conforme referido no Projeto de Execução, este troço foi alvo de uma série de intervenções de 

alimentação artificial de praias, das quais a mais notável, foi o primeiro enchimento de praia no litoral 

do Algarve, realizado em 1970, na praia da Rocha, utilizando como mancha de empréstimo os 

sedimentos resultantes da dragagem do aprofundamento do canal de navegação do estuário do Rio 

Arade. Desde então, as operações de manutenção da barra e canal de navegação foram utilizadas na 

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

praias data de 1998. 

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. A 

alimentação artificial de praias constitui intervenção de proteção costeira muito eficaz em praias 

suportadas por arribas, na medida em que fornece defesa natural à incidência direta das ondas na 

base da arriba, fomenta a utilização da praia fora das faixas de risco das arribas e incrementa a 

capacidade balnear (Teixeira, 2011). Contagens sistemáticas das pessoas presentes nas praias durante 

a década 2006-2016 no período antes e após a intervenção de alimentação artificial das praias Nova 

e Cova Redonda (Lagoa), em 2014, atestam inequivocamente a reação natural dos utentes ao 

enchimento da praia, traduzindo-se na sua migração instintiva e naturalmente no sentido do plano 

de água, resultando no seu afastamento relativamente às faixas de perigo. Na sequência da 

intervenção, a ocupação das faixas de perigo elevado e moderado reduziu muito significativamente, 

de 92% para 17% na praia Nova e de 44% para 12% na praia da Cova Redonda, em consequência do 

alargamento da praia (Teixeira, 2016). 
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As características mais relevantes dessas intervenções, executadas com dragas de sucção/repulsão 

são sistematizadas na tabela seguinte. 

Tabela 4.1 – Características das intervenções de alimentação artificial da praia anteriormente executadas 

(Fonte: Projeto de Execução, APA, 2020) 

Local Data Volume (m3) Objetivo 

Praia da Rocha 1970 880 000 Aumento da largura praia para uso balnear/recreativo 

Praia da Rocha 1983 100 000 Aumento da largura praia para uso balnear/recreativo 

Praia dos Três Castelos 1983 450 000 Aumento da largura praia para uso balnear/recreativo 

Praias entre Vau e Rocha 1996 480 000 Melhoria das condições de estabilidade da linha de costa 

Praias entre Vau e Rocha 1998 510 000 Melhoria das condições de estabilidade da linha de costa 

4.2.2 Evolução das intervenções 

4.2.2.1 Praia da Rocha 

Como referido na Memória Descritiva do Projeto de Execução, desde a 1ª alimentação artificial da 

praia da Rocha, o areal desta praia tem vindo a aumentar, sendo atualmente a sua largura (distância 

entre a base da arriba e a isolinha do nível médio do mar) de cerca de 235m. 

As Figura 4.3 e  

Figura 4.4 reproduzem as imagens aéreas de 1958-2015 e o traçado da isolinha do nível médio do 

mar entre 1964 e 2019. A Figura 4.5 reproduz a evolução da largura da praia da Rocha (distância 

entre a base da arriba e a isolinha do NMM) dos 4 perfis considerados (R1 a R4). Atualmente, a 

largura média da praia da Rocha (235m) contrasta significativamente com a sua largura natural, 35m, 

anteriormente à sequência de operações de alimentação artificial desde então realizadas. 
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Figura 4.3 – Fotografia aérea da praia da Rocha entre 1958 e 2015, onde é notório o seu alargamento. O 

passadiço longitudinal, visível nas ortofotografias de 2007 e 2015, foi concluído em 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Evolução temporal do traçado da isolinha do nível médio do mar (+2m-ZH) na praia da Rocha. 

Base Ortofotografia de 2015. 
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Figura 4.5 – Evolução temporal da largura média das praias do troço Vau-Rocha (vermelho) e da praia da 

Rocha (azul), considerando os valores médios dos 4 perfis considerados em cada troço, respetivamente VR1 a 

VR4 e R1 a R4. As setas assinalam os momentos de operações de alimentação artificial e respetivos volumes 

4.2.2.2 Troço Vau-Rocha 

Como referido no Projeto de Execução, o troço Vau-Rocha corresponde a segmento costeiro 

suportado por arribas com cerca de 15-20m de altura, com frente de mar de 1400m. Até ao início da 

década de 1970, as pequenas praias existentes eram exíguas e de pequenas dimensões 

correspondendo a pequenas enseadas acumuladas nas diversas reentrâncias da irregularidade do 

recorte costeiro das arribas cortadas em calcarenitos miocénicos. A largura média natural dessas 

praias não excedia 25m (Figura 4.5). Após a alimentação artificial da praia da Rocha em 1970, o troço 

Vau-Rocha foi capaz de reter uma pequena fração dessa areia, de que resultou um ligeiro aumento 

da largura média da praia de cerca de 15m. 

Em 1983 foi executada alimentação artificial de uma fração deste troço, numa frente de mar de 

1000m, de que resultou alargamento médio da praia de cerca de 60m (Figura 4.5). Face ao sentido 

dominante do transporte longilitoral, a areia depositada neste troço foi progressivamente transferida 

para sotamar, para a praia da Rocha. Em 1995, a largura média das praias deste troço atingia cerca 

de 40m, ainda assim superior à sua largura natural (22m). 

No final da década de 1990, foram executadas duas intervenções de alimentação artificial neste troço, 

utilizando para o efeito os dragados do estuário do Arade. A primeira, em 1996, envolveu a deposição 

de 480.000 m3 de sedimentos, com teor de finos de cerca de 20%. Dois anos depois da alimentação 

artificial a praia continha apenas 5% do volume da recarga (Teixeira, 2011). Em 1998 foi executada 

nova alimentação com 510.000 m3 de sedimentos arenosos, com maior longevidade, favorecida pela 

construção do pequeno esporão mergulhante entre a praia dos Três Castelos e a Praia da Rocha. Esta 

intervenção de recarga de praia estabilizou a partir de 2007, momento em que a largura média da 

praia no troço Vau-Rocha se manteve com cerca de 50m (Figura 4.5). 
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 Características do projeto 

4.3.1 Descrição da solução 

4.3.1.1 Exploração da mancha de empréstimo 

Como já referido, a mancha de empréstimo a explorar consiste no areal da praia da Rocha. A mancha 

de empréstimo é dividida em 3 áreas, assinaladas na Figura 4.6. 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 (cota 5.0m-ZH). Em consequência dessa exploração, a largura da praia será reduzida em 

cerca de 50m (Tabela 4.2). 

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 abaixo do Zero 

Hidrográfico, por forma a assegurar a imersão permanente das bombas a utilizar. No caso da praia 

Rocha os levantamentos topohidrográficos da década de 1960 permitem assegurar que acima da 

cota - 4m (ZH) toda a cobertura é arenosa, não existindo afloramentos rochosos. 

 

 

Figura 4.6 – Localização das 6 áreas de intervenção: Base Ortofotografia de 2015. A linha a castanho reproduz 

a isolinha do NMM de 1 de agosto de 2019 
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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 4.2 – 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 

4.3.1.2 Alimentação artificial das praias entre o Vau e a Rocha 

A tabela seguinte sintetiza os valores dos parâmetros morfodinâmicos da praia bem como os valores 

dos parâmetros dimensionais do prisma de enchimento para cada praia. A empreitada global inclui 

a intervenção numa frente de mar de 1350m (Figura 4.6), com a deposição de 220.000 m3 de areia 

repulsada a partir da mancha de empréstimo acima caracter izada. O volume a utilizar corresponde 

a uma densidade de enchimento de 110 a 220m3/m. 

Tabela 4.3 – 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 

Cota da berma (m-ZH) 5.5 5.5 5.5 

Densidade de enchimento (m3(m.l) 110 165 220 

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 

D50 mancha empréstimo 

(phi) 

(mm) 

1.5 1.5 1.5 

0.35 0.35 0.35 

As figuras abaixo reproduzem os perfis tipo das praias a alimentar, com a berma à cota 5.5m (ZH), e 

declive da face da praia de 5º (9%). A largura do enchimento é variável, aumentando para poente, 

com um máximo de 40m na praia dos Careanos. 

 



 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese    

 
26 

 

Figura 4.7 – Perfil tipo da praia a submeter à alimentação na praia dos Careanos 

 

Figura 4.8 – Perfil tipo da praia a submeter à alimentação na praia do Amado 
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Figura 4.9 – Perfil tipo da praia a submeter à alimentação na praia dos Três Castelos 

4.3.2 Granulometria nativa da areia das praias  

Tendo por base o referido na Memória Descritiva do projeto, as características da ondulação 

incidente, a granulometria dos sedimentos das praias e a inclinação da face da praia ou a morfologia, 

funcionam como variáveis interdependentes. Esta relação foi identificada por diversos autores (e.g. 

Bascom, 1951; Wright e Short, 1984; Komar 1998; Short, 1999), havendo verificado que, para o mesmo 

regime de ondulação, a inclinação da face da praia e a probabilidade de persistir um perfil refletivo 

é tanto maior quanto mais grosseira é a areia da praia. A caracterização da granulometria das areias 

das praias é, por isso, muito relevante para o objetivo da presente intervenção. 

Com base numa série de colheitas realizadas desde 1998 a 2009 e na recolha de informação 

publicada, Teixeira (2009) construiu gráficos síntese da variação longilitoral das características das 

areias do litoral sul do Algarve, nomeadamente o diâmetro médio e o teor em carbonatos, 

reproduzidos, respetivamente, na Figura 4.10 e Figura 4.11. A partir de mais de dois milhares de 

medições, o mesmo autor elaborou a variação do declive da face da praia, reproduzida na Figura 

4.12. 
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Figura 4.10 – Variação longilitoral do diâmetro médio de Folk e Ward (1957) das areias da face da praia do 

litoral sul do Algarve. A curva cheia corresponde a médias móveis (n= 10). As linhas a ponteado marcam os 

limites entre as classes granulométricas das areias. A escala phi (Φ) relaciona-se com o diâmetro D em 

milímetros através da fórmula: D = 0.5Φ (Fonte: Projeto de Execução, APA, 2020). 

 

Figura 4.11 – Variação longilitoral do teor de carbonatos das areias das praias do Algarve sul. A curva cheia 

corresponde a médias móveis (n= 10). O teor de carbonatos (%) foi obtido através da diferença ponderal entre 

o peso das amostras antes e após ataque com ácido clorídrico a 10%. (Fonte: Projeto de Execução, APA, 2020). 
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Figura 4.12 – Variação longilitoral do declive médio das praias do Algarve meridional (inclui valor médio e erro 

padrão da série de medições). Os troços assinalados numerados de 1 a 11 correspondem aos sectores 

identificados com inclinação da face da praia distinta (Fonte: Projeto de Execução, APA, 2020). 

Os resultados nas figuras anteriores mostram identidade granulométrica entre as praias do Vau e da 

Rocha. Trata-se de areia média, com diâmetros médios (D50) de 0.35mm (1.5phi), e teores de 

carbonato de 30%. O declive da praia da face da praia também é idêntico, com valores médios de 5º 

(9%). 

Tabela 4.4 – Parâmetros morfodinâmicos da praia a submeter a alimentação artificial 

(Fonte: Projeto de Execução, APA, 2020). 

Parâmetros Troço Vau-Rocha 

Frente de mar (m) 1 350 

Declive face da praia 

(º)  

(%) 

5 

9 

D50 mancha empréstimo 

(phi) 

(mm) 

1.5 

0.35 
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4.3.3 Qualidade dos sedimentos 

A Portaria nº 1450/2007, de 12 de novembro, estabelece os parâmetros físico-químicos necessários 

à caracterização dos dragados. Conforme o grau de contaminação definem-se cinco classes 

crescentes, desde a classe 1, material dragado limpo, à classe 5, material muito contaminado. De 

acordo com o nº 9 da mesma Portaria, na recarga de praia e assoreamentos artificiais com vista à 

utilização balnear, só podem ser utilizados materiais que se insiram na classe 1. 

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. 

 Fase de construção- Descrição dos trabalhos a realizar 

O presente projeto visa a migração sedimentar de areia para a praia do Vau, contemplando a 

exploração de mancha de empréstimo acumulada na praia da Rocha e subsequente alimentação 

artificial das praias dos Três Castelos, Amado e Careanos. 

Para o alargamento da praia 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 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. A 

empreitada incluiu uma serie de trabalhos enunciados e descritos nos pontos seguintes. 

4.4.1 Levantamentos topo-hidrográficos iniciais 

O conjunto de intervenções a realizar será acompanhado por uma série de levantamentos 

topohidrográficos, a fornecer pelo empreiteiro. Os levantamentos serão ligados à rede de 

Coordenadas ETRS 89-PT-TM06. Datum vertical: Zero Hidrográfico.  

O levantamento inicial da área de intervenção será executado à escala 1.2000, segundo fiadas 

perpendiculares ao litoral, com equidistância de 20m. O levantamento cobrirá a área entre a base da 

arriba e a batimétrica de -8m-ZH, na frente de mar entre a Ponta João de Arens e a Ponta do Altar.  
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4.4.2 Colheita e análise de sedimentos 

Na mancha de empréstimo, no sentido de confirmar a caracterização granulométrica e físico-química, 

das areias da mancha de empréstimo (praia da Rocha), o empreiteiro procederá à recolha e análise 

de 6 amostras nos locais assinalados na Figura 4.13. Em cada um dos três locais assinalados será 

recolhida uma amostra superficial e outra amostra a 3m de profundidade. 

As amostras recolhidas deverão ser submetidas a análises granulométricas, na escala phi, com 

intervalos de 0.5 phi entre peneiros sucessivos e deverá ser caracter izado o diâmetro médio e desvio 

padrão da distribuição granulométrica. No caso da mancha de empréstimo, deverão ser recolhidas 

6 amostras a submeter a análise físico-química de acordo com a Portaria nº 1450/2007, de 12 de 

novembro do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Ordenamento Regional. 

Em cada um dos três locais assinalados na Figura 4.13 serão recolhidas 2 amostras (uma amostra 

superficial e outra amostra a 3m de profundidade). 

 

Figura 4.13 – Localização dos pontos de colheita de sedimentos para análise granulométrica na mancha de 

empréstimo (praia da Rocha) e das praias a submeter a alimentação artificial (Careanos, Amado e Três 

Castelos). 

Nas praias a alimentar estão previstas duas campanhas de recolha de amostras de areias na face da 

praia, em 3 locais das praias submetida à intervenção, na face da praia, conforme ilustrado na Figura 

4.13. O empreiteiro deverá recolher 3 amostras antes do início da alimentação artificial da praia e 3 

amostras no final do enchimento. 

As amostras recolhidas deverão ser submetidas a análises granulométricas, na escala phi, com 

intervalos de 0.5 phi entre peneiros sucessivos e deverá ser caracter izado o diâmetro médio e desvio 

padrão da distribuição granulométrica. 
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4.4.3 Alimentação artificial da praia 

A obra que se pretende executar é muito simples, consistindo na transferência de areia de uma frente 

de mar de 1200m (praia da Rocha) para outra frente de mar de 1350m, a poente, entre as praias do 

Vau e da Rocha. 

4.4.3.1 Exploração da mancha de empréstimo 

A exploração da mancha de empréstimo consiste na sucção e repulsão de areia através do uso de 

bomba hidráulica submersível, desde a mancha de empréstimo (Praia da Rocha) até às praias dos 

Careanos, Amado e Três Castelos, numa extensão de 1350m. Idealmente, a bomba a utilizar terá 

capacidade de repulsão direta de 1300m, sendo, no entanto, possível executar a intervenção com 

bombas menos potentes, com recurso a busters auxiliares. 

Este trabalho será realizado 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. 

 

Figura 4.14 - Tipo de equipamento que será utilizado 

No final da exploração da mancha de empréstimo, a praia deverá ser modelada, no sentido de 

regularizar depressões e assegurar a existência de face de praia com inclinação semelhante à 

inclinação natural da face da praia da Rocha (4-6º). 
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4.4.3.2 Enchimento da praia 

O enchimento das praias será executado 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. Os acessos de maquinaria às praias serão previamente 

analisados pelo empreiteiro e sujeitos à aprovação pela fiscalização, no sentido de avaliar o método 

de colocação na praia. 

Prevê-se a utilização de um equipamento da tipologia do representado na Figura 4.14 - Tipo de 

equipamento que será utilizado 

4.4.4 Levantamentos topo-hidrográficos finais  

Após o término dos trabalhos de alimentação artificial da praia será executada nova série de 

levantamentos topohidrográficos, repartidos pela mancha de empréstimo (praia da Rocha) e pelas 

praias submetidas a alimentação artificial. Nas peças a entregar deverão ser expressamente 

assinalados os elementos morfológicos notáveis, nomeadamente, a base e a crista da arriba. 

Os levantamentos serão ligados à rede de Coordenadas ETRS 89-PT-TM06. Datum vertical: Zero 

Hidrográfico.  

4.4.5 Estaleiro 

Numa obra deste tipo, não há necessidade de uma área de estaleiro, no sentido tradicional. Será 

apenas necessário um contentor, que ficará instalado no areal, na parte alta da praia, para 

armazenamento de alguns materiais e ferramentas.  

 Fase de exploração 

Numa intervenção desta natureza, a fase de exploração apresenta características específicas, já que não 

ocorrerão atividades/ações diretamente relacionadas com o projeto. A fase de exploração consistirá 

assim no “funcionamento do sistema litoral” com a nova configuração criada pela alimentação artificial, 

com todos os benefícios daí decorrentes. Trata-se de um sistema dinâmico, onde, ao longo do tempo, 

ocorrerão perdas, tendendo a evoluir para a situação atual.  

Relativamente à longevidade da intervenção, a Figura 4.5 – Evolução temporal da largura média das praias 

do troço Vau-Rocha (vermelho) e da praia da Rocha (azul), considerando os valores médios dos 4 perfis 

considerados em cada troço, respetivamente VR1 a VR4 e R1 a R4. As setas assinalam os momentos de 

operações de alimentação artificial e respetivos volumesmostra a evolução das praias entre a Rocha e o Vau, 

após a alimentação artificial realizada em 1998 e envolvendo a deposição de cerca de 510.00m3. A mesma 

figura mostra que esse enchimento teve longevidade de cerca de 10 anos, o mesmo é dizer que, em 

termos médios, a taxa de transporte longilitoral, neste troço específico é de cerca de 50.000m3/ano. 

Admitindo que os resultados verificados dão uma estimativa próxima da realidade do transporte 

longiltoral neste troço, estima-se que, na ausência de qualquer intervenção suplementar, esses valores 

se mantenham. A obra de migração sedimentar da praia da Rocha para a praia do Vau, envolvendo a 

mobilização de 220.000m3, terá uma longevidade de cerca de 4-5anos. Prevê-se, portanto, que após a 
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obra de migração sedimentar, os perfis de praia das praias entre o Vau e a Rocha, sofrerão uma taxa 

de redução média de cerca de 20% por ano. No final de 5 anos, as praias entre o Vau e a Rocha 

retomarão os seus perfis antes da intervenção. 

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

intervenção suplementar.  

 Consumos de energia e Produção de resíduos e efluentes 

A principal fonte de energia em trabalhos desta natureza é o gasóleo, utilizado como combustível para 

viaturas, maquinaria e equipamentos. 

A produção de efluentes e resíduos, em resultado da execução dos trabalhos, não assume relevância, 

atendendo às características da intervenção. Efetivamente, não havendo aplicação de materiais de 

construção, não há produção significativa de resíduos, exceto pequenas quantidades de tubagens 

de PVC danificadas, e óleos e lubrificantes usados dos motores dos equipamentos. As ações de 

manutenção dos equipamentos deverão ser realizadas em oficinas especializadas, podendo, 

eventualmente, ocorrer pequenas intervenções de emergência, em situações acidentais, no local de 

execução dos trabalhos. Os resíduos eventualmente produzidos, nomeadamente óleos e lubrificantes 

usados, terão de ser devidamente acondicionados e transportados, para destino final adequado. 

Caso haja produção de efluentes no estaleiro, será assegurado que estes são recolhidos em recipientes 

específicos para posterior tratamento (WC químico). 

 Cronograma dos trabalhos 

O prazo total de execução da obra é de seis meses (26 semanas). Prevê-se que os trabalhos de 

bombagem e repulsão decorram num período máximo de 5 meses, a que corresponde um 

rendimento médio de 1.600m3/dia, considerando período de laboração de 10h/dia e estimando uma 

fração de cerca de 1/11 (14 dias) de paragem dos trabalhos para reabastecimento, para deslocação 

do equipamento de repulsão e espalhamento entre praias. A este período de bombagem e repulsão 

acresce um período de 1 mês para levantamentos topo-hidrográficos iniciais e finais. 

 

Figura 4.15 - Cronograma dos trabalhos (Fonte: Projeto de Execução, APA 2019) 

 

Prevê-se que os trabalhos tenham início em janeiro de 2023.  
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 Projetos associados ou complementares  

Como projetos associados e/ou complementares, identificamos 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. 

4.8.1 Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto 

de Portimão 

A descrição seguidamente apresentada baseia-se nos seguintes documentos: 

 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do canal de 

navegação do Porto de Portimão (Relatório Síntese, setembro de 2019); 

 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). 

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.  

O projeto proposto consiste assim no aprofundamento e alargamento do canal de navegação do 

porto de Portimão, conforme os objetivos e o definido na Resolução de Conselho de Ministros n.º 

175/2017, de 24 de novembro relativo à Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de 

Portos Comerciais do Continente – Horizonte 2026, onde para o porto de Portimão o objetivo do 

projeto centra-se no melhoramento das condições de acessibilidade marítima e da capacidade de 

receção de navios de carga e de passageiros, com base no cenário selecionado que permitirá a 

receção de navios até 272 metros. 

Na solução proposta no Projeto de Execução e avaliada no EIA, o canal de navegação tinha as 

seguintes dimensões: 

 Largura de 215 m, constituindo este valor uma otimização da largura de projeto face às 

condicionantes de ocupação marginal do estuário; 

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

 Bacia de rotação em frente ao Cais de Comércio e Turismo, com 500 m de diâmetro, que 

permitirá as manobras de rotação e acostagem dos navios a este cais; 
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 Bacia de rotação na zona do anteporto com 500 m de diâmetro, aproveitando a zona alargada 

existente e permitindo a desaceleração do navio e a correção do rumo após a sua entrada, o 

estacionamento temporário de navios que não possam acostar ao Cais de Comércio e Turismo, 

bem como a rotação de qualquer navio que não utilize aquele cais. 

A implantação do canal alargado e aprofundado exige ainda a construção de obras de proteção e 

contenção das estruturas marginais existentes, nos seguintes locais: 

 Na margem direita, no Cais da Marinha, e com vista a garantir a sua estabilidade, a obra consiste 

na criação de uma plataforma à cota -8 m(ZH), com 15 m de largura. De modo a garantir-se a 

estabilidade desta plataforma, o talude será protegido com material de enrocamento (colchões 

tipo "Reno"). O comprimento total da proteção é de aproximadamente 326 m, abrangendo o 

cais e as estruturas adjacentes as instalações da Marinha. 

 Na margem esquerda, a jusante das instalações do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), a obra 

visa a substituição do esporão e terrapleno existentes, fruto do alargamento do canal, e consiste 

na criação de um novo terrapleno em talude de enrocamento. A retenção marginal tem 210 m de 

comprimento e uma configuração em planta curvilínea que se adapta a um projeto do Instituto 

Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM), datado de 2004, para arranjo desta zona marginal. 

Posteriormente, em função da apreciação do projeto pela Autoridade de AIA, o proponente procedeu 

a uma reformulação do projeto de execução inicial. São, em síntese as seguintes alterações:  

a) Canal de Navegação 

a.1) Transladação pontual da bacia de rotação de montante: 

 A bacia de rotação de montante em frente ao Cais de Comércio e Turismo é transladada 

para montante cerca de 50 m, por forma a minimizar a interferência do canal com as 

obras previstas no arranjo geral da Marina de Ferragudo, caso este projeto venha a ser 

implantado. Esta alteração obriga, contudo, que a norte, no cais da DocaPesca, seja 

efetuado um reforço do molhe existente. 

a.2) Eliminação da bacia de rotação na zona do anteporto: 

 A bacia de rotação, de 500 m de diâmetro na zona do anteporto, é eliminada, 

substituindo-a por um alargamento menor, com cerca de 350 m de largura máxima e 

que se destina exclusivamente à desaceleração do navio e à correção do rumo após a 

sua entrada. Esta bacia permite assim eliminar a interferência do projeto com a Área de 

Elevada Sensibilidade 1 (AES 1), minimizando impactes sobre o património. 

a.3) Ajuste da largura do canal de navegação num troço central em linha reta junto ao Castelo 

de São João do Arade: 

 A largura do canal que é, em geral, de 215 m, junto ao Castelo de S. João do Arade, e 

numa extensão de 200 m será reduzida para 200 m, para minimizar o volume de 

dragagem a realizar no substrato rochoso e para afastar a zona de dragagem para cerca 

de 60 m das muralhas do Castelo. Este estrangulamento da largura do canal será 

complementarmente sinalizado pela instalação de boias de sinalização. 
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Estas alterações exigirão, para além das obras de proteção e contenção das obras marginais antes 

previstas (cais da Marinha (na margem direita) e junto ao ISN (na margem esquerda), ainda as 

seguintes intervenções (novas ou retificações ao proposto): 

a.4) Introdução de proteção do talude de dragagem do Porto de Pesca: 

 Na margem esquerda, no cais de abastecimento do Porto de Pesca em área da DocaPesca, 

e por via da deslocação para montante da bacia de rotação, é necessária assim a criação 

de uma plataforma, à cota de serviço do cais, frente à estrutura, e a execução de uma 

proteção do talude de dragagem, com colchões tipo “Reno”, garantindo-se a estabilidade 

da estrutura existente e impedindo a sua infra-escavação; 

a.5) Alteração do enrocamento da retenção marginal junto ao ISN e Praia da Angrinha: 

 Na margem esquerda, a jusante das instalações do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), 

procede-se à adaptação da implantação e dimensões da retenção prevista no Projeto de 

Execução anterior, de forma a integrá-la na nova solução de arranjo da Marginal de 

Ferragudo prevista pela Câmara Municipal de Lagoa. 

O volume total de dragagem é estimado em 3 470 000 m3.  

Na Figura 4.16 apresentam-se as intervenções do projeto reformulado.  

b) Deposição de Dragados 

Quanto às áreas de deposição dos dragados finais propostas, estas resultaram do entendimento 

entre as entidades locais e regionais envolvidas no âmbito dos contactos efetuados para a 

reformulação do projeto, nomeadamente APA/ARH Algarve e esta, em articulação com as 

Câmaras Municipais de Portimão e de Lagoa. Deste modo, nos termos da legislação aplicável, 

prevê-se que os materiais sem características para depósito em praias, sejam depositados na 

área identificada para tal no Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM). 

Os materiais com características para deposição em praia, e depois da avaliação por parte da 

APA/ARH Algarve, serão depositados em 5 praias, em zona emersa, e privilegiando, face aos 

volumes disponíveis que são apenas de cerca de 700 000 m3, as praias dos concelhos de 

Portimão e Lagoa (território onde o projeto se desenvolve e, portanto, mais próximas da obra) 

e com parecer prévio destes municípios. 

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), conforme 

representado na Figura 4.17. 
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Figura 4.16 – Localização das intervenções do projeto reformulado (Fonte: EIA. Avaliação das 

Alterações introduzidas ao projeto, APSS, 2021) 
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Figura 4.17 – Locais de deposição (Fonte: EIA. Avaliação das Alterações introduzidas ao projeto, APSS, 2021) 

Na tabela seguinte resumem-se os valores previstos depositas nas três praias, no troço Rocha-Vau 

Tabela 4.5 – Praias no troço Vau-Rocha a sujeitar a alimentação artificial na zona emersa 

Praia 
Frente de mar 

a alimentar (m) 

Densidade do 

enchimento 

(m3/m.l.) 

Incremento da 

largura da praia (m) 

Volume 

(m3) 

Distância à foz 

do Arade (m) 

Três Castelos 450 100 26 45 000 2 

Amado 450 160 45 72 000 2 

Careanos 450 140 33 63 000 2 

O volume total a depositar neste troço é de 180 000 m3.  

4.8.2 Projeto de Alimentação Artificial das praias dos Três Castelos, Amado e 

Careanos 

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

Costeira Burgau-Vilamoura (RCM n.º 33/99 de 27 abril), bem como de imperativo legal decorrente 

do disposto na Lei n.º 49/2006 de 29 de agosto que estabelece medidas de proteção da orla costeira. 

De acordo com o nº 1 do artigo 2º desta Lei “a extracção e dragagem de areias, quando efectuada a 

uma distância de até 1km para o interior a contar da linha de costa e até 1 milha náutica no sentido 

do mar a contar da mesma linha, tem de destinar-se a alimentação artificial do litoral, para efeitos da 

sua protecção.” 

No sentido de assegurar o cumprimento do disposto na Lei, foi elaborado o referido projeto de 

execução que prevê a alimentação artificial da praia ao longo de um troço com uma frente de mar 

de 1 350 m, incluindo as praias dos Três Castelos, Amado e Careanos, com as areias acumuladas na 

barra do Rio Arade ao longo das últimas décadas. 
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De com o exposto na Memória Descritiva do projeto, a granulometria da mancha de empréstimo é 

um factor crítico muito relevante na decisão da sua utilização na alimentação artificial de praias. Na 

alimentação da praia dos Três Castelos executada em 1996, envolvendo a deposição de 480.000 m3 

retirados da zona montante do estuário do Arade, com teor de finos de cerca de 20%, dois anos 

depois da alimentação artificial a praia continha apenas 5% do volume da recarga. Já a alimentação 

artificial realizada em 1998 no troço Vau-Rocha, utilizando sedimentos arenosos a longevidade da 

obra foi muito mais significativa, de cerca de 10 anos. 

Idealmente na alimentação artificial de praias devem ser utilizadas manchas de empréstimo com 

granulometria igual ou superior à das praias que se pretendem carregar. A prática das intervenções 

no litoral do Algarve mostra ainda que dragados com um teor de finos superior a 30% não são viáveis 

na alimentação artificial de praias (Teixeira, 2011). 

No sentido de caracter izar granulometricamente os sedimentos superficiais da barra e canal do rio 

Arade, foi realizada uma campanha específica de recolha de amostras, em 5 de julho de 2021. Foram 

recolhidas 9 amostras na barra e canal de navegação do rio Arade, submetidas a análise 

granulométrica. 

Os resultados das amostras recolhidas mostram que os sedimentos da barra do Arade são 

essencialmente areias médias na barra, tornando-se sucessivamente mais finos para montante. No 

paralelo da entrada da Marina, os sedimentos já são de areia fina (Md=3phi), impossibilitando a sua 

utilização na alimentação artificial de praias.  

Em 2016, foi feita uma companha de caracterização dos sedimentos do canal e barra de navegação 

do rio Arade, à luz do disposto na Portaria nº 1450/2007, de 12 de novembro. Os resultados das 

análises mostram que os sedimentos analisados estão todos incluídos na classe 1 (material limpo), 

de acordo com o disposto no Anexo III da Portaria nº 1450/2007 de 12 de novembro. Do ponto de 

vista da qualidade, estes sedimentos podem ser utilizados na alimentação artificial de praias. 

Tendo em consideração que parte do volume de areias disponíveis na barra e canal de navegação 

do rio Arade para alimentação artificial de praias (300.000m3) está já comprometido para alimentação 

artificial de duas praias do Município de Lagoa (praia Nova-71.300m3 e praia da Cova Redonda-

43.000m3), restam apenas 186.200m3 de areias para alimentação artificial do troço Vau-Rocha.  

O projeto tem assim em conta esse volume de areia disponível para a alimentação artificial do troço 

Vau-Rocha.  

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

Vau-Rocha (sucessivamente e de nascente para poente: três Castelos, Amado e Careanos) bem como 

os valores dos parâmetros dimensionais do prisma de enchimento para cada praia. A empreitada 

global inclui a intervenção numa frente de mar de 1350m (Figura 4.18), com a deposição de 180.000 

m3 de areia repulsada a partir da mancha de empréstimo acima caracter izada. O volume a utilizar 

corresponde a uma densidade de enchimento de 100 a 160m3/m.l. A inclinação da face da praia 

prevista é de apenas 4º (7%), tendo em consideração a granulometria dos sedimentos da mancha de 

empréstimo. Face ao recorte da linha de costa, o aumento da largura da praia (distância entre a base 

da arriba e a isolinha do NMM), é variável, entre 26m e 45m. 
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Tabela 4.6 – 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 

D50 mancha empréstimo 

(phi) 

(mm) 

2,0 2,0 2,0 

0.25 0.25 0.25 

As figuras seguintes reproduzem os perfis tipo das praias a alimentar, com a berma à cota 5.5m (ZH), 

e declive da face da praia de 4º (7%). 

 

Figura 4.18 – Localização das três praias a alimentar (Careanos, Amado três Castelos). A vermelho 

estão assinalados os locais dos perfis das praias, reproduzidos nas figuras seguintes. (Fonte: Projeto 

de Execução, APA, 2021) 
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Figura 4.19 – Perfil tipo da praia a submeter à alimentação na praia dos Três Castelos 

 

Figura 4.20 – Perfil tipo da praia a submeter à alimentação na praia do Amado 
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Figura 4.21 – Perfil tipo da praia a submeter à alimentação na praia dos Careanos 

Relativamente ao modo de execução dos trabalhos, 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. O volume 

de sedimentos envolvido nesta operação atinge os 180.000 m3, repartidos pelas três praias. Em 

consequência desta intervenção será reforçada a capacidade deste troço costeiro em responder às 

solicitações da agitação marítima e será aumentada a capacidade balnear da praia. 

A obra consistirá na repetição sucessiva da dragagem dos sedimentos para o porão da draga, o 

transporte até ao ponto de bombagem e subsequente repulsão para a praia. 

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. 

O enchimento da praia 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). Prevê-se que os trabalhos de 

dragagem e repulsão decorram num período máximo de 5 meses, a que corresponde um rendimento 

médio de 1.600m3/dia, considerando período de laboração de 10h/dia e estimando uma fracção de 

cerca de 1/11 (14 dias) de paragem dos trabalhos para reabastecimento, para deslocação do 

equipamento de repulsão e espalhamento entre praias. A este período de bombagem e repulsão 

acresce um período de 1 mês para levantamentos topo-hidrográficos iniciais e finais. 
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Figura 4.22 – Cronograma dos trabalhos (Fonte: Projeto de Execução, APA 2021) 

4.8.3 Prolongamento do esporão que separa a praia dos Três Castelos da praia da 

Rocha 

A descrição seguidamente apresentada baseia-se no 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). 

De acordo com o referido neste documento, neste projeto, a APA/ARH Algarve considerou ainda que 

o esporão, que separa a praia dos Três Castelos da praia da Rocha, tinha de ser prolongado, 

possibilitando assim a retenção e acumulação de areias e aumentando assim a largura da praia, à 

semelhança da ação exercida pelo esporão existente no extremo nascente da praia da Rocha, que 

face à incidência predominante da ondulação (de oeste), permitiu que as areias se tenham 

acumulado a poente, aumentando a largura dessa praia. Conforme representado na Figura 4.23, 

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. 

O esporão existente e que será prolongado é mergulhante, com cota de coroamento da extremidade 

norte, junto à Ponta dos Castelos, de +3,8 m(ZH) e da extremidade sul, junto ao primeiro leixão, de 

+2,8 m(ZH). 

O prolongamento do esporão será também mergulhante. A cota de coroamento junto ao primeiro 

leixão será +3,5 m(ZH) e na extremidade sul, junto ao segundo leixão, +0,5 m(ZH). A estrutura 

proposta para o prolongamento é constituída por um núcleo de enrocamento de todo o tamanho 

(tot) revestido por um manto de proteção em enrocamento de 9 a 12 t, com duas camadas nos 

taludes e uma na plataforma de coroamento. 

O projeto do esporão é apresentado no Anexo C2 e será realizado com recurso a equipamento 

terrestre. A construção do prolongamento e do alteamento do esporão existente poderá ser realizada 

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

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

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

durante a execução dos trabalhos. 
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Figura 4.23 – 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).) 

5. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA  

 Clima e Alterações Climáticas 

5.1.1 Alterações climáticas 

5.1.1.1 Enquadramento 

As alterações climáticas são um dos principais desafios que o planeta terá de enfrentar durante o 

século XXI, correspondendo a uma das maiores ameaças ambientais, sociais e económicas que o 

planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. As evidências confirmaram as projeções das 

últimas décadas, culminando na celebração do acordo da Cimeira de Paris (COP 21), em dezembro 

de 2015, no qual 195 países membros da Convenção do Clima da ONU e a União Europeia se 

comprometeram num esforço coletivo para conter o aquecimento global muito abaixo dos dois 

graus centígrados. 
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Segundo o quinto relatório de avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações 

Climáticas (IPCC, 2013), “o aquecimento do sistema climático é inequívoco, estimando-se que as 

concentrações de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera terrestre tenham aumentado em 40% 

desde o período pré-industrial, devido principalmente à queima de combustíveis fósseis e a 

alterações de usos do solo. As mais recentes evidências apontam para valores sem precedentes para 

a atual concentração atmosférica de Gases com Efeito de Estufa (GEE).  

Evidências recentes apontam para que, no período entre 1880-2012, o aumento da temperatura média 

global à superfície tenha sido de cerca de 0,85 [0,65 a 1,06] °C. Relativamente ao clima futuro, projeta-se 

que a emissão continuada de GEE provoque um aumento adicional da temperatura média global e 

variadas alterações no sistema climático, que apenas uma substancial e sustentada redução de 

emissões poderia limitar. Os cenários mais recentes, que englobam diferentes níveis de emissões para 

o futuro, projetam um aumento de temperatura média global à superfície que pode variar entre 0,3°C 

a 0,7°C para o período 2016-2035 e de 0,3°C a 4,8°C para o período 2081-2100, quando comparado 

com o período de 1986-2005. Assim e comparativamente a 1850-1900, é provável que a temperatura 

média global à superfície supere os 1,5°C ou até mesmo os 2°C, até ao fim do século XXI (2081-2100). 

O relatório do IPCC refere também que é praticamente certo que na maioria das áreas continentais 

aumente a frequência de extremos de calor, ao contrário dos extremos de frio que serão cada vez 

menos frequentes, tanto em termos diários como sazonais. Um exemplo de eventos extremos são as 

ondas de calor, em relação às quais se espera um aumento da frequência e também da duração.  

No que se refere à precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente maior. As alterações 

na precipitação não serão uniformes. Por exemplo, em muitas das regiões secas das latitudes médias 

e subtropicais, é provável que se observe uma diminuição da precipitação média anual, enquanto 

nas regiões húmidas das latitudes médias a precipitação provavelmente aumentará. À medida que a 

temperatura global à superfície aumenta, é também muito provável que os eventos de precipitação 

extrema se tornem mais frequentes e intensos, na maioria das superfícies continentais das latitudes 

médias e nas regiões tropicais húmidas.  

Finalmente, segundo o relatório do IPCC, ao longo do século XXI o oceano irá continuar a aquecer e 

o nível médio do mar a subir. Acresce que a subida do nível do mar não será uniforme para todas as 

regiões; em algumas, é muito provável que se verifique um aumento significativo do nível do mar.  

Segundo o Plano Interminicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL, 

2019), “A subida do nível médio do mar apresenta-se como uma consequência inevitável das alterações 

climáticas. Entre 1901 e 2010 o nível médio do mar (NMM) global subiu em média 0.19 m (IPCC, 2013). 

Em Portugal observou-se, no marégrafo de Cascais, uma subida de 0.18 m entre 1938 e 2014 (Antunes, 

2016). A taxa média de elevação do NMM em Cascais entre 1920 e 2000 foi de 1.9 mm/ano e entre 

2005 e 2016 de 4.1 mm/ano, tornando-se evidente uma tendência de aceleração (Antunes, 2016). As 

projeções climáticas disponíveis indicam um aumento progressivo do NMM ao longo do século.” 

Segundo IPCC (2014)1, as temperaturas da Europa continental na década de 2006-2015 foram cerca 

de 1,5°C mais quentes do que o nível pré-industrial, e prevê-se que continuem a aumentar a uma 

taxa acima do aumento da temperatura média global. 

                                                      
1 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 
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A Europa experimentou várias ondas de calor extremo nos verões desde 2003, o que resultou na 

perda de vidas humanas e em fortes impactes económicos. Prevê-se a ocorrência de ondas de calor 

de magnitude similar ou superior a cada dois anos da segunda metade do século 21, sob um cenário 

de altas emissões de GEE. Os impactes serão particularmente fortes no sul da Europa, incluindo em 

Portugal. 

A precipitação aumentou na maior parte do norte da Europa, em particular no inverno, e diminuiu 

na maior parte do sul da Europa, especialmente no verão. As mudanças projetadas na precipitação 

evidenciam o mesmo padrão de mudanças regionais e sazonais. Eventos de precipitação intensa 

aumentaram em várias regiões da Europa nas últimas décadas, em particular no norte e no nordeste 

da Europa. Prevê-se que os eventos de precipitação intensa se tornem mais frequentes na maior 

parte da Europa, em particular no inverno. 

O progresso recente na atribuição de condições meteorológicas extremas a causas específicas 

facilitou muitos estudos, que mostraram que a probabilidade de ocorrência de várias ondas de calor 

recentes e outros eventos meteorológicos e climáticos extremos prejudiciais na Europa aumentou 

substancialmente como consequência das mudanças climáticas antropogénicas. 

Observações da localização, frequência e intensidade da tempestade de vento mostram igualmente 

uma variabilidade considerável. A maioria dos estudos concorda que o risco de tempestades severas 

de inverno, e possivelmente de tempestades severas de outono, aumentará no futuro para o 

Atlântico Norte e Norte, noroeste e Europa central. 

O número de eventos de granizo é mais alto em áreas montanhosas e nas regiões pré-alpinas. Apesar 

das melhorias na disponibilidade de dados, as tendências e projeções de granizo ainda são incertas. 

5.1.1.2 Panorama nacional 

Ao nível nacional, Portugal assinou e ratificou a Convenção-Quadro das Nações Unidas em 1998 e o 

Protocolo de Quioto (PQ) em 2005. Como país integrante da União Europeia, ficou definido que 

Portugal poderia aumentar em 27% as suas emissões de GEE no período de 2008 a 2012, 

relativamente a 1990.  

Tendo como base a informação que consta da página oficial da APA, os instrumentos de 

planeamento no quadro das alterações climáticas definem as estratégias para reduzir as emissões de 

gases com efeito de estufa, reforçar a capacidade de sequestro de dióxido de carbono e adaptar o 

país aos impactes previsíveis das alterações climáticas. 

No âmbito da mitigação, os instrumentos de planeamento definem as estratégias para promover 

uma transição para uma economia de baixo carbono, cumprir as metas nacionais de redução das 

emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e promover o sequestro de carbono pela floresta e por 

outros usos do solo. Estas estratégias visam dar resposta ao compromisso de atingir em 2050 um 

balanço nulo entre o carbono emitido e sequestrado - a neutralidade carbónica. 

Na vertente da adaptação, os instrumentos existentes têm como objetivo reforçar a resiliência dos 

vários setores e aumentar a capacidade de adaptação nacional face aos impactes negativos das 

alterações climáticas, nomeadamente ao nível dos recursos hídricos e do ordenamento do território. 
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Sendo este um desafio transversal e multisectorial, tanto ao nível da mitigação como da adaptação, 

o principal foco destes planos e programas é a integração do tema alterações climáticas nas políticas 

sectoriais, apostando na capacitação e na responsabilização dos diferentes sectores para garantir o 

cumprimento das metas definidas. 

Ao nível da mitigação, os principais instrumentos neste âmbito são o Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050 e o Plano Nacional Energia e Clima 2030,  

No caso da adaptação, destaca-se a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e o 

Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas, sendo o projeto do Roteiro Nacional 

para a Adaptação 2100 focado na avaliação da vulnerabilidade do território Português às alterações 

climáticas a mais longo prazo. 

Portugal foi o primeiro país da Europa do Sul a realizar uma avaliação integrada dos impactes e medidas 

de adaptação às alterações climáticas a partir do projeto “Climate Change in Portugal Scenarios, Impacts 

and Adaptation Measures” (SIAM) em 1999. Esta avaliação teve em conta os cenários do clima futuro 

obtidos a partir de modelos de circulação geral da atmosfera, abrangendo um conjunto de setores, 

nomeadamente: os recursos hídricos, as zonas costeiras, a agricultura, a saúde humana, a energia, as 

florestas e a biodiversidade e as pescas (Borrego, Ribeiro, & Miranda, 2010). 

Segundo dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (provenientes dos Relatórios 

dos Projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II), prevêem-se as seguintes tendências no clima nacional: 

 Um aumento significativo das temperaturas máximas e mínimas médias, com os valores das 

tendências de ambas as temperaturas a serem da mesma ordem de grandeza. Mais 

recentemente, o valor da tendência da temperatura mínima tem vindo a ser superior ao da 

temperatura máxima, o que implica uma redução da amplitude térmica; 

 Tendência significativas do aumento do número de “dias de Verão” e de “noites tropicais”, 

bem como no índice anual de ondas de calor; 

 Tendência significativa de diminuição de dias e noites frias e no número de ondas de frio; 

 No Continente, e no que se refere à precipitação, a evolução observada apresenta grande 

irregularidade e não se verificam tendências significativas no valor médio anual. Contudo, nas 

últimas décadas observou-se uma importante redução na precipitação do mês de Março, em 

todo o território, acompanhada nas últimas décadas por uma redução mais pequena, mas 

significativa, da precipitação em Fevereiro. 

5.1.2 Clima na área de estudo  

A área de estudo encontra-se na região e na sub-região do Algarve, possuindo assim características 

que são influenciadas pela latitude, a distância ao mar e altitude. 

O clima da região apresenta sobretudo características atlânticas de transição para mediterrânicas e 

continentais, com Verões secos e quentes. 

Para a caracterização do clima existente na área em estudo foi ainda usada a Classificação Climática 

de Koppen. Esta classificação considera 5 tipos de clima planetários, que se distinguem entre si 

através de critérios de temperaturas médias mensais e anuais e precipitação: 
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 Clima de tipo A – Clima Tropical; 

 Clima de tipo B – Clima Árido; 

 Clima de tipo C – Clima Temperado ou Temperado Quente; 

 Clima de tipo D – Clima Continental ou Temperado Frio; 

 Clima de tipo E – Clima Glacial. 

De acordo com a classificação anterior e respetivas subdivisões, a área de estudo apresenta um clima 

do tipo Csa – clima temperado húmido com Verão seco e quente com as seguintes características: 

 Clima temperado com estação seca no Verão. O Verão é quente e seco, e o Inverno é brando; 

 Clima com temperatura no mês mais frio acima de 10°C; no mês mais quente maior de 22°C; 

 Estações de Verão e Inverno bem definidas. 

 

Figura 5.1 – Clima de Portugal Continental, segundo a classificação de Koppen (Fonte: IPMA) 

5.1.3 Análise dos fatores meteorológicos 

A caracterização do clima na região onde se insere da área de estudo foi efetuada com base na 

informação disponível nas normais climatológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

(IPMA), no período de 1971 – 2000, para a estação climatológica mais próxima, Praia da Rocha (571) 

(Figura 5.2), sendo utilizadas as principais variáveis para caracter izar o clima, disponíveis na 

respetiva ficha climatológica: 
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 Temperatura; 

 Precipitação; 

 Insolação; 

 Evaporação; 

 Humidade do ar; 

 Vento; 

 Outros fatores: trovoada, granizo, neve, nevoeiro e geada. 

Para complementar a análise, foi consultado o Portal do Clima (em http://portaldoclima.pt), que 

disponibiliza as anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do 

vento, humidade relativa do ar, entre outras) face à normal de referência de 1971-2000, para os 

períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100. 

Os resultados gráficos são apresentados para Portugal Continental com uma resolução aproximada de 

11 km para cenários de emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado 

(RCP 8.5). Em termos de unidades territoriais são apresentados dados ao nível das NUTS III, neste caso, 

Algarve. 

Foram consideradas as seguintes normais climatológicas, tendo em consideração o horizonte temporal 

do projeto: 

 Cenário RCP4.5 2011-2040 

 Cenário RCP4.5 2041-2070 

 Cenário RCP8.5 2011-2040 

 Cenário RCP8.5 2041-2070 

Foram analisadas as principais variáveis, tendo por base as características do projeto em estudo: 

 Temperatura 

 Precipitação 

 Intensidade do vento 

 Radiação global 

http://portaldoclima.pt/
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Figura 5.2 – Localização da Estação Climatológica 

Tabela 5.1 – Identificação da Estação Climatológica 

Código Nome Latitude Longitude Altitude 

279 Praia da Rocha 37º07’N 08º32’W 19m 

A estação climatológica da Praia da Rocha dispõe de dados de 1971 a 2000. 

5.1.3.1 Temperatura 

Para a caracterização da temperatura do ar utilizaram-se os seguintes parâmetros: 

 Média da Temperatura Média Diária (°C); 

 Média da Temperatura Máxima Diária (°C); 

 Média da Temperatura Mínima Diária (°C); 

 Maior valor da Temperatura Máxima Diária (°C). 

Apresentam-se de seguida os valores da temperatura, extraídos da ficha climatológica da estação da 

Praia da Rocha. 

 



 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese    

 
52 

Tabela 5.2 – Dados de Temperatura para a Estação Climatológica da Praia da Rocha (Fonte: IPMA) 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Média da 

Temperatura 

Média Diária 

(°C) 

11,6 12,4 13,5 14,8 17,0 20,3 22,8 23,1 21,3 18,1 14,9 12,9 16,9 

Média da 

Temperatura 

Máxima 

Diária (°C) 

15,5 16,2 17,6 18,7 21,2 24,7 27,8 28,2 25,6 22,0 18,8 16,6 21,1 

Média da 

Temperatura 

Mínima 

Diária (°C) 

7,6 8,7 9,5 10,8 12,9 15,8 17,9 18,1 17,0 14,2 11,1 9,3 12,7 

Maior valor 

da 

Temperatura 

Máxima 

Diária (°C) 

21,0 24,2 26,5 29,0 32,4 37,5 37,0 37,6 37,0 31,2 26,4 23,4 37,6 

 

Figura 5.3 – Representação gráfica dos dados de temperatura na estação climatológica da Praia da Rocha 

Para complementar a análise anterior no que se refere à temperatura, foi consultado o Portal do Clima, 

para os cenários RCP4.5 e RCP8.5. 

Relativamente aos cenários RCP4.5 2001-2040, RCP4.5 2041-2070 e RCP4.5 2071-2100 apresenta-se 

abaixo o gráfico com a temperatura média, tendo por base a média temporal anual do Algarve, bem 

como a tabela resumo com a mesma informação sintetizada. 

Tabela 5.3 – Cenários RCP4.5 para a temperatura média – Algarve (Fonte: Portal do Clima) 

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

RCP4.5 2011-2040 10,4 11,2 12,3 14,1 16,8 20,9 24,4 25,1 22,1 17,8 14,0 11,5 

RCP4.5 2041-2070 11,0 11,2 12,4 14,5 17,9 21,9 25,2 25,8 23,1 18,5 14,7 11,9 

RCP4.5 2071-2100 11,2 11,7 12,9 14,9 17,9 21,9 25,7 26,2 23,5 18,0 14,9 12,2 
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Figura 5.4 – Cenários RCP4.5 da temperatura média – média temporal anual – Algarve (Fonte: Portal do Clima) 

Analisando a informação gráfica e a tabela acima verifica-se que na sub-região do Algarve, a 

temperatura média é mais baixa em janeiro e mais alta em agosto. Verificando-se uma subida gradual 

da temperatura nos diferentes cenários nos horizontes temporais mais longínquos. 

Relativamente aos cenários RCP8.5 2001-2040, RCP8.5 2041-2070 e RCP8.5 2071-2100 apresenta-se 

abaixo o gráfico com a temperatura média, tendo por base a média temporal anual do Algarve, bem 

como a tabela resumo com a mesma informação sintetizada. 

Tabela 5.4 – Cenários RCP8.5 para a temperatura média (Fonte: Portal do Clima) 

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

RCP8.5 2011-2040 10,7 11,0 12,3 14,2 17,1 21,4 24,6 25,1 22,4 18,1 14,1 11,5 

RCP8.5 2041-2070 11,5 11,7 13,2 15,2 18,4 22,4 25,9 26,3 23,9 19,3 15,2 12,4 

RCP8.5 2071-2100 12,5 12,8 14,3 16,6 19,9 24,3 27,6 28,1 25,5 20,9 16,6 13,9 

 

Figura 5.5 – Cenários RCP8.5 da temperatura média – média temporal anual – Algarve (Fonte: Portal do Clima) 
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Analisando a informação gráfica e a tabela acima, agora para os cenários RCP8.5, verifica-se que no 

Algarve, a temperatura média é mais baixa em janeiro e mais alta em agosto. Verificando-se uma 

subida gradual da temperatura nos diferentes cenários nos horizontes temporais mais longínquos e 

com um aumento mais expressivo que nos cenários RCP4.5. 

5.1.3.2 Insolação 

Apresenta-se de seguida o valor da insolação em n.º de horas, na estação em análise, Praia da Rocha. 

Tabela 5.5 – Insolação (horas) na estação da Praia da Rocha (Fonte: IPMA) 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Praia da Rocha 165.2 161.6 209.7 239.2 302.3 327.3 357.9 337.6 250.2 207.3 176.1 148.9 2883.3 

 

 

Figura 5.6 – Insolação (horas) na estação analisada (Fonte: IPMA) 

Analisando a informação constante do quadro e gráfico anteriores é possível verificar que a insolação 

apresenta um maior n.º de horas no mês de julho e apresenta o menor n.º de horas de insolação em 

dezembro. 

Em termos anuais, a estação climatológica da Praia da Rocha apresentou um valor de 2883,3 horas de 

insolação. 

No que se refere aos cenários RCP4.5 e RCP8.5 para a sub-região do Algarve, podemos verificar os 

resultados nas tabelas e gráficos abaixo apresentados para a radiação global (W/m2). 
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Tabela 5.6 – Cenários RCP4.5 para a radiação global (Fonte: Portal do Clima) 

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

RCP4.5 2011-2040 81 111 157 205 245 272 274 243 193 135 91 70 

RCP4.5 2041-2070 78 111 158 205 252 273 273 245 194 135 90 72 

RCP4.5 2071-2100 80 110 159 206 250 272 274 243 195 135 90 71 

RCP8.5 2011-2040 80 113 159 205 248 274 274 244 194 133 90 71 

RCP8.5 2041-2070 78 114 157 208 252 273 273 244 195 135 89 71 

RCP8.5 2071-2100 81 112 159 212 255 275 273 242 193 137 90 72 

 

 

Figura 5.7 – Radiação global – cenários RCP – Algarve (Fonte: Portal do Clima) 

Analisando os dados anteriores é possível verificar uma tendência para o aumento da radiação global 

nos cenários RCP progressivamente mais longínquos em termos temporais, sobretudo nos meses de 

verão. 

5.1.3.3 Humidade do ar 

A humidade relativa do ar define o grau de saturação do vapor na atmosfera e é dado pela razão 

entre a massa de vapor de água que existe num determinado volume de ar húmido e a massa de 

vapor de água que existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura, num dado local e no 

instante considerado. À medida que a humidade relativa do ar se aproxima de 100%, aumenta a 

possibilidade de ocorrência de precipitação. Os valores de humidade relativa do ar às 9 horas são 

considerados como sendo uma boa aproximação da média dos valores das 24 horas diárias. 

Para a caracterização da humidade relativa do ar utilizou-se, a série de registos mensais e anuais de 

observações completados para o período de 1971 a 2000, nas estações em análise. 
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Tabela 5.7 – Humidade relativa do ar (%) às 09H UTC, estação da Praia da Rocha (Fonte: IPMA) 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Praia da Rocha 86 84 77 74 73 73 70 70 73 79 82 85 77 

 

Figura 5.8 – Humidade relativa do ar (%) às 09H UTC, estação da Praia da Rocha (Fonte: IPMA) 

Da análise da humidade relativa do ar às 9h, verifica-se que os valores mais elevados ocorrem em 

janeiro e dezembro, sendo o valor máximo registado de 86% em janeiro. Os valores mais baixos 

ocorrem durante o verão, nos meses de julho e agosto (70%). A variação ao longo do dia da 

humidade relativa do ar depende fortemente da temperatura, atingindo-se os valores mínimos 

durante a tarde quanto a temperatura do ar é mais elevada, sendo essa diminuição mais importante 

nos meses de verão. 

5.1.3.4 Velociade do vento 

Para a caracterização da velocidade média do vento utilizaram-se os dados para a estação 

climatológica em análise, com a série de registos mensais e anuais de observações completados no 

âmbito das normais climatológicas para o período de 1971-2000. 

O parâmetro definido para a caracterização do vento foram os valores médios da velocidade do 

vento dois metros acima do solo. 

Tabela 5.8 – Velocidade do vento (2 m acima do solo) média mensal (Fonte: IPMA) 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Praia da Rocha 13.6 14.2 14.2 13.6 12.4 11.5 11.4 11.1 11.4 12.7 13.4 15.7 12.9 
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Figura 5.9 – Velocidade do vento (2 m acima do solo) em km/h. (Fonte: IPMA) 

Os valores médios anuais da velocidade média do vento (2 m acima do solo) na estação climatológica 

em análise apresentam-se na tabela e gráfico anteriores. Verifica-se que anualmente a velocidade 

média do vento varia entre 11,1 km/h e 15,7 km/h ao longo do ano, na Estação da Praia da Rocha. 

Para completar a análise da intensidade do vento, apresenta-se em seguida os cenários de tendência 

RCP4.5 e RCP8.5, de 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100. 

Tabela 5.9 – Intensidade média do vento à superfície – sub-região do Algarve (Fonte: Portal do Clima) 

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

RCP4.5 2011-2040 3,9 4,1 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 4,3 4,0 3,7 3,7 3,9 

RCP4.5 2041-2070 4,0 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,4 4,0 3,7 3,8 3,8 

RCP4.5 2071-2100 4,0 4,2 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6 4,4 4,1 3,7 3,8 3,9 

RCP8.5 2011-2040 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6 4,4 4,0 3,7 3,8 3,9 

RCP8.5 2041-2070 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 4,0 3,7 3,7 3,8 

RCP8.5 2071-2100 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,5 4,5 4,3 4,0 3,7 3,7 3,8 

 

Figura 5.10 – Intensidade média do vento à superfície – sub-região do Algarve (Fonte: Portal do Clima) 
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Analisando os dados anteriores, podemos concluir que a intensidade do vento será tendencialmente 

superior nos meses de junho e julho e inferior nos meses de outubro e novembro. Os dados dos 

cenários apresentados não permitem identificar uma tendência bem definida. 

5.1.3.5 Evaporação 

Para a caracterização da evaporação utilizaram-se as normais climatológicas de 1971-2000. 

Os valores da evaporação (mm) na estação climatológica da Praia da Rocha são apresentados na 

tabela seguinte. 

Tabela 5.10 – Evaporação (mm) na estação climatológica estudada. Evaporímetro de Piche; observação 

das 09 às 09h UTC. (Fonte: IPMA) 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Praia da Rocha 82.2 86.4 116.7 120.1 136.5 162.6 201.3 197.3 154.6 114.8 92.9 86.4 1551.8 

 

Figura 5.11 – Evaporação (mm) nas estações climatológicas estudadas. Evaporímetro de Piche; 

observação das 09 às 09h UTC. (Fonte: IPMA) 

Verifica-se que a evaporação é menor nos meses de dezembro e janeiro e os mais elevados em 

julho e agosto, variando entre os 82,2 mm em dezembro e os 201,2 mm em julho. 

5.1.3.6 Trovoada, Granizo, Neve, Nevoeiro e Geada 

Na tabela seguinte apresenta-se o n.º de dias com fenómenos de trovoada, granizo, neve, nevoeiro 

e geada, na estação em análise para o período definido nas normais climatológicas (1971-2000). 
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Tabela 5.11 – Número médio de dias com Trovoada, Granizo, Neve, Nevoeiro e Geada na 

estação da Praia da Rocha (Fonte: IPMA) 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Trovoada 0.5 0.5 0.4 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 0.5 0.6 0.4 4.6 

Granizo 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 

Neve 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nevoeiro 0.8 0.4 0.5 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.3 0.5 4.3 

Geada 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 

 

Figura 5.12 – Número médio de dias com Trovoada, Granizo, Neve, Nevoeiro e Geada na 

estação da Praia da Rocha (Fonte: IPMA) 

Analisando os dados anteriores verifica-se que a trovoada, nevoeiro e geado ocorrem na estação em 

análise, no entanto, o fenómeno de neve é inexistente nesta estação. O granizo é um fenómeno 

muito esporádico. 

Em termos anuais, na estação da Praia da Rocha ocorrem em média 4,6 dias com trovoada, 0,2 dias 

com granizo, 0,0 dias com neve, 4,3 dias de nevoeiro e 0,6 dias de geada. 

5.1.3.7 Precipitação 

Para a caracterização da precipitação utilizou-se a estação climatológica referida, Praia da Rocha, a 

mais próxima da área de estudo.  

A média da quantidade de precipitação total e o maior valor da quantidade de precipitação diária 

para a estação da Praia da Rocha são apresentados na tabela e gráfico seguintes. 
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Tabela 5.12 – Média da quantidade de precipitação total (mm) e maior valor da quantidade de 

precipitação diária (mm) na estação da Praia da Rocha (Fonte: IPMA) 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Anual 

Média da quantidade de 

Precipitação Total (mm) 
55.6 50.5 34.1 39.7 28.5 6.9 1.0 1.5 15.6 47.7 61.9 73.5 416.5 

Maior valor da quantidade 

de Precipitação Diária (mm) 
41.0 27.5 40.0 32.5 37.6 25.5 4.5 6.5 82.0 85.5 69.0 51.5 85.5 

 

Figura 5.13 – Precipitação (mm) na estação da Praia da Rocha (Fonte: IPMA) 

De acordo com a informação disponibilizada pela ficha climatológica da Praia da Rocha, a média da 

quantidade de precipitação total mais baixa em julho (1,0 mm) e mais elevada em dezembro (73,5 

mm). O maior valor da quantidade de precipitação diária é menor em julho (4,5 mm) e maior em 

dezembro (51,5 mm). 

Relativamente ao cenário RCP4.5 apresenta-se abaixo os gráficos com a precipitação média 

acumulada, tendo por base a média temporal anual da sub-região do Algarve, bem como a tabela 

resumo com a mesma informação sintetizada. 

Tabela 5.13 – Cenários RCP4.5 para a precipitação acumulada (Fonte: Portal do Clima) 

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

RCP8.5 2011-2040 82,7 71,8 65,8 46,1 29,0 8,8 2,2 5,8 20,0 53,3 80,5 99,2 

RCP8.5 2041-2070 100,6 68,5 63,7 42,4 19,1 7,3 2,7 4,6 15,3 53,0 79,7 87,7 

RCP8.5 2071-2100 88,1 78,4 60,3 41,2 20,1 7,6 1,5 4,6 12,7 51,1 84,4 94,9 
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Figura 5.14 – Cenário RCP4.5 para a Precipitação acumulada (mm) na sub-região do Alto Algarve 

(Fonte: Portal do Clima) 

Nos cenários RCP4.5 para 2011-2040, 2042-2070 e 2071-2100 é possível verificar que o mês de julho é o que 

apresenta o menor valor de precipitação acumulado e os meses de janeiro e dezembro são os que apresentam 

o maior valor de precipitação acumulada. Nos diferentes cenários, é possível verificar uma tendência para os 

verões com um menor valor da precipitação, nos cenários temporalmente mais longínquos. 

Relativamente ao cenário RCP8.5 apresenta-se abaixo os gráficos com a precipitação média 

acumulada, tendo por base a média temporal anual da sub-região do Algarve, bem como a tabela 

resumo com a mesma informação sintetizada. 

Tabela 5.14 – Cenários RCP8.5 para a precipitação acumulada (Fonte: Portal do Clima) 

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

RCP8.5 2011-2040 88,6 61,5 63,2 45,1 21,8 7,0 2,5 3,9 17,0 57,1 75,8 92,2 

RCP8.5 2041-2070 85,0 63,0 58,7 35,2 20,2 6,1 1,8 4,1 12,2 51,9 83,7 89,5 

RCP8.5 2071-2100 71,4 59,3 57,7 32,1 14,1 3,9 1,5 4,7 14,9 38,5 70,9 84,1 

 

Figura 5.15 – Cenário RCP8.5 para a Precipitação acumulada (mm) na sub-região do Algarve (Fonte: Portal do Clima) 
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Nos cenários RCP8.5 para 2011-2040, 2042-2070 e 2071-2100 é possível verificar que o mês de julho 

é o que apresenta o menor valor de precipitação acumulado e os meses de janeiro e dezembro são 

os que apresentam o maior valor de precipitação acumulada. Nos diferentes cenários, é possível 

verificar uma tendência para os verões com um menor valor da precipitação, mas mais pronunciado 

que nos cenários RCP4.5. 

5.1.4 Suscetibilidades às alteraçoes climáticas ao nível regional e 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. As manifestações expetáveis mais significativas são 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;  

 Aumento da temperatura média do ar;  

 Aumento da frequência e intensidade de secas;  

 Ocorrência de fenómenos climáticos e outros eventos extremos, nomeadamente ondas de 

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

 Redução da disponibilidade e da qualidade do recurso água. 

De entre as atividades económicas da região aquelas que apresentam maior vulnerabilidade são 

também algumas daquelas que têm, presentemente, maior expressão na economia local, 

designadamente as associadas ao desenvolvimento urbano, ao turismo costeiro e de recreio ligado à 

prática do golfe, bem como as atividades ligadas aos sistemas florestais e agrícolas, principalmente os 

de regadio. Na mesma situação, de grande vulnerabilidade, encontram-se outras atividades que têm 

reforçado gradualmente a sua posição na economia local e cujo elevado potencial as coloca entre as 

atividades mais promissoras num curto/médio prazo, designadamente as atividades ligadas à produção 

de energia ou ao turismo de natureza e em espaço-rural. 

Face aos cenários previstos, mesmo os mais otimistas, será necessária uma atuação consequente que 

passa incontornavelmente pela consciencialização e mobilização da sociedade em geral, num esforço 

integrado e a diferentes escalas: global, nacional, regional, local e individual. A atuação ao nível local, 

pela sua maior operacionalidade e pela proximidade aos indivíduos e às organizações, assume um 

papel determinante na adoção e implementação de medidas, quer de adaptação quer de mitigação, 

que nos permitam enfrentar e contrariar as AC. 

(…).” 

A Região do Algarve dispõe de um Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

(PIAAC-AMAL, 2019). 

Este Plano tem como foco a identificação das principais vulnerabilidades climáticas (atuais e futuras) e 

o estudo de possíveis estratégias de adaptação para os municípios que constituem a Comunidade 

Intermunicipal do Algarve (AMAL). A área de intervenção é constituída por 16 municípios: Albufeira, 

Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de 

Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 
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Tendo em conta as áreas setoriais definidas na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas (ENAAC), o PIAAC-AMAL identifica vulnerabilidades atuais e futuras para um conjunto de 

descritores, incluindo as florestas, as zonas costeiras, a segurança de pessoas e bens e a saúde humana. 

O plano define ainda possíveis medidas de adaptação, tendo em conta as especificidades ambientais 

e sociais do território do Algarve, bem como orientações para os Instrumentos de Gestão Territorial 

(IGT) à escala regional, intermunicipal e municipal. 

O consórcio responsável pela elaboração do PIAAC-AMAL é liderado pela FCiências.ID, da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa (FC-ULisboa) – Grupo Climate Change Impacts, Adaptation and 

Modelling (CCIAM), integrado no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) – e 

constituído ainda pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve 

e pela Bentley Systems Portugal. 

Através de um contrato celebrado com a FCiências.ID, o ICS-ULisboa teve a seu cargo a realização 

dos workshops de auscultação alargada de stakeholders sobre vulnerabilidades atuais (workshop IB, 

março de 2018) e vulnerabilidades futuras e adaptação (workshop IIB, junho de 2018). 

Estes workshops tiveram como objetivo a recolha de contributos dos atores-chave sobre os impactos 

climáticos mais sentidos na região, a vulnerabilidade dos diferentes grupos sociais e setores e possíveis 

medidas de adaptação a implementar. Reuniram, entre outros, representantes de instituições públicas (ex. 

saúde, proteção civil, cultura, ambiente), agentes económicos (ex. associações sectoriais e empresas), 

especialistas académicos, associações de ambiente e de desenvolvimento local. 

Esteve também a cargo do ICS-ULisboa a elaboração de um documento com linhas orientadoras para 

a integração da adaptação climática nos IGT de escala regional e local do Algarve. 

O PIAAC-AMAL é financiado por fundos comunitários, através do PO SEUR – Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. 

No âmbito desse plano foram estudadas as vulnerabilidades vulnerabilidades climáticas atuais e projetadas 

em cenários de alterações climáticas, decorrentes dos estudos setoriais realizados no contexto do referido 

plano. As vulnerabilidades climáticas apresentadas encontram-se organizadas por grandes temas relevantes 

no contexto da adaptação às alterações climáticas da região do Algarve, nomeadamente: 

 Disponibilidade hídrica; 

 Temperaturas elevadas; 

 Subida do nível médio do mar; 

 Cheias e inundações pluviais; 

 Fatores climáticos combinados.  

No contexto do presente EIA pela sua maior relação com o projeto e respetivos objetivos e área de 

intervenção, dar-se-á destaque ao tema da subida do nível médio do mar (NMM).  

Neste âmbito, foi avaliada a vulnerabilidade da faixa costeira do Algarve face à subida do NMM e ao 

impacto de tempestades. O impacto da subida do NMM na evolução da linha de costa, foi estimado 

com base nos cenários RCP4.5 e RCP8.5 do IPCC (IPCC, 2013), para os anos de 2040, 2070 e 2100, 

tendo como situação de referência o ano de 2011. Foi estimado o potencial de galgamento oceânico 

em 2100, considerando condições extremas de agitação, sobrelevação meteorológica e subida do 
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NMM projetada pelo cenário RCP8.5. Também foi avaliado o impacto de uma tempestade no litoral 

arenoso, considerando as condições em 2011 e projetadas para 2100 (RCP8.5) em condições 

extremas de agitação (com período de retorno de 50 anos). 

As inundações costeiras foram estudadas para os principais estuários do Algarve, considerando a 

subida do NMM projetada pelo cenário RCP8.5 em condições de marés vivas equinociais e de 

sobrelevação meteorológica, correspondendo a um cenário extremo. 

5.1.4.1 Evolução da linha de costa 

A figura seguinte apresenta a tendência de evolução da faixa costeira do Algarve, para a situação 

atual do NMM e impactes de clima médio de agitação com base na reanálise da evolução da linha 

de costa entre 2000 e 2011. 

De acordo com o exposto no estudo, o troço onde se insere a área de estudo regista atualmente 

uma tendência média de equilíbrio sedimentar (sem erosão/acreção significativa). 

Em cenários de alterações climáticas, projeta-se um recuo da linha de costa, em ambos os cenários 

estudados. O cenário RCP8.5 apresenta impactes mais significativos na linha de costa do Algarve. Neste 

cenário, projeta-se que o troço onde se insere a área de estudo se mantenha relativamente estável.  

A figura seguinte apresenta os resultados de um Índice de Vulnerabilidade Social (SVI) das zonas 

costeiras, criado para apoio à definição dos pontos críticos. Para determinar as zonas mais vulneráveis 

ou pontos críticos, foi utilizado um indicador de perigosidade baseado na intensidade de recuo para 

2100 e para o cenário RCP8.5, e dois indicadores de exposição que correspondem aos usos do solo 

(COS 2010) e ao SVI. Desta forma, foram identificados pontos críticos, de maior vulnerabilidade 

relativa em 2100 face à subida do NMM e impacte de tempestades. Entre esses pontos críticos, consta 

Portimão, como representado na figura seguinte. 

 

Figura 5.16 – Cenário RCP8.5 para Cartografia das zonas vulneráveis e pontos críticos em 2100 face à subida 

do NMM e impacto das tempestades. Inclui a distribuição do SVI por freguesia (Fonte: PIAAC, 2019) 
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5.1.4.2 Impacte de uma tempestade no litoral arenoso 

O estudo, para as condições atuais de robustez sedimentar da faixa costeira do Algarve, projeta que 

uma tempestade com um período de retorno de 50 anos possa ter maior impacte em determinados 

municípios, entre eles Portimão.  

 

Figura 5.17 – Projeção da erosão atual para a faixa costeira arenosa do Algarve, devido à ocorrência 

de um evento extremo de agitação, com período de retorno de 50 anos (Fonte: PIAAC, 2019) 

Em cenário de alterações climáticas, e atendendo às projeções mais gravosas de subida do NMM 

(i.e., cenário RCP8.5), projeta-se um aumento considerável, tanto em magnitude como em extensão, 

das zonas mais vulneráveis à erosão, causada pela ocorrência de uma tempestade com período de 

retorno de 50 anos. 
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Figura 5.18 – Projeção da erosão futura para a faixa costeira arenosa do Algarve, devido à ocorrência 

de um evento extremo de agitação, com período de retorno de 50 anos, mediante a subida do NMM 

(Fonte: PIAAC, 2019) 

5.1.4.3 Galgamentos oceânicos 

Relativamente à ocorrência de eventos de galgamento oceânico na faixa costeira do Algarve, o 

estudo projeta impactes relevantes. O potencial de galgamento oceânico foi estimado para três 

períodos (2040, 2070 e 2100), em resposta à subida do NMM, face ao cenário RCP8.537. Foram 

identificados os núcleos urbanos mais vulneráveis, entre eles Portimão.  
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Figura 5.19 – Identificação dos pontos críticos face a galgamentos oceânicos, considerando o cenário RCP8.5 

Fonte: PIAAC, 2019) 

 Geologia, Geomorfologia e Topo-hidrografia  

No desenvolvimento deste descritor teve-se em conta informação proveniente das seguintes fontes 

bibliográficas: 

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

Portimão. Vol. 2 – Relatório Síntese (APS/AGRIPRO, setembro 2019); 

 Estudo Setorial sobre o Risco Sísmico – Revisão do PDM de Portimão (FUNDEC, CERIS, 2016); 

 Notícia Explicativa da Folha 52-A da Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000. 

5.2.1 Enquadramento geológico e geomorfológico  

A área de estudo, em termos morfoestruturais insere-se na Orla Mesocenozóica Meridional ou 

Algarvia, correspondente a uma bacia sedimentar de orientação E-W que, em termos da sua parte 

emersa, se distribui entre o Cabo de S. Vicente, a oeste e o rio Guadiana, a este. 

Os terrenos desta bacia de sedimentação compreendem tipos litológicos diversificados e com idades 

compreendidas entre o Triásico e o Quaternário, assentando em discordância angular sobre o Maciço 

Hespérico. 
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A oeste da embocadura do rio Arade localiza-se a Praia da Rocha, constituída por um areal com 

2,5 km de comprimento, e com uma largura, na atualidade, que em muito resultou da recarga artificial 

de areias que tem vindo a ser feita ao longo dos anos.  

No Desenho 2 apresenta-se um extrato da Carta Geológica de Portugal, à escala 1.50 000, onde se 

encontra o enquadramento da área de estudo. 

De acordo com a Carta Geológica, na área de estudo ocorrem, na sua grande maioria, areias de praia 

(A) e aluviões (a) do Holocénico (Quaternário) acumulados em ambas as margens do rio Arade, e 

materiais do miocénico (marinho), correspondentes à formação carbonatada de Lagos – Portimão. 

As areias de praia ocorrem a este e oeste da foz do Arade, nomeadamente na praia da Rocha, mas 

igualmente dispersos na zona do estuário, como é o caso da praia da Angrinha (margem esquerda 

do Arade) e praia da Marina de Portimão (margem direita do Arade). As aluviões, 

predominantemente argilosas, aparecem ao longo dos vales dos cursos de água, nomeadamente no 

rio Arade. Os depósitos aluvionares correspondem a cascalheiras que apresentam na sua composição 

materiais argilo-arenosos, bem como diversos seixos e calhaus com as características litológicas dos 

terrenos que lhes deram origem. 

A Formação Carbonatada de Lagos-Portimão (Miocénico inferior, Aquitaniano-Burdigaliano), é o 

suporte litológico fundamental das arribas que se prolongam desde a Praia do Canavial (a SW de 

Lagos), até cerca de 400 m a leste de Olhos de Água. Junto a esta localidade constituem marcada 

protuberância da linha de costa, que funciona como barreira e limite físico do sector costeiro situado 

a nascente, essencialmente composto por formações muito menos resistentes à erosão. 

Em termos litológicos, a formação compreende alternâncias de biocalcarenitos finos e de 

biocalcarenitos com abundantes restos e moldes de macrofósseis. As superfícies de estratificação 

não correspondem geralmente a descontinuidades de tipo mecânico, antes correspondendo a 

transições mais ou menos bruscas de níveis texturalmente correspondentes a areias finas, 

essencialmente calcárias, com poucos restos de macro fósseis e bioturbações, a níveis marcados pela 

presença de restos e moldes de macrofósseis (lamelibrânquios, gasterópodes, equinodermes), 

envolvidos por matriz de calcarenito fino. Frequentemente os níveis mais grosseiros correspondem 

mesmo a lumachelas. Em cortes das arribas e na plataforma de abrasão, os níveis com abundantes 

macrofósseis estão endurecidos por precipitações de carbonato de cálcio. 

Estas rochas são na maioria dos casos francamente carbonatadas, com teores de carbonatos 

(bioclastos e cimento) superiores a 50%, sendo os níveis texturalmente mais finos correspondentes 

a calcarenitos finos. 

De acordo com Silva (1988), a espessura da unidade não ultrapassa cerca de 50 m a oeste de Albufeira, 

enquanto para leste desta localidade, a espessura parece aumentar em direção a sul, atingindo cerca 

de 85 m na região de Areias de S. João-Quinta da Balaia e ultrapassando cerca de 80 m na Várzea de 

Quarteira. As camadas inclinam geralmente menos de cerca de 6º para leste ou sul. 

Os terrenos desta formação estão afetados por carsificação com características  morfológicas 

variáveis ao longo do litoral. Entre a Praia da Galé e o extremo ocidental da Praia da Falésia, a 

morfologia do carso é caracter izada por grande frequência de algares, com diâmetros da ordem da 

dezena de metros, cujo limite inferior se encontra nitidamente abaixo do atual nível médio das águas 

do mar. As galerias cársicas apresentam muito menor desenvolvimento. 
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As cavidades cársicas, cujas paredes estão revestidas por precipitações calcárias com resistência 

bastante superior à das rochas miocénicas encaixantes, estão preenchidas por depósitos 

arenoargilosos, de cores avermelhadas, pouco resistentes à erosão marinha e subaérea. A erosão 

rápida do preenchimento do carso motiva a sua exumação na faixa costeira, dando lugar a contorno 

litoral rendilhado, com profusão de leixões destacados. Trata-se geralmente de rochas de baixa 

resistência, com porosidade elevada e consequentemente peso volúmicos secos geralmente 

compreendidos entre 18 e 20 kN/ m3, resistência à compressão uniaxial geralmente entre 0,5 e 2,5 

MPa, e resistência em tracção indireta geralmente entre 0,2 e 1 MPa. 

5.2.2 Geologia e Geomorfologia local 

Tendo por base o Estudo Setorial sobre Risco Sísmico, elaborado no âmbito da Revisão do PDM de 

Portimão (Instituto Superior Técnico, 2010) complementa-se, seguidamente, o enquadramento 

geológico e geomorfológico da área de estudo.  

Relativamente ao enquadramento geológico, na região algarvia podem encontrar-se materiais 

provenientes de duas unidades geotectónicas diferentes: a zona Sul Portuguesa (Maciço Hespérico) 

e a Orla Mesocenozoica Algarvia. Assim, no concelho de Portimão afloram rochas que datam desde 

o Carbónico à atualidade. 

Na zona Norte do concelho encontram-se materiais de fácies marinha pertencentes à “Formação da 

Brejeira” (Carbónico). Esta unidade corresponde a uma sequência turbidítica, constituída 

principalmente por alternâncias de xistos e grauvaques, que se apresenta bastante deformada. 

A abertura do Oceano Atlântico, assim como do Mar de Tétis, permitiram a criação de uma bacia 

sedimentar pouco profunda, com características  de ambiente tropical onde se depositaram, durante 

o Mesozóico, essencialmente materiais siliciclásticos de origem continental e materiais carbonatados 

de origem marinha. 

No Triásico, os materiais areníticos da formação “Grés de Silves”, de origem continental, são a 

unidade mais importante. Esta unidade passa progressivamente a uma formação com rochas mais 

margosas e calcário-dolomíticas (Rocha, 1977). Estas rochas testemunham a invasão da bacia pelo 

mar, na transição entre o Triásico e o Jurássico inferior; momento em que se iniciou uma deposição 

mais fina com pelitos, calcários e evaporitos, às quais se sobrepõe o complexo vulcano-sedimentar, 

associado aos fenómenos de rifting existentes nesta fase. 

Durante o restante Jurássico as rochas evidenciam um ambiente recifal com alguns recuos e avanços 

do mar. No entanto, a deposição foi essencialmente carbonatada, com excepção de uma unidade 

francamente conglomerática que assinala, nesta região, o início da base da série transgressiva 

oxfordiana (Oliveira et al., 1989). 

As formações do Cretácico estão pouco representadas no concelho, mas são constituídas por rochas 

carbonatadas, depositadas numa plataforma interna de muito pequena profundidade e com 

tendências salobras episódicas (Oliveira et al., 1989). 

Não são encontradas à superfície, na região, formações representativas do intervalo temporal entre 

o Cretácico e o Miocénico. 
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As formações geológicas Cenozóicas iniciam-se no concelho de Portimão pela presença de materiais 

do Miocénico, representados pela “Formação carbonatada de Lagos-Portimão”. Esta caracter iza um 

ambiente marinho pouco profundo, e é constituída essencialmente por biocalcarenitos muito ricos 

em elementos fossilíferos (Pais et al., 2000). O topo desta formação é, por sua vez, constituído por 

rochas mais detríticas, com uma componente continental mais marcada, características de uma fase 

regressiva (Oliveira et al., 1989). 

Os depósitos Plistocénicos são caracter izados pela presença das “Areias e cascalheiras de Faro-

Quarteira” (Figura 5.20). Esta unidade é constituída por areias avermelhadas e arenitos grosseiros, 

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

Holocénica é caracter izada por terraços fluviais, aluviões e areias de praia. 

A Figura 5.20 mostra o enquadramento da área de estudo na carta geológica do concelho de 

Portimão. 

 

 

Figura 5.20 - Carta Geológica do concelho de Portimão 

(Fonte: Estudo Setorial sobre o Risco Sísmico, FUNDEC, CERIS, 2016) 

No estudo realizado pelo IST, e tendo por base um conjunto de Estudos geológico-geotécnicos 

fornecidos pela Câmara Municipal de Portimão, foi efetuado o reconhecimento das formações 

geológicas aí encontradas. Foi efetuada a interpretação geológica das sondagens encontradas na 

região centro e sul do concelho.  
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Estas sondagens atravessam as seguintes formações geológicas: 

- Miocénico: 

Formação carbonatada Lagos-Portimão 

- Quaternário: 

Areias e cascalheiras de Faro-Quarteira 

Areias de praia 

Aluviões e sapais 

5.2.3 Tectónica 

O Algarve foi afetado por uma sismicidade histórica importante, destacando-se alguns sismos que 

causaram danos avultados, conforme se verá no ponto seguinte. A atividade neotectónica é evidenciada 

por deslocamentos verticais da crosta de amplitude regional, bem como por estruturas tectónicas 

afetando sedimentos detríticos de idade pliocénica e quaternária. Embora identificadas à escala regional, 

as deformações estão caracter izadas principalmente à escala do afloramento, compreendendo estruturas 

de deformação frágil, representadas por falhas e diaclases, e dobramentos, menos frequentes. 

Na zona onde se insere a área em estudo destaca-se a falha de Portimão (Figura 5.20), que atravessa 

o concelho com uma direcção N-S, é a principal e uma das mais antigas conhecidas na bacia algarvia. 

Existem evidências da sua movimentação desde o Triásico, inicialmente com um movimento de 

desligamento direito. Durante o evento compressivo do Miocénico esta falha foi reactivada como 

desligamento esquerdo. Na actualidade existem evidências nas “Areias e cascalheiras de Faro-

Quarteira” que indicam que esta falha se mantém activa (Terrinha et al., 1999). 

5.2.4 Sismicidade 

Tendo por base o Estudo Setorial sobre Risco Sísmico, elaborado no âmbito da Revisão do PDM de 

Portimão (Instituto Superior Técnico, 2010), refere-se que o Algarve se encontra numa região de 

moderada a elevada perigosidade sísmica dada a proximidade da fronteira das placas Ibérica (Euro-

Asiática) e Africana. A atividade sísmica aponta para movimentos de forte intensidade em toda a 

região algarvia embora com diferenças de conteúdo espetral de Barlavento para Sotavento.  

Este estudo refere quatro tipos principais de fontes sísmicas que afetam o Algarve, três delas ligadas à fronteira 

de Placas e a quarta com origem nas falhas ou estruturas geológicas recentes que atravessam o território: 

i) Zona a Oeste do Cabo de São Vicente, localizada a sul do Banco de Gorringe, onde teve 

epicentro o sismo de 1969, e onde a actividade sísmica é muito elevada; 

ii) Zona paralela à costa Ocidental do Algarve onde poderá ter tido origem o Terramoto de 1755, 

localizada entre 100 e 150 km da costa; 

iii) Uma grande faixa a sul do Algarve, paralela à costa a mais de 100 km desta, por onde passará a 

fronteira das Placas e com sismicidade bastante acentuada, e por onde poderá ter passado a 

rotura de 1755; 

iv) As Falhas em terra, que atravessam o território do Algarve e se prolongam para sul no Oceano, 

responsáveis por atividade sísmica mais moderada. De entre estas é de salientar, pela sua 

expressão as de Portimão, Quarteira-São Marcos da Serra, Loulé e Carcavai. 
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Os sismos pertencentes aos três primeiros tipos são de maior magnitude, essencialmente os dois 

primeiros, que poderão atingir magnitudes muito elevadas, embora com menor probabilidade de 

ocorrência. Estima-se que a probabilidade de um sismo como o de 1755 com uma magnitude que 

pode atingir os 8.75-9 da escala de Richter possa ter uma probabilidade anual inferior a 0.001 por 

ano, querendo isto significar que em média é uma magnitude que só aparece de 1000 em 1000 anos. 

Por outro lado, sismos de menor magnitude poderão ocorrer a SW do Cabo de São Vicente com 

probabilidade muito maior, ou seja, menor período de retorno.  

Considerando os dados de Sismicidade Histórica (Figura 5.21), as intensidades sísmicas máximas 

atingem o valor 8. Considerando as zonas de Intensidade Sísmica (Figura 5.22), a área de estudo 

enquadra-se na zona de intensidade sísmica máxima (10).  

  

Figura 5.21 – Localização da área de estudo na carta 

de Intensidade Sísmica Máxima 

Figura 5.22 - Localização da área de estudo na carta 

de Zonas de Intensidade Sísmica 
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De acordo com o “Regulamento de Segurança e Acção para Estruturas de Edifícios e Pontes” e com 

o Eurocódigo 8 (EN 1998-1), a área em estudo está incluída na Zona Sísmica A, de maior risco sísmico, 

à qual corresponde o valor de 1,0 para o coeficiente de sismicidade. 

O Eurocódigo 8 (EN 1998-1), para efeitos de zonamento sísmico, enquadra a região onde se insere o 

projeto na Zona Sísmica 3, para o cenário de sismo afastado/sismo inter-placas e na Zona Sísmica 1, para 

o cenário de sismo próximo/sismo intra-placa. A estes cenários correspondem uma aceleração máxima 

de referência agR de 150 e 170 cm/s2, respetivamente, para um período de retorno de 475 anos. 

5.2.5 Sítios com interesse geológico 

Através da consulta do Geoportal do LNEG (https://geoportal.lneg.pt/mapa/#), por ativação do tema 

“Geossítio”, verifica-se que na área de estudo não ocorrem elementos desta natureza.  

5.2.6 Recursos Geológicos 

Tendo por base a informação disponívem em fontes oficiais, nomeadamente o LNEG (Laboratório 

Nacional de Energia e Geologia), a DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia) e a Notícia Explicativa 

da Folha 52-A da Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000, verifica-se que não existe qualquer 

recurso geológico classificado ou passível de interesse na área de estudo e sua envolvente. 

 Características  físico-químicas dos sedimentos 

Neste capítulo, apresentam-se os dados de qualidade dos sedimentos do estuário do rio Arade, pese 

embora as areias a utilizar na intervenção não provenham desta origem. Contudo, estes dados 

poderão ser indicativos da inexistência, na zona enquadrante, de fontes de poluição que originem 

problemas de contaminação dos sedimentos estuarinos e marinhos.  

A informação apresentada provém do Relatório Síntese do EIA do Projeto de Aprofundamento e 

Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão (APS/AGRIPRO, setembro 2019).  

Em 2016 foi feita companha de amostragem do canal e barra de navegação do rio Arade, cuja 

localização das estações de amostragem está assinalada na figura seguinte.  

 

 

 

https://geoportal.lneg.pt/mapa/#),
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Figura 5.23 – Localização dos pontos de amostragem no rio Arade (Fonte: EIA do Projeto de 

Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão (APS/AGRIPRO, 

setembro 2019).  

O estudo realizado contemplou a recolha de onze amostras de sedimentos provenientes do rio 

Arade, tendo sido colhidos onze cores em estações de amostragem previamente definidas, 

representativas da área e volume a dragar. As amostras dos cores contínuos foram devidamente 

homogeneizados, à razão de uma amostra por core, de forma a garantir a representatividade da 

coluna de sedimentos abrangida e cada amostra foi analisada de forma a serem caracter izadas de 

acordo com o estabelecido na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

A caracterização sedimentar incluiu a determinação dos elementos em traço (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, 

Ni e Zn), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), compostos bifenilos policlorados (PCB) e 

hexaclorobenzeno (HCB). Com base nos resultados obtidos para os elementos químicos procedeu-

se à classificação da qualidade dos sedimentos, de acordo com os critérios da Portaria n.º 1450/2007, 

de 12 de novembro. 

Em função dos resultados obtidos, verifica-se que, para a larga maioria dos parâmetros, os valores 

obtidos se situam abaixo dos limites de quantificação dos métodos analíticos. Excetua-se o caso das 

concentrações de Arsénio, cujos resultados se encontram sempre acima do limite de quantificação. 

O mesmo se verifica para os valores de chumbo, zinco e níquel nas estações A3 e A4, que se 

apresentam igualmente acima dos limites de quantificação dos métodos aplicados. É ainda de referir 
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que na quase totalidade das amostras os valores das concentrações apresentadas se situam abaixo 

do limite estipulado para classificação dos sedimentos em Classe 1. Excetua-se o caso do parâmetro 

hidrocarboneto aromático policíclicos (HAPs) na estação A7, que ultrapassa esse limiar. 

Relativamente à classificação dos sedimentos de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 

novembro, verifica-se a quase total conformidade das amostras de sedimentos com a classe mais 

favorável de contaminação de materiais a dragar – Classe 1: Material dragado limpo. Apenas para a 

amostra compósita da estação A7 há evidências de contaminação vestigiária (Classe 2), sendo os 

hidrocarbonetos aromático policíclicos (HAPs) responsáveis por essa classificação. Importa, todavia, 

salientar que o valor de concentração se situa mais próximo do limite com a Classe 1, do que do 

limite com a Classe 3. A contaminação com HAPs, na estação A7, poderá ser explicada com a sua 

proximidade à saída da Marina de Portimão, onde poderá existir uma maior concentração de 

hidrocarbonetos fruto da maior circulação de embarcações naquela área e pequenos derrames 

pontuais. 

 Uso e Ocupação do solo 

5.4.1 Metodologia 

Metodologicamente, para a caraterização da ocupação do uso do solo da área de estudo, definida 

através de um buffer de 500 m em relação às áreas de intervenção do projeto (mancha de empréstimo 

e zona de recarga de areias), utilizou-se a informação constante do Corine Land Cover (COS) 2018 e 

em trabalho de campo realizado a 18.11.2021. 

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição dos principais aspetos do uso atual do solo na área 

de estudo, por tipologia dominante de uso. 

5.4.2 Caracterização geral 

Através da informação recolhida no trabalho de campo e da cartografia COS 2018 (figura seguinte e 

Desenho 8), procede-se à caracterização da área de estudo de acordo com as seguintes classes de 

ocupação do solo: 

 Áreas edificadas – correspondentes ao núcleo de Portimão; 

 Áreas balneares – correspondente à zona de costa ao longo de toda a área de estudo; 

 Outras áreas – correspondendo à rede viária. 
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Figura 5.24 – Enquadramento da área de Estudo na carta do COS (2018) 

Em termos globais, a área de estudo caracter iza-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 zona da marina de Portimão.  

5.4.2.1 Áreas edificadas 

A área de estudo carateriza-se por se apresentar bastante artificializada, com uma frente marítima 

densamente construída com edifícios hoteleiros, residenciais e comerciais, tal como se pode ver nas 

fotografias seguintes. A volumetria dos edifícios existentes nesta frente marítima carateriza-se por 

edificações com mais de 5 pisos, com uma utilização comercial (lojas e/ou restauração) no piso térreo 

e ocupação residencial nos pisos superiores. Esta zona carateriza-se ainda pela presença de vários 

espaços hoteleiros, nomeadamente: Hotel Oriental, Hotel Algarvio Casino, Hotel Bela Vista Hotel & 

Spa, Turim Presidente, Jardim do Vau, localizados na primeira linha de costa, entre outros. 
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A zona de praia encontra-se também bastante artificializada com a existência de apoios de praia, 

marina de Portimão e esporões e molhe submerso. 

  

  

  

  
Fotografia 5.1 – Áreas edificadas e frente costeira da zona da Praia da Rocha 
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5.4.2.2 Áreas balneares 

Relativamente às zonas de praia, correspondem a praias urbanas delimitadas por passeios e edifícios, 

e arribas arenosas, tal como se pode observar nas fotografias seguintes. A praia da Rocha é a que 

apresenta uma maior largura de areal, com diversos apoios de praia, correspondendo por isso a zona 

de empréstimo.  

  

  

Fotografia 5.2 – Zonas de praia 

5.4.2.3 Outras áreas 

A rede viária na área de estudo corresponde essencialmente a vias de acesso às praias (pavimentadas) 

e arruamentos nas zonas urbanizadas. 

 Recursos hídricos 

5.5.1 Recursos hídricos superficiais 

5.5.1.1 Metodologia 

Para a caracterização dos recursos hídricos superficiais consultou-se a informação disponível no Plano 

de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) (1º e 2º ciclos), no site da APA/ARH. 
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5.5.1.2 Identificação das massas de água superficiais 

A área de intervenção insere-se na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8), com uma área 

total de 5 511 km2, e integra as bacias hidrográficas das ribeiras do Algarve incluindo as respetivas 

águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de junho. 

Os principais cursos de água da região hidrográfica nascem nas serras de Monchique e Espinhaço de 

Cão, a Ocidente, e na do Caldeirão no setor Nordeste, sendo o mais importante o rio Arade. A maioria 

dos cursos de água possui um regime torrencial com caudais nulos ou muito reduzidos durante uma 

parte do ano, correspondente ao período de estiagem. De acordo com o PGRH-RH8 (2º ciclo) estão 

delimitadas 71 massas de água superficiais, distribuídas pelas seguintes categorias: 59 massas de 

águas rios, 3 massas de água de transição e 9 massas de água costeiras. 

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. 

  

Fotografia 5.3 – Zona costeira, zona de Portimão 

(Massa de água costeira CWB-II-6) 

Fotografia 5.4 – rio Arade, PT08RDA1701 (massa de 

água de transição) 

5.5.1.3 Pressões sobre as massas de água 

De acordo com o PGRH-RH8, as pressões sobre as massas de água superficiais podem ter diferentes 

origens, a saber: 

 Pressões qualitativas – podem estar relacionadas com a ausência de tratamento de águas 

residuais de diversas atividades, nomeadamente associadas ao setor urbano, ao setor 

industrial (incluindo as instalações aquícolas e portuárias), a passivos ambientais, ao setor 

agro-pecuário e das pescas, ao turismo e às atividades que originam a descarga de 

substâncias prioritárias e outros poluentes e poluentes específicos; 
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 Pressões quantitativas - estão relacionadas com as atividades que extraem água para fins 

diversos, nomeadamente para produção de água destinada ao abastecimento público de 

água para consumo humano, para a agricultura, para a indústria e para a produção de 

energia elétrica. 

 Pressões morfológicas - são alterações físicas nas áreas de drenagem, nos leitos e nas 

margens das massas de água, de origem antropogénica, que têm como impacte alterações 

nos regimes hidráulico e hidrológico dessas massas de água, bem como no regime de marés, 

como por exemplo: deposições de sedimentos; as remoções de substratos; as barragens, os 

açudes, os descarregadores, os esporões, etc. 

 Pressões hidromorfológicas - são alterações dos regimes hidráulico e hidrológico das 

massas de água, de origem antropogénica, que têm como impacte alterações no estado e 

no potencial ecológico dessas massas de água, como por exemplo: as alterações do nível 

hidrométrico das massas de água, etc. 

 Pressões biológicas - são as pressões que, tal como a pesca, podem ter um impacte direto 

nos recursos vivos, do ponto de vista quantitativo ou qualitativo, como por exemplo: carga 

piscícola, a competição com espécies autóctones e o esvaziamento de albufeiras. 

Através do visualizador do SNIAmb, no tema Planos de Gestão de Região Hidrográfica, é possível 

identificar que a massa de água superficial de transição - rio Arade, PT08RDA1701 encontram-se 

sujeitas a pressões qualitativas pontuais, associadas a infraestruturas pontuais, nomeadamente a 

Marina de Portimão – Forte de Santa Catarina. 

 

Fotografia 5.5 - Entrada da marina de Portimão – Forte de Santa Catarina 
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Relativamente a outras origens de pressões sobre a superficial de transição - rio Arade, 

PT08RDA1701, o visualizador acima referido refere ainda a existência de pressões de origem 

industrial, com valores de carga de: 26,50 kg/ano para o CBO5; 44,20 kg/ano para o CQO; 265,60 

kg/ano para o N; 177,00 kg/ano para o P. Refira-se que na área de estudo não foi identificada 

nenhuma indústria. 

No que concerne a massa de água costeira CWB-II-6, de acordo com informação disponível no 

visualizador do SNIAmb, esta massa de água encontra-se sujeita a pressões qualitativas pontuais 

provenientes do turismo. Em termos de carga os valores registados foram de: 6 456,12 kg/ano para 

o CBO5; 9 154,20 kg/ano para o CQO; 970,17 kg/ano para o N; 263,53 kg/ano para o P. A área de 

estudo carateriza-se pela existência de várias unidades hoteleiras, não só na primeira linha de costa, 

mas também um pouco mais recuadas. Dessas unidades hoteleiras destacam-se as seguintes: Hotel 

Oriental, Hotel Algarvio Casino, Hotel Bela Vista Hotel & Spa, Turim Presidente, Jardim do Vau. 

Foram ainda identificadas pressões qualitativas pontuais, em ambas as massas de água superficiais 

identificadas na área de estudo, em particular associadas a descargas para o hídrico, provenientes de 

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Na área de estudo não foi identificada nenhuma 

ETAR.  

Relativamente às pressões qualitativas difusas foram identificadas sobre a massa de água rio Arade, 

PT08RDA1701, pressões associadas a atividade agrícola e florestal e também pecuária. Em termos de 

carga os valores registados foram os seguintes: 

 Atividade agrícola e florestal: 19 099.93 kg/ano para o N; 2 364,21 kg/ano para o P. 

 Atividade pecuária: 5 349,79 kg/ano para o N; 270,64 kg/ano para o P. 

A área de estudo é bastante artificializada, não existindo áreas florestais. Refira-se que não foram 

identificadas atividades agrícolas ou pecuárias na área de estudo.  

Ainda através da consulta da informação disponível no visualizador do SNIAmb, foi identificado 

pressões qualitativas difusas, sobre as massas de água superficiais: de transição - rio Arade, 

PT08RDA1701 e costeira CWB-II-6, associados aos campos de golfes. Em termos de carga os valores 

registados foram os seguintes: 

 rio Arade, PT08RDA1701: 1 112,82 kg/ano para o N; 24,33 kg/ano para o P. 

 costeira CWB-II-6: 1 912,77 kg/ano para o N; 41,65 kg/ano para o P. 

Não foram identificados campos de golfe na área de estudo. 

5.5.1.4 Estado das massas de águas superficiais 

5.5.1.4.1 Critérios de classificação 

De acordo com os critérios adotados nos PGRH, a avaliação do estado global das águas de superfície 

naturais inclui a avaliação do estado ecológico e do estado químico.  

O estado ecológico traduz a qualidade da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas aquáticos 

associados às águas superficiais e é expresso com base no desvio relativamente às condições de uma 
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massa de água idêntica, ou seja, do mesmo tipo, em condições consideradas de referência. As 

condições de referência equivalem a um estado que corresponde à presença de pressões 

antropogénicas pouco significativas e em que apenas ocorrem pequenas modificações físico-

químicas, hidromorfológicas e biológicas. 

O estado ecológico corresponde a uma estimativa do grau de alteração da estrutura e função do 

ecossistema devido às diferentes pressões antropogénicas e integra a avaliação de elementos de 

qualidade biológica e dos elementos de suporte aos elementos biológicos, isto é, químicos, físico-

químicos e hidromorfológicos. 

Os elementos de qualidade utilizados na avaliação do estado ecológico das águas de transição, são 

os seguintes: 

 Elementos de Qualidade Biológica: 

o Fitoplâncton; 

o Restante flora aquática; 

o Invertebrados bentónicos; 

o Fauna piscícola. 

 Elementos de Qualidade Hidromorfológica 

o Regime marés; 

o Condições morfológicas. 

 Elementos de Qualidade Químicos e Físico-químicos 

o Condições gerais; 

o Poluentes específicos. 

A classificação final do estado ecológico resulta da pior classificação obtida para cada elemento de 

qualidade. 

A avaliação do estado químico está relacionada com a presença de substâncias químicas que em 

condições naturais não estariam presentes ou que estariam presentes em concentrações reduzidas. 

Estas substâncias são suscetíveis de causar danos significativos para o ambiente aquático, para a 

saúde humana e para a fauna e flora, devido às suas características de persistência, toxicidade e 

bioacumulação.  

Na figura seguinte apresenta-se uma representação esquemática e conceptual da classificação do 

estado global das águas de superfície. 
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Figura 5.25 – Esquema conceptual do sistema de classificação do estado das águas superficiais  

(Fonte: PGRH Tejo e Ribeiras Oeste-2º ciclo (APA, 2016)) 

5.5.1.4.2 Estado da massa de água 

De acordo com informação do portal SNIAmb e o PGRH RH8, 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; 

o Estado Químico: Bom; 

o Estado Global: Inferior a Bom. 

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

o Estado ecológico: Bom; 

o Estado Químico: Desconhecido; 

o Estado Global: Bom.  
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5.5.1.5 Qualidade das águas balneares 

A gestão da qualidade das águas balneares é, em termos do direito comunitário, regida pela Diretiva 

2006/7/CE, de 15 de fevereiro de 2006, que foi transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei 

nº 135/2009, de 3 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 113/2012, de 23 de maio, que estabelece 

o regime de identificação, monitorização e classificação da qualidade das águas balneares. 

São águas balneares as águas superficiais, quer sejam interiores, costeiras ou de transição, tal como 

definidas na Lei da Água (Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro), em que se preveja um grande número 

de banhistas e onde a prática balnear não tenha sido interdita ou desaconselhada de modo 

permanente (ou seja, pelo menos durante uma época balnear completa). 

No decurso de cada época balnear, há necessidade de avaliar a qualidade da água numa perspetiva 

de prevenção do risco para a saúde que possa resultar de situações de poluição de curta duração ou 

de situações anormais, pelo que é realizada uma avaliação pontual/amostra a amostra, aplicando os 

valores limite (de acordo com a norma de 2020-05-19 da Comissão Técnica de Acompanhamento 

da aplicação do Decreto-Lei 135/2009, de 3 de junho com a redação que lhe foi dada pelo Decreto 

Lei nº 113/2012, de 23 de maio), apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 5.15 – Limites de concentração de parâmetros microbiológicos em águas balneares 

Tipo de água balnear 

Parâmetros 

Enterococos intestinais 

(ufc/100 ml) 

Escherichia coli 

(ufc/100 ml) 

Costeira ou de transição 300 1000 

Nota: ufc – unidades formadoras de colónias 

Uma água balnear considera-se “imprópria para banhos”, logo, o banho deverá ser desaconselhado 

ou mesmo proibido, quando um resultado dos parâmetros analisados ultrapassar qualquer um dos 

valores da tabela acima. 

Sempre que os valores forem iguais ou inferiores aos da norma, considera-se a "Água própria para 

banhos", ou seja, a prática balnear decorre sem restrições relacionadas com a qualidade da água 

balnear. 

Para além desta avaliação durante a época balnear (Método de avaliação de amostras únicas), é feita 

a avaliação anual da qualidade da água balnear, de acordo com o preconizado pela Diretiva 

2006/7/CE. Nos casos gerais, para que ocorra a classificação anual da qualidade da água balnear é 

necessário um número mínimo de 16 amostras para o conjunto das últimas quatro épocas balneares 

(mínimo de quatro amostras por época balnear). 

No âmbito da avaliação à luz da Diretiva 2006/7/CE, para as águas balneares costeiras e de transição 

é utilizado um conjunto de dados de qualidade recolhidos durante 4 épocas balneares, sendo as 

normas de qualidade para essas águas as seguintes: 
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Tabela 5.16 – Normas de qualidade para os parâmetros microbiológicos de acordo com a Diretiva 

2006/7/CE, para as águas costeiras e de transição 

Classificação 

Parâmetros 

Enterococos intestinais 

(ufc/100 ml) 

Escherichia coli 

(ufc/100 ml) 

Qualidade Excelente 100(*) 250(*) 

Qualidade Boa 200(*) 500(*) 

Qualidade Aceitável 185(*) 500(*) 

(*) com base numa avaliação do percentil 95 da função densidade de probabilidade da distribuição 

log-normal de base 10; 

(**) com base numa avaliação do percentil 95 da função densidade de probabilidade da distribuição 

log-normal de base 10. 

De acordo com a Diretiva 2006/7/CE, as águas balneares poderão, então, obter a classificação anual 

“MÁ"; "ACEITÁVEL"; "BOA" e "EXCELENTE". 

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados das análises realizados em 27/09/2021, disponíveis 

no SNIRH, sobre as águas balneares de Marina de Portimão, Três Castelos, Careanos e Vau. 

Tabela 5.17 – Resultados das análises em 2021 

Águas 

Balneares 

Data da 

amostragem 

Parâmetros 

Classificação Enterococos 

intestinais 

(NMP/100 ml) 

Escherichia coli 

(NMP/100 ml) 

Marina de 

Portimão 

(PTCU2K) 

27/09/2021 <15 15 

Excelente: 2019 a 2020 

Boa: 2012, 2014 a 2018 

Aceitável: 2013 

2021 em validação 

Três Castelos 

(PTCX8E) 
27/09/2021 <15 <15 

Excelente: 2012 a 2020 

Boa: 2006 a 2011 

2021 em validação 

Careanos 

(PTCU8D) 
27/09/2021 <15 15  

Excelente: 2011 a 2020 

Boa: 2006 a 2010 

2021 em validação 

Vau (PTCF9H) 27/09/2021 <15 15  

Excelente: 2011 a 2020 

Boa: 2006, 2008 a 2010 

Aceitável: 2007 

2021 em validação 

De acordo com os ensaios realizados nas águas balneares, identificadas na tabela anterior, 

disponibilizados pelo SNIRH, constata-se que as águas se encontram próprias para banhos. 
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5.5.2 Recursos hídricos subterrâneos 

5.5.2.1 Metodologia 

Para a caracterização dos recursos hídricos superficiais consultou-se a informação disponível no 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) (1º e 2º ciclos), no site da 

APA/ARH, SNIRH - Sistemas Aquíferos e Águas Subterrâneas. 

5.5.2.2 Enquadramento hidrogeológico 

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está intimamente 

relacionada com as ações geológicas que moldaram o nosso território. A correspondência entre a 

distribuição e características dos aquíferos e as unidades geológicas constituiu a base para o 

estabelecimento, pelo ex INAG, de quatro unidades hidrogeológicas, que correspondem às quatro 

grandes unidades morfo-estruturais em que o país se encontra dividido: 

 Maciço Antigo, também designado por Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico; 

 Orla Mesocenozóica Ocidental, abreviadamente designada por Orla Ocidental; 

 Orla Mesocenozóica Meridional, abreviadamente designada por Orla Meridional; 

 Bacia Terciária do Tejo-Sado, abreviadamente designada por Bacia do Tejo-Sado. 

A figura seguinte constitui o mapeamento da distribuição das unidades hidrogeológicas em Portugal 

Continental, sendo possível verificar que 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.  
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Figura 5.26 – Distribuição das Unidades Hidrogeológicas em Portugal 

(Fonte: SNIRH (2021), Sistemas Aquíferos) 

Na unidade hidrogeológica Orla Meridional encontram-se 17 sistemas aquíferos individualizados (ver 

figura seguinte), em que as principais formações aquíferas são constituídas por: formações 

plioquaternárias (areias e cascalheiras continentais, areias de duna, etc.); formações miocénicas, 

fundamentalmente de fácies marinha; formações detríticas e carbonatadas cretácicas; formações 

calcárias e dolomíticas do Jurássico. 
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Figura 5.27 – Sistemas aquíferos 

(Fonte: SNIRH (2021), Sistemas Aquíferos) 

A área de estudo está inserida no sistema aquífero de Mexilhoeira Grande – Portimão (M3). 

O sistema aquífero de Mexilhoeira Grande – Portimão (M3) é um sistema multiaquífero, constituído 

por um sistema poroso e outro cársico. As formações aquíferas dominantes são: dolomitos e calcários 

dolomíticos (Jurássico inf.), calcários e dolomitos de Almádena (Jurássico médio), formação 

carbonatada de Lagos-Portimão (Miocénico), areias e cascalheiras de Faro-Quarteira (Quaternário). 
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Figura 5.28 – Sistemas aquíferos de Mexilhoeira Grande-Portimão (M3) 

(Fonte: SNIRH (2021), Sistemas Aquíferos) 

5.5.2.3 Identificação e caraterização das massas de água subterrâneas 

Conforme referido, a área de estudo insere-se na formação Orla Meridional ou Algarvia, a qual na 

área de estudo é constituída pelas seguintes massas de água subterrâneas, com as características  

indicadas na tabela seguinte: 

Tabela 5.18 – Massas de água subterrâneas na área de estudo 

Código Designação da massa de água 
Tipo de 

aquífero 

Meio 

hidrogeológico 

Área total 

(km2) 

PTM02RH8_C2 Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade Livre Poroso 93 

PTM03 Mexilhoeira Grande - Portimão Livre Poroso 405 
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5.5.2.4 Pressões sobre as massas de água subterrâneas 

Tendo por base as informações que constam do PGBH-RH8- 2º ciclo, no presente ponto apresentam-se 

as principais pressões inventariadas para as massas de água representadas na área de estudo e que, 

potencialmente, poderão condicionar a sua utilização para os diferentes fins a que se destina, entre 

outros aspetos. 

Através do visualizador do SNIAmb, no tema Planos de Gestão de Região Hidrográfica, é possível 

identificar que as massas de água subterrâneas existentes na área de estudo encontram-se sujeitas 

a pressões qualitativas difusas, provenientes da atividade agrícola e florestal e pecuária, com as 

seguintes cargas: 

Atividade agrícola e florestal: 

 Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade, (PTM02RH8_C2): 15 935,30 kg/ano para o 

N; 565,21 kg/ano para o P. 

 Mexilhoeira Grande – Portimão (PTM03): 9 012,36 kg/ano para o N; 404,41 kg/ano para o P. 

Atividade pecuária: 

 Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade, (PTM02RH8_C2): 3 663,64 kg/ano para o 

N; 51,87 kg/ano para o P. 

 Mexilhoeira Grande – Portimão (PTM03): 2 593,34 kg/ano para o N; 36,18 kg/ano para o P. 

A área de estudo é bastante artificializada, não existindo áreas florestais. Refira-se que não foram 

identificadas atividades agrícolas ou pecuárias na área de estudo.  

Ainda através da consulta da informação disponível no visualizador do SNIAmb, foram identificadas 

pressões qualitativas difusas, sobre as massas de água subterrâneas associados aos campos de 

golfes. Em termos de carga os valores registados foram os seguintes: 

 Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade, (PTM02RH8_C2): 89,61 kg/ano para o N; 

1,77 kg/ano para o P. 

 Mexilhoeira Grande – Portimão (PTM03): 508,30 kg/ano para o N; 10,05 kg/ano para o P. 

Não foram identificados campos de golfe na área de estudo. 

5.5.2.5 Estado das massas de águas subterrâneas 

5.5.2.5.1 Critérios de classificação 

A avaliação do estado das massas de água subterrâneas engloba a avaliação do estado quantitativo 

e do estado químico, tendo sido adotada nos PGRH (APA, 2016) a metodologia proposta no Guia n.º 

18 “Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment”. 

De acordo com o citado guia, para se avaliar o estado químico e quantitativo de uma massa de água, 

torna-se necessário realizar uma série de testes químicos e quantitativos relevantes para os elementos 

em risco e que se aplicam à massa de água em questão. A classificação final da massa de água é obtida 

pela pior classificação dos testes, sendo necessário realizar todos aqueles que são relevantes. 
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O processo de classificação deverá indexar a cada massa de água uma única classe de estado. Para 

as águas subterrâneas são estabelecidas duas classes de estado, em resultado das pressões a que a 

massa de água se encontra sujeita, de acordo com a seguinte tabela:  

 
O estado da massa de água corresponde ao pior estado registado – quantitativo e químico. 

5.5.2.5.2 Estado da massa de água 

De acordo com o PGRH8- 2º ciclo, as massas de água subterrâneas identificadas apresentam o 

seguinte estado: 

 Massa de água subterrânea- Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade 

(PTM02RH8_C2): 

o Estado químico: Bom; 

o Estado quantitativo: Bom; 

o Estado Global: Bom. 

 Massa de água subterrânea- Mexilhoeira Grande - Portimão (PTM03): 

o Estado químico: Medíocre; 

o Estado quantitativo: Bom; 

o Estado Global: Inferior a bom. 

5.5.2.6 Identificação das captações de água existentes 

No âmbito da consulta às entidades, foi realizado um pedido de elementos ao Laboratório Nacional 

de Energia e Geologia (LNEG). Relativamente ao ofício do LNEG, não é feita referência a qualquer 

captação de água subterrânea, presente na área de estudo. Foi ainda consultado o Geoportal do 

LNEG, para validação da informação, tendo-se constatado que na área de estudo não existem 

captações de água subterrâneas. 

Através da consulta do SNIRH, não foram identificadas captações de águas subterrâneas destinadas 

ao abastecimento público na área de estudo.  

5.5.3 Usos da água (zonas protegidas) 

Para a caracterização dos principais usos da água (zonas protegidas), na área de estudo, recorreu-se 

à informação disponível no PGRH – RH8 (2º ciclo), identificadas e registadas de acordo com as 

definições e procedimentos constantes na Diretiva Quadro da Água (DQA) e na Lei da água. 

Consideram-se como “zonas protegidas” as zonas que requerem proteção especial ao abrigo da 

legislação comunitária no que respeita à proteção das águas superficiais e subterrâneas ou à 

conservação dos habitats e das espécies diretamente dependentes da água. Assim, constituem-se 

como “zonas protegidas”: 
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 Zonas designadas para a captação de água destinada à produção de água para consumo 

humano; 

 Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico; 

 Zonas designadas como águas de recreio (águas balneares); 

 Zonas designadas como zonas vulneráveis; 

 Zonas designadas como zonas sensíveis em termos de nutrientes; 

 Zonas designadas para a proteção de habitats e da fauna e flora selvagens e a conservação 

das aves selvagens; 

De seguida apresenta-se uma caraterização das “zonas protegidas” existentes na área de estudo. 

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

humano 

No âmbito do artigo 7.º da DQA e do artigo 48.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, determinam 

que deverão identificadas todas as massas de água destinadas à captação de água para consumo 

humano que forneçam mais de 10 m3/dia, em média, ou que sirvam mais de 50 pessoas. O PGRH-

RH8 (2º ciclo) identificou a existência de captações de água subterrânea destinadas à produção de 

água para consumo humano, que se encontram distribuídas por 16 massas de água. 

Na área de estudo foram identificadas uma zona protegida, a saber: Zona protegida de 

Mexilhoeira Grande - Portimão (PTA7M03). 

5.5.3.2 Zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico (moluscos 

bivalves) 

A Diretiva 79/923/CE do Conselho, de 30 de outubro, relativa à qualidade das águas do litoral e 

salobras para fins aquícolas – águas conquícolas, foi transposta para o direito nacional através do 

Decreto-Lei n.º 236/98, 1 de agosto, que revogou o Decreto-Lei n.º 74/90, 7 de março. Estabelece no 

seu artigo 41º que sejam classificadas as águas conquícolas. Até ao momento não houve classificação 

de águas conquícolas. 

A aplicação a Portugal da regulamentação comunitária relativa à definição e classificação das zonas 

de produção foi realizada pela Portaria n.º 1421/2006, de 21 de dezembro, que define as regras de 

higiene específicas para a produção e comercialização de moluscos bivalves, equinodermes, 

tunicados e gastrópodes marinhos vivos. A última classificação das zonas de produção foi publicada 

no Despacho n.º 2625/2021, de 9 de março de 2021.  

O PGRH-RH8 (2º ciclo) identificou 18 zonas de produção de moluscos bivalves que abrangem 11 

massas de água – 1 da categoria águas de transição e 10 da categoria costeiras.  

Na área de estudo foi identificada a 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. 
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5.5.3.3 Águas de recreio, incluindo as designadas como águas balneares 

De acordo com a Lei da Água, são consideradas águas balneares as águas superficiais, quer sejam 

interiores, costeiras ou de transição, em que se preveja um grande número de banhistas e onde a 

prática balnear não tenha sido interdita ou desaconselhada de modo permanente (ou seja, pelo 

menos durante uma época balnear completa). Ao abrigo do Decreto-Lei nº 135/2009 de 3 de junho, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 113/2012 de 23 de maio, o procedimento de identificação de águas 

balneares decorre anualmente. A Portaria n.º 102-C/2021, de 14 de maio, para o ano de 2021, 

procede à identificação das águas balneares costeiras e de transição e das águas balneares interiores, 

fixando as respetivas épocas balneares, bem como à identificação das praias de banhos onde é 

assegurada a presença de nadadores-salvadores.  

De acordo com o PGRH-RH8 (2º ciclo) e a informação disponível no site da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), para a época balnear de 2021, foram identificadas na área de estudo, as águas 

balneares identificadas na tabela seguinte. 
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Tabela 5.19 – Identificação e caraterização das águas balneares 

Zona balnear Código 
Massa de água 

superficial associada 
Caraterização 

Marina de 

Portimão 
PTCU2K  PTCU2K 

Água balnear de transição situada no estuário do Rio Arade, em área de jurisdição 

portuária. Praia de areia dourada, à beira-rio, mas virada para o mar. Localizada a 

sul da Marina de Portimão. Extensão da frente de praia: 140m. Regime de marés: 

3,3-3,8m. Ondulação (altura média): 0,5m. Direção predominante do vento: NW 

 

Três Castelos PTCX8E CWB-II-6 

Água balnear costeira situada em praia com uso condicionado, associada a 

sistemas naturais sensíveis. Praia de areia dourada com arribas. Formações 

rochosas muito esculpidas. O areal confina com um pequeno promontório muito 

recortado. Extensão da frente de praia: 245m. Regime de marés: 3,4m; Ondulação 

(altura média): 0,5m. Direção predominante do vento: NW. 
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Zona balnear Código 
Massa de água 

superficial associada 
Caraterização 

Careanos PTCU8D CWB-II-6 

Água balnear costeira situada em praia com uso condicionado, associada a 

sistemas naturais sensíveis. Praia de areia dourada com arribas altas. Algumas 

formações rochosas, numerosas grutas e reentrâncias, no areal. Extensão da 

frente de praia: 210m. Regime de marés: 3,4m; Ondulação (altura média): 0,5m. 

Direção predominante do vento: NW 

 

Vau PTCF9H CWB-II-6 

Água balnear costeira situada em praia urbana com uso intensivo. Praia de areia 

dourada, com arribas muito moldadas pela erosão e que formam inúmeras 

reentrâncias e recantos. Extensão da frente de praia: 334m. Regime de marés: 

3,4m; Ondulação (altura média): 0,5m. Direção predominante do vento: NW. 
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 Hidrodinâmica costeira e transporte sedimentar  

5.6.1 Enquadramento morfodinâmico 

De acordo com o exposto no Projeto de Execução, o troço Vau-Rocha corresponde a segmento 

costeiro suportado por arribas com cerca de 15-20m de altura, com frente de mar de 1400m. Até ao 

início da década de 1970, as pequenas praias existentes eram exíguas e de pequenas dimensões 

correspondendo a pequenas enseadas acumuladas nas diversas reentrâncias da irregularidade do 

recorte costeiro das arribas cortadas em calcarenitos miocénicos. A largura média natural dessas 

praias não excedia 25m. Após a alimentação artificial da praia da Rocha em 1970, o troço Vau-Rocha 

foi capaz de reter uma pequena fração dessa areia, de que resultou um ligeiro aumento da largura 

média da praia de cerca de 15m. 

O troço compreendido entre a ponta de João de Arens e a praia Rocha incluiu-se num dos segmentos 

do litoral de arriba cortada em calcarenitos miocénicos em que a frequência de ocorrência de 

movimentos de massa é mais elevada. No período entre 1947-1991, Marques (1997) identificou 60 

desmoronamentos. No período entre 1995-2018 foram identificados mais 15 movimentos de massa 

(Figura 5.29). 

 

Figura 5.29 – Localização dos desmoronamentos registados no período 1995-2018 entre a Ponta João 

D’ Arens e a praia da Rocha. Base Ortofotografia de 2015. (Fonte: Projeto de Execução, APA, 2019)  

A evolução das arribas amarelas deste troço costeiro processa-se segundo uma sequência 

descontínua e intermitente de movimentos de massa que se revestem de múltiplas formas, desde os 

grandes movimentos associados ao colapso de cavidades cársicas, que podem deslocar dezenas de 

milhares de metros cúbicos, com recuos instantâneos locais de mais de uma dezena de metros, ao 
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simples desprendimento de pequenos blocos decimétricos. Os produtos dos movimentos de massa 

acumulados na base das arribas são, regra geral, rapidamente remobilizados pela ação direta da 

ondulação, constituindo fonte sedimentar importante das praias, podendo permanecer no sopé das 

vertentes alguns blocos mais resistentes, por períodos de décadas. 

Trata-se de troço de orientação geral WNW-ESE, recortado ao sabor da erosão das arribas, no sopé 

das quais se acumula praia de reduzidas dimensões. Em preia-mar de águas-vivas, sob condições de 

agitação média (Hs=1m), apenas as pequenas reentrâncias não são tocadas pelo espraio das ondas. 

Sob ondulação de tempestade (Hs=2.5m; Teixeira et. al., 1989) toda a base da arriba é varrida pelas 

ondas. A ausência de fontes sedimentares com expressão significativa e a capacidade de transporte 

longilitoral da ondulação, no sentido oeste-leste, inibe a acumulação de areias na faixa litoral. As 

praias acumuladas neste troço têm fraco desenvolvimento, subsistindo de forma incipiente na 

estreita faixa sob a influência e o abrigo do recorte costeiro. 

A zona submersa deste troço é caracter izada pela presença de plataforma de abrasão, com cobertura 

sedimentar arenosa dispersa e delgada, bem visível em fotografia aérea, até à batimétrica de -5m 

(ZH). A rugosidade grosseira do fundo da zona submersa do troço Vau-Rocha contrasta com 

regularidade da zona submersa da Praia da Rocha, a sotamar da primeira, onde a cobertura 

sedimentar arenosa é contínua e espessa. A divergência do padrão de distribuição sedimentar da 

área imersa dos dois troços resulta da diferença dos contextos morfodinâmicos. Tal como é possível 

verificar em diversos levantamentos topo-hidrográficos (veja-se, por exemplo, as cartas publicadas 

por Silva, 1889; Loureiro, 1909; Gomes e Wheinholtz, 1971), anteriormente à construção dos molhes 

da foz do Rio Arade, a embocadura era caracter izada pela presença de delta de vazante extenso e 

móvel, ocasionalmente soldado ao areal da Praia da Rocha. A dinâmica e mobilidade desta estrutura 

terá promovido a cobertura progressiva da plataforma de abrasão adjacente à praia da Rocha e a 

distribuição de areias ao longo da praia submarina. 

Este troço foi alvo de uma série de intervenções de alimentação artificial de praias, conforme já 

referido em 4.2.1. 

5.6.2 Marés 

O regime de maré na costa do sul do Algarve é do tipo semi-diurno, com amplitudes médias de cerca 

de 2m e amplitudes de águas-vivas que atingem mais de 3,50m. Como se pode verificar através da 

Tabela 5.20, dos níveis da máxima preia-mar diária, previstos nas tabelas de maré para o porto de 

Lagos, a cota da máxima preia-mar de águas-vivas equinociais (MPMAVE) é de +3.79m, acima do 

Zero Hidrográfico. 

Tabela 5.20 – Níveis caracter ísticos das marés em Lagos (“Roteiro da Costa de Portugal” - IH, 1990). 
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No entanto e face à informação constante das mesmas tabelas de maré, que alerta para o facto de 

“dado que o plano do Zero Hidrográfico (Z.H.) foi fixado em relação a níveis médios adotados há várias 

décadas, existe presentemente uma diferença sistemática de cerca de +10 centímetros entre as alturas 

de água e as alturas de maré previstas”, deve adotar-se a cota da máxima preia-mar de águas-vivas 

equinociais (MPMAVE) correspondente ao plano de +4,00mZH. 

A taxa de elevação recente do nível médio do mar (NMM) foi quantificada por Dias & Taborda (1988), 

com base nos registos do marégrafo de Lagos, entre 1908 e 1987, com valores médios de 

1,5mm/ano, atribuída à expansão térmica do oceano. 

Ainda, de acordo com elementos de maré do Instituto Hidrográfico (2021), os valores caracter ísticos 

médios anuais da maré astronómica em Lagos são os seguintes, aos quais, poderão acrescidos de 

+0,10m que deriva da variação do NMM e incertezas associadas à medição destes valores. De notar 

que não são tidas em conta as sobrelevações meteorológicas associadas a períodos de tempestades 

(storm surges). 

PM Máxima (preia-mar máxima)................................................................................................................  +3,79 mZH; 

PM AV (preia-mar de águas vivas média) ..............................................................................................  +3,44 mZH; 

PM AM (preia-mar de águas mortas média) .........................................................................................  +2,64 mZH; 

NM (nível médio)  ............................................................................................................................................  +2,00 mZH; 

BM AM (baixa-mar de águas mortas média) ........................................................................................  +1,38 mZH; 

BM AV (baixa-mar de águas vivas média) ..............................................................................................  +0,56 mZH; 

BM Mínima (baixa-mar mínima).................................................................................................................  +0,27 mZH; 

5.6.3 Agitação marítima 

Relativamente abrigada da ondulação de forte energia que atinge a costa ocidental portuguesa 

proveniente de NW, a costa meridional algarvia encontra-se particularmente sujeita às condições 

originadas pelas situações geradas a sudoeste, sul e sudeste. 

De uma forma geral, a altura significativa (Hs) ronda 1,0m para períodos (T) em torno dos 4 a 6s e 6 

a 11s para os períodos de pico (Tp). Quanto à direção média associada ao período de pico, esta 

apresenta dois rumos predominantes: de SW e W com cerca de 68% de frequência, e de SE com 

cerca de 25% (Costa, 1994). 

No litoral sul do Algarve existem atualmente duas séries de dados de registos das condições de 

agitação marítima, obtidos por bóias-ondógrafo fundeadas ao largo de Faro: uma, mais antiga, que 

cobre o intervalo entre 1976 e 1980 (Pessanha & Pires, 1981) e outra, com registos recolhidos entre 

1986 e 2000 (Costa et al., 2001). Apesar do intervalo relativamente longo de aquisição de dados, as 

séries de registo contêm, apenas, respetivamente, 59% e 64% de registos válidos. 

Na Tabela 5.21 são apresentados os valores médios dos parâmetros escalares da agitação marítima 

das séries acima identificadas, sendo apresentados, na Figura 5.30, os histogramas de frequências 
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dos mesmos parâmetros obtidos na série de Costa et al. (2001). Os registos válidos obtidos nas bóias 

resultam, tipicamente, de observações durante um intervalo de tempo de 20 minutos. 

Tabela 5.21 – Valores médios dos parâmetros escalares da agitação marítima obtidos em bóias-ondógrafo 

fundeadas ao largo de Faro 

 

 

Figura 5.30 – Distribuição da frequência relativa (%) da altura significativa, do período médio e do período de 

pico, obtida na bóia fundeada ao largo de Faro, no período 1986-2000 (Costa et al., 2001). 

Relativamente ao rumo da ondulação, o regime de agitação marítima sentido no litoral sul do Algarve 

é marcadamente bimodal, refletindo a sua posição charneira sujeita à influência atlântica e 

mediterrânica. A agitação marítima predominante é gerada no oceano Atlântico, atingindo o Algarve 

com rumos de W ou SW, que em conjunto apresentam cerca de três quartos das ocorrências. Os 

rumos de E e SE, representam cerca de um quarto da agitação marítima e estão associados ao vento 

de leste, gerado na zona do Estreito de Gibraltar (Pires, 1989). A agitação marítima proveniente do 

quadrante sul é relativamente rara, com uma frequência anual de cerca de 2%. 

 

Figura 5.31 – Distribuição da frequência relativa (%) dos rumos da agitação marítima obtida na bóia fundeada 

ao largo de Faro, no período 1986-2000 (Costa et al. (2001) 

5.6.3.1 As tempestades na costa litoral do Algarve 

Para se efetuar uma análise de risco é determinante conhecer as condições extremas de oscilação da 

morfologia do litoral, pelo que o conhecimento do regime de tempestividade se afigura relevante. A 

Hs [m] T0 [s] Tp [s]

Pessanha & Pires (1981) set/1976 - jul/1980 0.93 4.8 8.5

Costa et. al. (2001) set/1986 - dez/2000 1 4.7 8.2

Referência Período de dados
Média anual
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definição de tempestade não é uniforme nos diferentes ramos do conhecimento, variando em função 

da perspetiva da análise ou da sua finalidade. 

Por exemplo, Carvalho (2004) considerou que para o litoral sul de Portugal Continental, a agitação 

marítima de tempestade corresponde aos registos de altura significativa igual ou superior a 2,00 m 

que ali representam. Por outro lado, Costa et al. (2001), consideraram as tempestades na costa sul 

apenas como as ocorrências de altura significativa igual a superior a 3,50 m, quando as bóias 

procedem a aquisição de dados de forma quase contínua. 

No estudo das variações morfológicas das praias do Algarve meridional, Teixeira et al. (1989) e 

Teixeira e Macedo (2001) verificaram que o valor da altura significativa a que corresponde a alteração 

significativa do perfil de praia coincide com o patamar de 2,50 m, utilizando este limiar como 

representativo da agitação marítima de tempestade. 

Analisando as séries de dados colhidos nas bóias ondógrafos verifica-se que estas padecem de 

lacunas de aquisição o que compromete a análise de temporal de fenómenos extremos, como as 

tempestades. Para suprir esta deficiência e no sentido de obter uma série temporal contínua, 

Carvalho (2004) procedeu à reconstituição do regime de agitação marítima no litoral sul do Algarve, 

utilizando modelo numérico e a série dos dados de vento num período de 14 anos (1989-2002), 

tendo concluído que a frequência da agitação marítima com altura igual ou superior a 2,0m, nesse 

período, foi de 76 dias por ano (28 temporais com duração média de 65 horas). Para o limiar de 6,0m 

de altura significativa, a frequência anual foi de 0.54 dias (1 temporal por ano, com duração média 

de 13 horas). 

No sentido de obter uma série temporal mais longa, Teixeira (2009) utilizou a série de previsões de 

agitação marítima do Boletim Meteorológico, diariamente publicado pelo Instituto de Meteorológica 

e contendo informação quantitativa sistemática sobre a altura significativa da ondulação desde 1976. 

A série temporal utilizada, referente a previsões de altura significativa igual ou superior a 2,50m, 

incorpora um período de 32 anos, entre os anos hidrológicos de 1976/77 e 2007/2008, inclui 880 

dias de tempestade, a que corresponde uma frequência anual média de 27,5 dias por ano. 

A projeção dos dados das frequências acumuladas ordenadas é compatível com os dados 

encontrados por Carvalho (2004) para um intervalo temporal de 14 anos (Figura 5.32), verificando-

se que o limar de altura significativa maior ou igual a 5,0m, tem período de retorno de um ano e que 

agitação marítima com alturas significativas iguais ou superiores a 6,0m tem período de retorno de 

3 anos. 
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Figura 5.32 – Distribuição conjunta altura significativa e período de retorno, baseada na série 

de previsões de 32 anos do Boletim Meteorológico Diário (Teixeira, 2009). 

 

Analisando apenas as tempestades extremas (Hs≥5,0m), com período de retorno superior a um ano, 

a série utilizada evidencia a dispersão temporal das tempestades mais violentas que assolaram o 

litoral sul do Algarve (Figura 5.33).  

 

Figura 5.33 – Distribuição temporal da frequência de tempestades extremas (Hs≥5m) previstas no litoral sul do 

Algarve, no Boletim Meteorológico Diário do Instituto de Meteorologia entre os anos hidrológicos 1976/77 e 

2009/10 (até 15 de janeiro 2010) 

Na avaliação do potencial da mobilização do litoral pela ação da agitação marítima incidente e da 

capacidade de desencadear de alterações dramáticas da configuração da costa, além da intensidade 

das tempestades (traduzido na altura da ondulação incidente) interessa também avaliar a 

concentração com que essas condições se verificam no tempo. Um dos indicadores utilizados para 

essa avaliação é o número de dias de tempestade registados num intervalo de 30 dias consecutivos. 
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Figura 5.34 – Distribuição temporal da frequência anual de dias de tempestade e da concentração máxima de 

dias de tempestade em 30 dias consecutivos, no litoral sul do Algarve, baseadas nas previsões do Boletim 

Meteorológico Diário do Instituto de Meteorologia entre os anos hidrológicos 1976/77 e 2009/10 

Na Figura 5.34 verifica-se que a variação desse parâmetro desde 1976, foram muito concentradas, 

havendo sido previstos 23 dias de tempestade num intervalo de 30 dias consecutivos. 

 

Figura 5.35 – Distribuição do período de retorno da concentração de dias de tempestade no litoral sul do 

Algarve baseada nas previsões do Boletim Meteorológico Diário do Instituto de Meteorologia entre os anos 

hidrológicos 1976/77 e 2009/10 

5.6.4 Transporte sedimentar 

5.6.4.1 Enquadramento 

De uma forma simplificada o litoral algarvio divide-se em dois tipos de costa distinta: um litoral 

rochoso de arribas que se estende desde Odeceixe até ao Ancão e um litoral arenoso para leste do 
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Ancão até à desembocadura do Guadiana, situando-se neste litoral arenoso o importante sistema de 

ilhas barreira que dão origem à denominada Ria Formosa. 

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. 

 

Figura 5.36 – Célula 7: balanço sedimentar na situação de referência (GTL, 2014) 

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 (Sebastião Teixeira, 

comunicação oral). A reduzida alimentação sedimentar associada à rede de drenagem e erosão do litoral 

(cujo contributo deverá ser extremamente escasso, uma vez que a litologia das arribas apresenta reduzida 

compatibilidade textural com as areias de praia) dá origem a um conjunto de praias descontínuas que se 

formam apenas onde o recorte da costa oferece condições para a retenção de areia, funcionando a 

generalidade das praias, do ponto de vista sedimentar, como sistemas fechados. 

A influência antrópica no balanço sedimentar nesta célula costeira relaciona-se essencialmente com 

a realização de operações de dragagem de melhoramento ou manutenção de canais de navegação 

com reposição do material no sistema de praia, nomeadamente nas praias da Rocha, dos Três 
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Castelos e do Alvor (Teixeira, 2009). Ao contrário do sucedido nas outras células sedimentares, as 

operações de dragagem não tiveram efeito negativos nas áreas litorais adjacentes (Freitas e Dias, 

2012) uma vez que não representaram um sumidouro para o balanço sedimentar. Nesse sentido 

pode considerar-se que a circulação sedimentar na situação de referência não sofreu alterações 

substantivas para a situação atual. 

5.6.4.2 Morfodinâmica 

De acordo com o Projeto de Migração Sedimentar, desde a 1ª alimentação artificial da praia da 

Rocha, o areal desta praia tem vindo a aumentar, distinguindo-se três ciclos de alargamento: 

 O primeiro ciclo, associado ao enchimento de 1970 (0.88Mm3), em que a praia cresceu cerca 

de 100m; 

 Entre 1983 e 1998 a praia acusou um alargamento de cerca de 20m, em consequência do 

enchimento realizado em 1983 na própria praia (0.1Mm3) e nas praias a barlamar (0.45Mm3), 

parcialmente transferidos para a praia da Rocha por efeito da deriva litoral; 

 Entre 1996 e 2003, a praia da Rocha sofreu novo alargamento de cerca de 60m associado à 

alimentação artificial das praias a barlamar (0.51Mm3), cujos sedimentos foram parcialmente 

transferidos para a praia da Rocha, por efeito da deriva litoral. 

Na sequência destes episódios, a largura da praia da Rocha (distância entre a base da arriba e a 

isolinha do nível médio do mar) é atualmente de cerca de 235m. A Figura 4.4 resume o traçado da 

isolinha do nível médio do mar entre 1964 e 2019, permitindo observar a evolução também da 

largura de praia da Praia da Rocha (distância entre a base da arriba e a isolinha do NMM).  

5.6.4.3 Quantificação da deriva sedimentar litoral 

É associado à ondulação incidente que os fenómenos de refração sofridos por esta ao aproximar-se 

da linha de costa, de forma oblíqua, dão origem à formação de correntes longilitorais com grande 

capacidade de mobilização de sedimentos. Assim, a deriva litoral característica desta célula 

sedimentar é predominantemente de W para E.  

Apresenta-se nas tabelas abaixo a definição do balanço sedimentar na situação de referência ena 

situação atual, tal como exposto pelo Grupo de Trabalho do Litoral (2014).  
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Tabela 5.22 – Célula 7: Definição do balanço sedimentar na situação de referência. (GTL, 2014) 

 

Tabela 5.23 – Célula 7: Caracterização do balanço sedimentar na situação atual. (GTL, 2014) 

 

De acordo com o Projeto de Migração Sedimentar, pode-se observar, tendo como base os resultados e 

análise exposta na Figura 4.5, que os sedimentos colocados no troço Vau-Rocha são mobilizados e 

posteriormente retidos na Praia da Rocha, pela presença do quebramar portuário. Juntamente com 

observações da equipa da APA, olhando à mesma figura, mais precisamente à longevidade da 

alimentação artificial realizada em 1998, de cerca de 10 anos (até 2008), que envolveu a deposição de 

cerca de 510 000m3, obtem-se, em termos médios, uma taxa de transporte longitudinal de cerca de 50 

000m3/ano. 
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 Biologia 

O capítulo relativo aos ecossistemas está dividido em duas partes: uma relativa aos ecossistemas 

marinhos, os quais que serão diretamente afetados pelo projeto e outra relativa aos ecossistemas 

terrestres que, eventualmente, poderiam ser afetados devido à necessidade de acesso às praias, de 

pessoal e maquinaria. Estas duas componentes são abordadas em capítulos diferentes. 

5.7.1 Ecossistemas terrestres 

5.7.1.1 Enquadramento da área de estudo 

Nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, diploma legal que 

enquadra o procedimento de AIA, são consideradas áreas sensíveis do ponto de vista ecológico: 

 Os locais integrados na Rede Comunitária Natura 2000 (Sítios de Interesse Comunitário e 

Zonas de Protecção Especial para a Avifauna); 

 As áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas. 

A área de estudo não integra a Rede Nacional de Áreas Protegidas, mas está parcialmente incluída 

na Rede Natura 2000, designadamente na ZEC Costa Sudoeste (Figura 4.2 – Áreas sensíveis do ponto 

de vista da conservação da natureza na envolvente do projeto). Localiza-se ainda a menos de 4 km 

das ZEC’s Arade/Odelouca (a norte) e Ria de Alvor (a oeste). 

Do ponto de vista biogeográfico, a área estudada situa-se no piso bioclimático Pré-Mediterrânico de 

acordo com Alcoforado (et al., 1982). De acordo com Costa, et al., (1998), insere-se na Província 

Gaditano-Onudo-Algarviense, Sector Algarviense, Superdistrito Algárvico e de acordo com Franco 

(1971), enquadra-se na região do Sotavento Algarvio. 

5.7.1.2 Flora e vegetação 

5.7.1.2.1 Definição da vegetação climácica 

Embora na generalidade do território continental a vegetação climácica seja dominada por espécies 

do género Quercus (Costa, et al., 1998), existem algumas excepções a esta regra.  

Junto às arribas a vegetação de cabeça de série é constituída pelos Zimbrais de Juniperus turbinata 

(Zimbro ou sabina-das-praias), atualmente inexistentes na área de estudo. Estes zimbrais 

corresponderiam ao habitat classificado Zimbrais-carrascais de Juniperus turbinata subsp. turbinata 

(habitat 5210pt2, um subtipo do habitat Matagais arborescentes de Juniperus spp.) e à associação 

Aristolochio baeticae-Juniperetum turbinatae.  

5.7.1.2.2 Metodologia 

Os dados utilizados nesta caracterização tiveram três origens distintas: bibliografia, trabalho de 

campo e informações pessoais referentes à área enquadrante. Neste âmbito, o conhecimento prévio 
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da flora da região e a existência de estudos anteriores efetuados na região, foi determinante para a 

caracterização biológica da área de estudo. 

Para a avaliação das biocenoses foi realizada uma visita ao terreno, no início de dezembro de 2021, 

durante a qual foi realizado o inventário florístico e foram identificadas e caracter izadas as estruturas 

de vegetação (sintaxa), através das espécies dominantes, do elenco específico, e do tipo fisionómico. 

Foram ainda identificados os habitats naturais classificados no âmbito do Anexo I da Diretiva Habitats 

(Anexo B-I do Decreto-Lei 49/2005).  

A metodologia estruturante deste estudo, no que respeita à flora e vegetação, consistiu na aplicação 

de quatro critérios de avaliação botânica que incluem os parâmetros usualmente utilizados em 

estudos de ordenamento do território e de conservação da natureza, designadamente: 

 A proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao coberto vegetal 

primitivo; 

 A presença habitats classificados nos termos do Anexo I da Diretiva 92/43/CEE (Diretiva 

Habitats) e Anexo B-I do Decreto-Lei 49/2005; 

 A presença de formações vegetais raras no contexto nacional; 

 A presença ou ausência de espécies raras, protegida ou ameaçadas. 

A avaliação do primeiro aspecto baseia-se nos seguintes pressupostos: 

 As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando 

combinações de espécies características - unidades de comunidades vegetais - de acordo 

com a natureza edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para 

cada local, as fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica, 

devido às acções de destruição naturais ou antropogénicas. 

 Nesta perspetiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax. 

Assim, cada fitocenose que se estabelece, desde as comunidades climácicas até à 

desertificação, traduz-se numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o 

afastamento de determinada estrutura de vegetação em relação ao clímax, menor o seu 

valor natural. 

As comunidades mais próximas do clímax apresentam, também, maior sensibilidade uma vez que, 

após um episódio de perturbação, o período necessário para o seu restabelecimento é mais longo 

do que o período necessário para o restabelecimento de uma etapa pioneira. 

Relativamente à presença de habitats naturais e semi-naturais classificados no âmbito da Diretiva 

Habitats, utilizaram-se os critérios constantes do Manual Interpretativo dos Habitats Naturais, 

publicado pela Comissão Europeia (UE, 2013) e no trabalho da Associação Lusitana de Fitossociologia 

(ALFA), constante do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, elaborado pelo Instituto da Conservação 

da Natureza. Saliente-se que fora de Rede Natura 2000, como é o caso em estudo, estes habitats não 

têm proteção legal. 
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No que respeita à presença de formações vegetais raras no âmbito nacional, recorremos em larga 

medida à nossa experiência pessoal, uma vez que os dados bibliográficos relativos a este assunto 

são fragmentários. 

Quanto às espécies protegidas por lei, foram consideradas as plantas constantes dos anexos II e IV 

da Diretiva Habitats. No que respeita à flora ameaçada, considerou-se a Lista Vermelha da Flora 

Vascular de Portugal Continental. 

A aplicação destes quatro critérios foi precedida de uma caracterização das estruturas de vegetação.  

 

5.7.1.2.3 Resultados 

a) Aspetos gerais 

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.  

b) Promontório de João de Arens 

O promontório de João de Arens apresenta uma grande variedade de vegetação, designadamente: 

 Prados com algum grau de ruderalização; 

 Áreas florestais dominadas por espécies exóticas; 

 Vegetação halófita ou sub-halófita das arribas e do topo das arribas; 

 Áreas de matos dominadas por Pistacia lentiscus (aroeira), resultantes da colonização de 

campos agrícolas abandonados. 

Os prados são constituídos por vegetação nitrófila. Corresponde às comunidades que se 

desenvolvem nos locais pisoteados, em caminhos, campos agrícolas e pastagens, mediana ou 

fortemente nitrófilos, por isso, classificando-se fitossociologicamente na classe Stellarietea mediae.  

Na generalidade dos locais, a vegetação é dominada pelo malmequer Anacyclus clavatus, ou por 

aveia-brava (Avena sp.) à data já senescente. Daucus carota (Cenoura-brava) é também muito 

abundante. Para além destas espécies são comuns: Echium tuberculatum (Viperina), Spergularia 

purpurea, Foeniculum vulgare (Funcho), Trifolium angustifolium (Trevo), Sherardia arvensis (Raspa-

língua), Solanum dulcamara, Plantago coronopus (Diabelha), Poligonum avicular, Rapistrum rugosum, 

Solanum nigrum, Andryala integrifolia (Tripa-de-ovelha), Sonchus sp. (Dente-de-leão), e várias 

poáceas, designadamente Dactylis glomerata (Panasco), Hordeum murinum, Bromus triandrus entre 

muitas outras, todas elas espécies nitrófilas e de curto ciclo de vida.  

Em alguns locais, os prados estão a ser colonizados por plantas vivazes, destacando-se Dithrichia 

viscosa subsp. revoluta (Táveda), Atriplex halimus (Salgadeira), Pistacia lentiscus (Aroeira) e Cistus 
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salviifolius (Estevinha), o que demonstra que a utilização agrícola cessou há vários anos. Verifica-se 

ainda a presença de Ficus carica (Figueira), provavelmente contemporânea da utilização agrícola 

destes terrenos. 

Como estrutura de vegetação, representam uma etapa extrema de degradação, situando-se no 

extremo inferior das séries de vegetação. Apresentam, no entanto, uma diversidade biológica elevada, 

embora sob a perspetiva da conservação não apresentem interesse, porque essa diversidade consiste 

na presença de espécies muito abundantes em Portugal na Europa, algumas das quais de distribuição 

cosmopolita. Longe da praia do Vau, nos sectores mais internos do promontório, regista-se a 

presença de Linaria algarviana, uma planta protegida.  

Este tipo de vegetação é muito frequente no país e não corresponde a nenhum dos habitats 

referidos no Decreto-Lei n.º 49/2005. 

Existem também áreas florestais da área de estudo são dominadas por árvores alóctones (não 

nativas), salientando-se pela sua abundância Pinus halepensis (Pinheiro-de-Alepo), dominante. 

Eucalyptus globulus (Eucalipto-comum), Cupressus lusitanica (Cedro-do-Buçaco), Cupressus 

macrocarpa (Cedro-da-Califórnia) e Cupressus sempervirens (Cipreste). São também abundantes 

espécies de acácia (Acacia spp.) oriundas da Austrália. A única espécie arbórea autóctone que é 

frequente no promontório é Pinus pinea (Pinheiro-manso).   

Em conclusão, trata-se de uma mancha florestal artificial, o que determina uma degradação do 

ponto de vista botânico. Dentro desta mancha florestal, não é possível definir manchas florestais 

homogéneas. Como se demonstra na figura seguinte, trata-se de uma mancha florestal mista onde, 

com poucas exceções, é impossível de individualizar núcleos monoespecíficos.  
 

 

Figura 5.37 - Imagem do copado da área florestal mostrando que as manchas florestais apresentam uma 

intensa mistura de espécies. Setas azuis: pinheiro-manso; setas amarelas: pinheiro de Alepo; setas 

vermelhas: cedro-do-Buçaco; setas cinzentas: Zambujeiro. 
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A vegetação arbustiva é dominada por Acacia spp. (incluindo A. pycnantha, A. retinoides e A. saligna), 

mas também por espécies autóctones, como sejam Pistacia lentiscus (Aroeira) e, em menor grau, Olea 

europaea var. sylvestris (Zambujeiro). Ocorrem também Genista hirsuta, Ramnus alaternus (Sanguinho), 

Phillyrea angustifolia (Lentisco), mais raramente, Chamaerops humilis (Palmeira-anã), Lonicera implexa 

(Madressilva), Osyris lanceolata (Cássia), Phillyrea latifolia (Aderno) e Phlomis purpurea. Ocorrem alguns 

exemplares de carrasco (Quercus coccifera), particularmente nas áreas mais afastadas da falésia.  

Entre os caméfitos salienta-se Helichrysum stoechas (Perpétua), Cistus salviifolius (Estevinha), Cistus 

albidus (Esteva-branca) Cistus crispus (Roselha), Cistus salviifolius (Estevinha), Asparagus albus 

(Espargo-branco), Asparagus acutifolius (Espargo-pequeno), Asparagus aphyllus (Espargo-bravo) e 

Thymbra capitata (Tomilho-de-Creta). 

No estrato herbáceo, esparso, são mais abundantes Tripodion tetraphyllum, Sedum sediforme, 

Urginea maritima (Cebola-albarrã), Briza maxima (Bole-bole) e Aegilops geniculata. Saliente-se que 

o estrato herbáceo é escasso, provavelmente devido aos elevados níveis de ensombramento 

resultantes da densidade do pinhal (ver figura seguinte). Smilax aspera (Salsaparrilha) e Rubia 

peregrina (Raspa-saias) foram as únicas lianas detetadas. 

A vegetação do topo das arribas encontra-se muito degradada em resultado do efeito conjunto de 

três fatores: 

 Dos elevados níveis de pisoteio; 

 Do facto das intervenções florestais terem ocorrido quase até ao limite da arriba, confinando 

a vegetação natural; 

 Da presença muito frequente de visitantes, facto que poderá explicar a presença de 

vegetação nitrófila em alguns locais. 

Atualmente, o elenco específico é pouco diversificado salientando-se apenas Osyris lanceolata (Cássia), 

Thymbra capitata, Asteriscus maritimus, Limonium cf. lanceolatum, Sedum sediforme, Fumana laevipes, 

Frankenia laevis, Salsola vermiculata, Atriplex halimus (Salgadeira), e Cynomorium coccineum. Verifica-

se ainda a presença de xerófitos sem tendência halófita marcada como sejam Helichrysum stoechas 

(Perpetua), Cistus salviifolius (Estevinha), Cistus crispus (Roselha), Chamaerops humilis (Palmeira-anã), 

Eryngium campestre, Asparagus albus (Espargo-branco) ou Asparagus acutifolius.  

Os dois aspectos mais relevantes do ponto de vista botânico consistem na presença de Cynomorium 

coccineum e Limonium cf. lanceolatum, espécies raras e ameaçadas, e, de forma dispersa, Linaria algarviana.  

Os locais onde ocorre Limonium cf. lanceolatum correspondem parcialmente ao habitat classificado 

no anexo I da Diretiva Habitats n.º 1240. Arribas com vegetação das costas mediterrânicas com 

Limonium spp. Endémicas, ainda que esta planta ocupe também áreas no topo da arriba. Limonium 

lanceolatum e Linaria algarviana constam dos anexos II e IV da Diretiva Habitats. É ainda possível a 

presença de Lycium intricatum, que não pôde ser confirmada. 

No topo das arribas existem pequenas manchas degradadas pela intrusão de espécies exóticas e 

pelo pisoteio, com Atriplex halimus (Salgadeira) e/ou Salsola vermiculata e são compatíveis com o 

habitat 1430 - Matos halonitrófilos (Pegano - Salsoletea). 
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Em síntese, 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. 

a) Costa da praia do Vau à praia da Rocha 

Ao contrário do promontório de João de Arens, a costa entre a praia do Vau e a praia da Rocha 

encontra-se extremamente alterada. A vegetação divide-se em três tipos: 

 Vegetação do topo das arribas;  

 Vegetação das arribas; 

 Vegetação das praias. 

A vegetação do topo das arribas encontra-se limitada por uma estrada marginal que percorre 

toda a área de estudo desde a praia do Vau até à foz do rio Arade. A norte desta estrada, existem 

áreas urbanizadas, ajardinadas ou campos agrícolas.  

A vegetação do topo das arribas encontra-se muito degradada, devido a três fatores: o intenso 

pisoteio, a presença de espécies exóticas invasoras e nitrificação dos solos, que permitiu a 

dominância de flora nitrófila. 

Entre as espécies arbustivas ou subarbóreas existem Atriplex halimus (Salgadeira), Pistacia 

lentiscus (Aroeira), sendo dominante nas zonas mais afastadas da arriba, Ficus carica (Figueira), 

Rhamnus lycioides subsp. oleoides e Phoenix canariensis (Palmeira), esta última introduzida em 

Portugal. Os caméfitos incluem Salsola vermiculata, Asparagus acutifolius (Espargo-menor), 

Helichrysum italicum, Asparagus aphyllus (Espargo-bravo), Sedum sediforme, Crithmum 

maritimum, Chamaerops humilis (Palmeira-anã), Lobularia marítima (Açafate-da-praia), 

Asteriscus maritimus e Ononis ramosíssima (Joina-das-areias). As lianas incluem Rubia peregrina 

(Raspa-saias) e Smilax aspera (Salsa-parrilha). As bolbosas incluem Allium ampeloprasum 

(Chalotas) e Urginea marítima (Cebol-albarrã). 

A vegetação herbácea é dominada por espécies nitrófilas, certamente devido à intensa presença 

humana que faz aumentar a disponibilidade de nutrientes, em resultado da deposição de 

matéria orgânica. Entre as espécies mais comuns salienta-se Piptatherum miliaceum, Avena sp. 

Dittrichia viscosa ssp. revoluta, Galactites tomentosa, Leontodon sp., Calendula arvensis, Conyza 

bonariensis, Conyza canadensis, Scolymus hispanicus, Picris echioides, e Cichorium intybus. 

Foeniculum vulgare (Funcho), Convolvulus arvenses, Convolvulus althaeoides, Daucus carota 

(Cenora-brava), Fumaria agraria, Oxalis pes-caprae (Azeda). Ocorrem ainda plantas herbáceas 

não nitrófilas ou subnitrófilas, designadamente: Dactilis glomerata, Cynosurus echinatus, 
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Trifolium angustifolium, e os hemicriptófitos, Plantago serraria, Plantago coronopus (Diabelha) e 

Plantago lanceolata.  

Junto ao limite das arribas, a faixa com dominância de Salsola vermiculata e Atriplex halimus 

(Salgadeira) corresponde ao classificado habitat 1430 - Matos halonitrófilos (Pegano - Salsoletea). 

A vegetação das arribas é pobre, não tendo sido verificada a presença de Limonium, pelo que 

não ocorre aqui o habitat 1240 - Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com 

Limonium spp. Endémicas. Nas arribas, verifica-se a presença de Sedum sediforme, Frankenia 

laevis, Atriplex halimus (Salgadeira), Salsola vermiculata, Lobularia marítima (Açafate-da-praia), 

Asteriscus maritimus e Ononis ramosíssima (Joina-das-areias). 

Nas praias, a vegetação está restrita à faixa junto das arribas, ou dos paredões que limitam a 

praia. Trata-se de vegetação composta por espécies dunares, mas tão degradada que não se 

pode considerar a presença de nenhum habitat dunar. Ocorrem Lotus creticus, Elymus farctus, 

Pancratium maritimum (Lírio-das-areias), Malcolmia litorea (Goiveiro-da-praia), Crucianella 

marítima, Cakile marítima (Eruca-marítima), Eryngium maritimum (Cardo-corredor) e Frankenia 

laevis. 

5.7.1.3 Fauna 

5.7.1.3.1 Aspetos gerais 

Numa análise generalista, pode afirmar-se que a fauna da área de estudo não apresenta elementos 

excecionais. Do ponto de vista da continuidade de habitats favoráveis, a zona está isolada das 

restantes áreas de habitat favorável devido ao oceano (a sul) e ao eixo urbanizado constituído por 

várias povoações entre Alvor e Portimão. Este fato impede a migração dos animais dos setores mais 

a norte para a área do projeto, tendo presumivelmente levado à extinção das espécies de maior porte 

e de taxa de reprodução mais baixa. 

Este enquadramento é desfavorável à ocorrência de espécies de fauna não voadoras, incluindo 

répteis e mamíferos de médio porte. Por outro lado, salienta-se que não foram detetados corpos de 

água doce à superfície do terreno, facto que impede a presença de anfíbios, uma vez que estes 

vertebrados necessitam de corpos de água, pelo menos para se reproduzir. 

5.7.1.3.2 Metodologia  

Procurou-se avaliar o elenco de vertebrados da área de estudo. A metodologia utilizada consistiu na 

observação direta (caso da avifauna, dos anfíbios e dos répteis), e na prospeção de vestígios no 

terreno, no caso dos mamíferos. Foram efetuadas visitas diurnas e noturnas. O trabalho de campo 

foi realizado em dezembro de 2021.  

Aos dados obtidos em trabalho de campo foi adicionada informação bibliográfica e informações 

pessoais relativas à área enquadrante. O inventário faunístico incluiu espécies cuja presença foi 

comprovada durante o trabalho de campo e espécies de ocorrência não comprovada, mas 

considerada provável.  
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Uma espécie foi considerada de ocorrência provável e quando existe comprovadamente na área 

circundante da área de estudo (até uma distância de 20 km) e quando a bibliografia da especialidade 

indica que ocorre em habitats semelhantes aos existentes no local. Entre a bibliografia consultada 

para elaborar o inventário faunístico, salienta-se o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro 

et al., 2008) e o Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa-Atlas, 2008). 

5.7.1.3.3 Resultados 

Os resultados obtidos indicam que as zoocenoses são, na generalidade muito pobres, excetuando-

se a avifauna ligada às arribas (Tabela 5.24).  

Tabela 5.24 – Avifauna da área de estudo 

Família  Legislação Estatuto  

Espécie Nome Vulgar 
Bona Berna D. 409/79-CEE 

de Fenol. 

  conservação  

         

SULIDAE       

Sula bassana Ganso-patola III   LC I 

PHALACROCORACIDAE       

Phalacrocorax carbo Corvo-marinho-de-faces-brancas (*) III   LC I 

Phalacrocorax aristotelis Corvo-marinho- marinho-de-crista (*) III   LC I 

       

ARDEIDAE       

       

Egretta garzetta Garça-branca   I LC R 

Bubulcus ibis Garça-boieira (*)  II  LC R 

       

FALCONIDAE       

       

Falco peregrinus Falcão peregrino (*) II  I LC R 

Falco tinnunculus Peneireiro-comum (*) II II  LC R 

       

COLUMBIDAE       

       

Streptopelia decaoto Rôla-turca (*)  III  LC MN 

Streptopelia turtur Rôla-comum  III  LC MP? 

       

STRIGIDAE       

       

Athene noctua Mocho-galego (*)  II  LC R 

       

TYTONIDAE       

       

Tyto alba Coruja-das-torres  II  LC R 

       

       

CHARADRIIDAE       

Charadrius alexandrinus Borrelho-de-coleira-interrompida (*) II  II LC I 

Charadrius hiaticula Borrelho-grande (*) II  II LC I 

       

SCOLOPACIDAE       
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Família  Legislação Estatuto  

Espécie Nome Vulgar 
Bona Berna D. 409/79-CEE 

de Fenol. 

  conservação  

Arenaria interpres Rôla-do-mar (*) II  III LC I 

Numenius phaeopus Maçarico-galego II  III VU I 

Calidris alba Pilrito-das-areias (*) III  II LC I 

Calidris alpina Pilrito-comum II  II I MP 

       

CUCULIDAE       

       

Cuculus canorus Cuco  III  LC MN 

       

PICIDAE       

       

Dendrocopus major Pica-pau-malhado-grande (*)  II  LC R 

       

APODIDAE       

       

Tachymarptis melba Andorinhão-real (*)  II I NT MN 

Apus apus Andorinhão-preto (*)  III  LC MN 

Apus pallidus Andorinhão-pálido (*)  III  LC MN 

       

HIRUNDINIDAE       

       

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés (*)  II  LC MN 

Delichon urbica Andorinha-dos-beirais (*)  II  LC MN 

       

ALAUDIDAE       

       

Galerida cristata Cotovia-de-poupa (*)  II  LC R 

Lullula arborea Cotovia-pequena (*)  II  LC R 

       

MOTACILLIDAE       

       

Anthus pratensis Petinha-dos-prados  II  LC I 

Anthus trivialis Petinha-das-árvores  II  LC MP 

Motacilla alba Alvéola-branca (*)  II  LC I 

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta  II  LC I 

       

TROGLODYTIDAE       

       

Troglodytes troglodytes Carriça (*) II II  LC R 

       

MUSCICAPIDAE       

       

Monticola solitarius Melro-azul II II  LC R 

Saxicola torquata Cartaxo-comum (*) II II  LC R 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete-preto (*) II II  LC R 

Sylvia melanocephala Toutinegra-de-cabeça-preta (*) II II  LC R 

Regulus ignicapillus Estrelinha-de-poupa II II  LC I 

Phylloscopus collybita Felosa-comum (*) II II  LC I 

Phylloscopus trochilus Felosa-musical II II  LC MP 

Ficedula hypoleuca Papa-moscas-preto (*) II II  LC MP 

Muscicapa striata Papa-moscas-cinzento (*) II II  LC MP 
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Família  Legislação Estatuto  

Espécie Nome Vulgar 
Bona Berna D. 409/79-CEE 

de Fenol. 

  conservação  

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo (*) II II  LC I 

Turdus merula Melro-preto (*) II III  LC R 

Turdus viscivorus Tordoveia (*) II III  LC R 

Turdus philomelos Tordo-músico II III  LC I 

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos (*) II II  LC R 

Phoenicurus ochrurus Rabirruivo-preto (*) II II  LC R 

Luscinia megarhynchos Rouxinol-comum II II  LC MN 

       

CERTHIIDAE       

       

Certhia brachydactyla Trepadeira-comum (*)  II  LC R 

       

       

STURNIDAE       

       

Sturnus unicolor Estorninho-preto (*)  II  LC R 

Sturnus vulgaris Estorninho-malhado  II  LC I 

       

PARIDAE       

       

Parus major Chapim-real (*)  II  LC R 

Parus caeruleus Chapim-azul (*)  II  LC R 

       

PLOCEIDAE       

       

Passer domesticus Pardal-de-telhado (*)  II  LC R 

       

FRINGILLIDAE       

       

Achanthis cannabina Pintarroxo (*)  II  LC R 

Serinus serinus Chamariz (*)  II  LC R 

Carduelis carduelis Pintassilgo (*)  II  LC R 

Carduelis chloris Verdilhão (*)  II  LC R 

Fringilla coelebs Tentilhão (*)  II  LC R 

Carduelis spinus Lugre  II  LC I 

       

CORVIDAE       

       

Garrulus glandarius Gaio (*)  II  LC R 

Cyanopica cyana Pêga -azul (*)  II I LC R 

       

ESTRILIDAE       

       

Estrilda astrild Bico-de-lacre (*)    LC R 

       

EMBERIZIDAE       

       

Emberiza cirlus Escrevedeira-de-garganta-preta (*)  III  LC R 
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Tal como relativamente à flora e vegetação, do ponto de vista da fauna, a área de estudo também se 

divide em duas zonas muito distintas: o promontório de João de Arens, a oeste da praia do Vau, área 

razoavelmente preservada; e a restante a área de estudo, desde a praia dos Careanos até à Rocha, 

que se encontra muito degradada, devido à intensa urbanização. 

a) Promontório de João de Arens 

O único réptil detetado nesta área foi Psammodromus algirus (Lagartixa-do-mato), uma das 

espécies de répteis mais abundantes em Portugal (Crespo & Oliveira, 1989, confirmado por 

trabalhos posteriores). No entanto, neste grupo, é possível que ocorram outras espécies, 

salientando-se com maior probabilidade, porque se adaptam a áreas suburbanas, podendo 

estabelecer contacto populacional com as populações a norte, três espécies: 

 Coluber hippocrepis (Cobra-de-ferradura); 

 Tarentola mauretanica (Osga-comum); 

 Blanus cinereus (Cobra-cega). 

Estas espécies ocorrem comprovadamente na área circundante (Loureiro et al, 2008) à área de 

projeto. A presença de anfíbios é improvável, porque não existem corpos de água doce à 

superfície na área de estudo. 

Quanto à avifauna, ocorrem três tipos de comunidades: 

 Comunidades associadas aos prados, com predomínio de espécies comensais ao Homem, 

abundância de fringilídeos (Pintassilgo Carduelis carduelis, Tentilhão Fringilla coelebs e 

Verdilhão Carduelis chloris) e Pardal (Passer domesticus), Hirundinídeos (andorinhas, 

designadamente Hirundo rustica e Delichon urbica) e espécies dependentes de campos 

agrícolas, designadamente Petinhas (Anthus spp.) e Cotovia-de-poupa (Galerida cristata). 

Estas comunidades têm muito pouco interesse do ponto de vista da conservação ou do 

ponto de vista recreativo, para os observadores de aves; 

 Comunidades associadas aos meios florestais, com abundância de Toutinegra-de-barrete-

preto (Sylvia atricapilla), Melro-preto (Turdus merula) e outras aves florestais muito comuns 

em Portugal e na Europa; 

 Comunidades associadas as arribas costeiras no promontório de João de Arens, salientando-

se algumas espécies com interesse do ponto de vista da conservação, designadamente 

Monticola solitarius (Melro-azul), espécie não ameaçada, mas pouco abundante, Apus melba 

(Andorinhão-real) com estatuto de quase ameaçada e Falco peregrinus (Falcão-peregrino) 

(Vulnerável) (Cabral et al. 2005), que comprovadamente ocorrem na área de estudo.  

Para além destas espécies deve referir-se a presença de Lullula arborea (Cotovia-pequena), 

espécie constante do anexo I da Directiva Aves. No entanto trata-se de uma espécie muito 

abundante em Portugal, sendo o seu efetivo populacional muito extenso, avaliado entre 100.000 

e 1.000.000 de exemplares (Rufino, 1989). 
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No que respeita aos mamíferos, a área de estudo aparenta ser particularmente pobre, facto que 

poderá estar relacionado com o seu isolamento relativamente a outras áreas de habitat adequado. 

Salienta-se que não foi possível detetar nenhum vestígio no terreno de carnívoros, exceto 

espécies domésticas (gato e cão). No entanto, em áreas suburbanas, como é o caso da área de 

estudo, podem ocorrer Doninha (Mustela nivalis), Raposa (Vulpes vulpes) e eventualmente Geneta 

(Genetta genetta). Nenhuma destas espécies foi detetada. 

Em áreas isoladas de pequena dimensão é frequente que as comunidades de mamíferos se 

restrinjam aos micromamíferos e aos morcegos mais frequentes e tolerantes à presença humana, 

designadamente aos géneros Eptesicus e Pipistrellus e ao Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), 

espécie escassa no local.  

b) Entre a praia dos Careanos e a praia da Rocha 

Entre a praia dos Careanos e a praia da Rocha, as zoocenoses terrestres encontram-se 

particularmente degradadas, estando reduzidas às espécies comuns em meio urbano. 

A fauna de répteis resume-se a Tarentola mauretanica (Osga-comum), frequente em meio 

urbano. A avifauna é constituída pelas espécies características dos parques e jardins urbanos, 

salientando-se as espécies florestais ou arbustivas que se adaptaram aos jardins em meio urbano, 

e as aves características  de meios abertos, designadamente: 

 Aves ubiquistas, como sejam: Melro (Turdus merula), Estorninho-preto (Sturnus unicolor) e 

Estorninho-malhado (Sturnus vulgaris); 

 Aves de meios abertos: Fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis), Petinha (Anthus pratensis) e 

andorinhas (Hirundinidae), entre outras; 

 Aves comensais ao Homem como sejam o Pardal-comum (Passer domesticus), Rabirruivo-

preto (Phoenicurus ochrurus), Rôla-turca (Streptopelia decaoto), Apus apus (Andorinhão-

comum), Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica), Andorinha-dos-beirais (Delichon 

urbica), aves que se alimentam de restos alimentares ou aproveitam os edifícios como local 

de nidificação. 

Nas praias, mesmo neste setor muito perturbardo, como em toda a costa portuguesa, ocorrem aves 

limícolas e gaivotas, algumas das quais com estatuto de conservação desfavorável. De acordo com 

dados recolhidos, a avifauna marinha ou litoral, no local, inclui usualmente às seguintes espécies: 

 Larídeos, incluindo as mais comuns em território nacional, designadamente: Larus 

michahellis (Gaivota-prateada), Larus fuscus (Gaivota-de-asas escuras), Sterna sandvicencis 

(Garajau), e mais raramente Larus ridibundus (Guincho). Outras espécies de Larídeos 

poderão ocorrer durante os períodos de passagem migratória, como acontece ao longo de 

todo o litoral marinho da costa portuguesa, mas a sua presença é mais rara; 

 Pelicaniformes, designadamente: Phalacrocorax carbo (Corvo-marinho-de-faces-brancas), 

Phalacrocorax aristotelis (Corvo-marinho-de-crista), Sula bassana (Ganso-patola), que se 

alimentam no mar, nunca utilizando a praia; 

 Limícolas, sendo as únicas relativamente abundantes Calidris alba (Pilrito-das-areias), 

Arenaria interpres (Rola-do-mar) e Numenius phaeopus (Maçarico-galego). Outras espécies 
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poderão ocorrer em passagem migratória com caracter excecional. Relativamente Numenius 

phaeopus (Maçarico-galego), Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal atribui estatuto 

de conservação desfavorável (Cabral et al, 2005). 

Todas estas espécies existentes entre a praia dos Careanos e a praia da Rocha são muito 

abundantes em Portugal e não apresentam problemas de conservação. É ainda importante salientar 

que, com excepção de Larus michahellis que nidifica nas falésias marítimas adjacentes ao Plano, a 

sua presença está restrita ao período de Inverno, ou aos períodos de passagem migratória (Início 

da Primavera e Outono), pelo que não coincidem com o período balnear (Verão). 

Em resumo, pode afirmar-se que, do ponto de vista faunístico, a área de estudo não apresenta valores 

excecionais e que as áreas de arriba do promontório de João de Arens apresentam maior valor. 

5.7.2 Ecossistemas marinhos 

5.7.2.1 Flora e fauna marinhas 

A alimentação artificial de praias é uma ferramenta fundamental de proteção costeira, especialmente 

importante desde que o recuo da linha de costa passou a representar um problema sério para a 

estrutura económica e logística do litoral (Martins & Veloso-Gomes, 2011). Esta atividade tem 

impactos a vários níveis – por um lado, o local em que a areia é explorada e os locais em que será 

depositada vão ser modificados; por outro lado é necessário considerar que as plumas de sedimentos 

provocadas pela movimentação de areias em si podem estender-se a locais a vários quilómetros de 

distância, dependendo da granulometria dos produtos extraídos e das condições hidrodinâmicas 

(Evans et al. (2012), Fisher et al. (2015) in Wenger et al. (2016)). No entanto, o facto de a repulsão da 

mancha de areia de empréstimo ser realizada numa depressão abaixo do zero hidrográfico na berma 

da praia minimiza o efeito das plumas de sedimentos. A modelação prevista no final da exploração 

deverá também ter um impacto na biodiversidade local, quer na praia da Rocha quer na praia do 

Vau.  

Neste sentido, ao caracter izar a biodiversidade marinha presente numa zona sujeita a transporte 

artificial de areia é necessário incluir não só as espécies bentónicas e a meiofauna presentes na área 

de extração e de deposição, mas toda a área marinha circundante. Assim, na inventariação da fauna 

e flora marinhas potencialmente afetadas por este Projecto, foi analisada toda a literatura disponível 

sobre a fauna e flora marinhas presentes na região intertidal arenosa e na região subtidal de baixa 

profundidade do Oeste Algarvio. A abordagem utilizada é conservadora, na medida em que inclui 

espécies que ocorrem a profundidades mais elevadas do que as diretamente intervencionadas neste 

Projecto, o que se justifica pelo possível impacto que a modelação final das praias possa ter nas áreas 

circundantes. 

Para a realização deste inventário, foram usados trabalhos académicos que amostrassem zonas de 

fundo arenoso desde o intertidal até aos 10 metros de profundidade do Oeste Algarvio. 

Posteriormente ao levantamento das espécies encontradas na área de interesse, foi verificado se lhes 

era atribuído um estatuto de conservação internacional, através da consulta das listagens do IUCN. 
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5.7.2.2 Resultados 

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. Acresce que, segundo Martins et 

al. (2013), a zona em estudo é das zonas com maior abundância e diversidade de Moluscos da costa 

portuguesa. 

Tabela 5.25 – Fauna inventariada na área em estudo  

Nome da espécie Grupo taxonómico Referência bibliográfica 

Abra alba Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Acanthocardia aculeata Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Acanthocardia echinata Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Acanthocardia tuberculata Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Encarnação (2002) 

Acanthocardia tuberculata Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Ampelisca brevicornis 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Alves et al. (2003), Encarnação (2012) 

Amphilochus tenuimanus 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Alves et al. (2003), Carvalho et al. (2012) 

Amphiura filiformis Echinodermata, Ophiuroidea Encarnação (2012) 

Amphiura mediterranea Echinodermata, Ophiuroidea Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Aonides oxycephala Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Aponuphis bilineata Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Apseudopsis latreillii Arthropoda, Malacostraca,Tanaidacea Alves et al. (2003) 

Aspidosiphon (Aspidosiphon) 

muelleri muelleri 
Sipuncula, Phascolosomatidae Martins et al. (2013) 

Astropecten irregularis Echinodermata, Asteroidea Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Atelecyclus undecimdentatus Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Alves et al. (2003) 

Atylus vedlomensis 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Alves et al. (2003), Carvalho et al. (2012) 

Barleeia unifasciata Mollusca, Gastropoda Encarnação (2012) 

Bela fuscata Mollusca, Gastropoda Encarnação (2012) 

Bela oceanica Mollusca, Gastropoda Encarnação (2012), Alves et al. (2003) 

Bittium incile Mollusca, Gastropoda Encarnação (2012) 

Bosemprella incarnata Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Branchiostoma lanceolatum Chordata, Cephalochordata Chícharro et al. (2002); Alves et al. (2003) 

Callista chione Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Centraloecetes dellavallei 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Carvalho et al. (2012) 

Centraloecetes kroyeranus 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Carvalho et al. (2012) 

Centraloecetes striatus 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Alves et al. (2003) 

Centrocardita aculeata Mollusca, Bivalvia Encarnação (2012) 

Chamelea gallina Mollusca, Bivalvia 
Chícharro et al. (2002), Encarnação (2002), 

Alves et al. (2003) 
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Nome da espécie Grupo taxonómico Referência bibliográfica 

Cirolana cranchii Arthropoda, Malacostraca, Isopoda Alves et al. (2003) 

Clausinella fasciata Mollusca, Bivalvia Encarnação (2012) 

Crangon crangon Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Chícharro et al. (2002), Encarnação (2002) 

Cyathura carinata Arthropoda, Malacostraca, Isopoda Encarnação (2012) 

Cyathura carinata Arthropoda, Malacostraca, Isopoda Alves et al. (2003) 

Cylichna cylindracea Mollusca, Gastropoda Alves et al. (2003) 

Cyrillia linearis Mollusca, Gastropoda Encarnação (2012) 

Deflexilodes subnudus 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Carvalho et al. (2012) 

Dexamine spinosa 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Alves et al. (2003), Carvalho et al. (2012) 

Digitaria digitaria Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Diogenes pugilator Arthropoda, Malacostraca, Decapoda 
Chícharro et al. (2002), Encarnação (2002), 

Alves et al. (2003) 

Donax semistriatus Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Encarnação (2002) 

Donax trunculus Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Encarnação (2002) 

Donax trunculus Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Donax variegatus Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Donax venustus Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Donax vittatus Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Echinocardium cordatum Echinodermata, Echinoidea 
Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003), 

Encarnação (2012) 

Echinocyamus pusillus Echinodermata, Echinoidea Alves et al. (2003) 

Elasmopus rapax 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Encarnação (2012) 

Ensis ensis Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002) 

Ensis siliqua Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Eocuma dollfusi Arthropoda, Malacostraca, Cumacea Encarnação (2012) 

Ervilia nitens Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Eulima glabra Mollusca, Gastropoda Encarnação (2012), Alves et al. (2003) 

Eurydice pulchra Arthropoda, Malacostraca, Isopoda Chícharro et al. (2002), Encarnação (2002) 

Eurydice spinigera Arthropoda, Malacostraca, Isopoda Alves et al. (2003), Encarnação (2012) 

Euspira guilleminii Mollusca, Gastropoda Alves et al. (2003) 

Euspira macilenta Mollusca, Gastropoda Alves et al. (2003) 

Exogone naidina Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Fabulina fabula Mollusca, Bivalvia Encarnação (2002) 

Fustiaria rubescens Mollusca, Scaphopoda Alves et al. (2003) 

Gammarus aequicauda 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Encarnação (2012) 

Gari fervensis Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Gastrosaccus sanctus Arthropoda, Malacostraca, Mysida Alves et al. (2003) 

Gibberula miliaria Mollusca, Gastropoda Chícharro et al. (2002) 

Glycera lapidum Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Hippolyte varians Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Alves et al. (2003) 
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Nome da espécie Grupo taxonómico Referência bibliográfica 

Hippomedon denticulatus 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Alves et al. (2003) 

Iphinoe trispinosa Arthropoda, Malacostraca, Cumacea Alves et al. (2003) 

Kroyera carinata 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Alves et al. (2003) 

Kurtiella bidentata Mollusca, Bivalvia Encarnação (2002), Alves et al. (2003) 

Lasaea rubra Mollusca, Bivalvia Encarnação (2012) 

Liocarcinus holsatus Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Alves et al. (2003) 

Liocarcinus marmoreus Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Alves et al. (2003) 

Liocarcinus pusillus Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Liocarcinus vernalis Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Alves et al. (2003) 

Loripes orbiculatus Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Lucinella divaricata Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Lutraria angustior Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Macomangulus tenuis Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Mactra glauca Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Mactra stultorum Mollusca, Bivalvia 
Chícharro et al. (2002), Encarnação (2002), 

Alves et al. (2003) 

Malmgrenia ljungmani Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Mangelia costulata Mollusca, Gastropoda Encarnação (2012) 

Manzonia crassa Mollusca, Gastropoda Encarnação (2012) 

Medicorophium annulatum 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Carvalho et al. (2012) 

Mediomastus fragilis Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Mesalia brevialis Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002) 

Monocorophium acherusicum 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Carvalho et al. (2012) 

Myrtea spinifera Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Mysella ovata Mollusca, Bivalvia Encarnação (2012), ; Alves et al. (2003) 

Mysia undata Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Ophiocomina nigra Echinodermata, Ophiuroidea Encarnação (2012) 

Ophiothrix fragilis Echinodermata, Ophiuroidea Encarnação (2012) 

Ophiura albida Echinodermata, Ophiuroidea Encarnação (2012) 

Ophiura ophiura Echinodermata, Ophiuroidea 
Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003), 

Encarnação (2012) 

Pagurus bernhardus Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Encarnação (2012) 

Pandora inaequivalvis Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Perioculodes longimanus 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Carvalho et al. (2012) 

Pharus legumen Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Philine aperta Mollusca, Gastropoda Alves et al. (2003) 

Philocheras trispinosus Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Alves et al. (2003) 

Phtisica marina 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Alves et al. (2003), Carvalho et al. (2012) 

Pirimela denticulata Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 
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Nome da espécie Grupo taxonómico Referência bibliográfica 

Polygordius appendiculatus Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Pontocrates arenarius 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Alves et al. (2003), Carvalho et al. (2012) 

Portumnus latipes Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Encarnação (2012) 

Processa parva Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Protodorvillea kefersteini Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Pyrgolidium internodulum Mollusca, Gastropoda Encarnação (2012) 

Scacchia zorni Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Scrobicularia plana Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Sirpus zariquieyi Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Encarnação (2012) 

Sphaerosyllis bulbosa Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Sphaerosyllis bulbosa Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Sphaerosyllis hystrix Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Sphaerosyllis taylori Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Spisula elliptica Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Spisula solida Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Spisula subtruncata Mollusca, Bivalvia 
Chícharro et al. (2002), Encarnação (2002), 

Alves et al. (2003) 

Syllis mercedesae Annelida, Polychaeta Martins et al. (2013) 

Tellimya ferruginosa Mollusca, Bivalvia Encarnação (2012) 

Thia scutellata Arthropoda, Malacostraca, Decapoda Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Thracia papyracea Mollusca, Bivalvia Alves et al. (2003) 

Thracia phaseolina Mollusca, Bivalvia Encarnação (2012) 

Thracia villosiuscula Mollusca, Bivalvia Martins et al. (2013) 

Tritia reticulata Mollusca, Gastropoda Encarnação (2012) 

Turritellinella tricarinata Mollusca, Gastropoda Alves et al. (2003) 

Urothoe grimaldii 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Carvalho et al. (2012) 

Urothoe poseidonis 
Arthropoda, Malacostraca, 

Amphipoda 
Alves et al. (2003), Carvalho et al. (2012) 

Varicorbula gibba Mollusca, Bivalvia Chícharro et al. (2002), Alves et al. (2003) 

Venus gallina Mollusca, Bivalvia Encarnação (2012) 

 Ordenamento do Território e Condicionantes 

No âmbito deste descritor, serão identificados e analisados os instrumentos de gestão territorial (IGT) 

em vigor na área de estudo, com interesse face ao tipo de projeto e seus objetivos. 

Esses IGT foram identificados a partir da consulta da página da DGT (Sistema Nacional de Informação do 

Território- SNIT), bem como da página da Câmara Municipal de Portimão, sendo listados de seguida: 

Planos municipais 

 Plano Diretor Municipal do Concelho de Portimão; 
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 Plano de Urbanização da UP 5 de Portimão.  

Planos setoriais e regionais 

 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. 

5.8.1 Planos municipais 

5.8.1.1 PDM do Concelho de Portimão 

O Plano Diretor do Concelho de Portimão, publicado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 

81/95 de 24 de agosto, tem sofrido, desde essa data, várias alterações, correções e suspensões, cuja 

dinâmica consta da tabela seguinte.  

Tabela 5.26 – Dinâmica do PDM do concelho de Portimão 

Dinâmica Publicação 

1ª Publicação RCM 53/95 de 7/6/1995 

1ª Alteração AVISO 21796/2008 de 12/8/2008 

2ª Alteração AVISO 13572/2010 de 7/7/2010 

3ª Alteração AVISO 14572/2010 de 22/7/2010 

Suspensão da Iniciativa do Município AVISO 14398/2020 de 21/9/2020 

Suspensão da Iniciativa da CCDR  Decl 103/2021 de 4/8/2021 

A 1ª Alteração visou adaptar o Plano Director Municipal de Portimão à revisão do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Algarve, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

102/2007, de 3 de agosto, e rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 85 -C/2007, de 2 de Outubro. 

No âmbito dessa alteração, foram alterados os artigos 27.º, 51.º, 52.º, 54.º, 55.º, 57.º a 61.º, 63.º e 64.º 

do Regulamento do PDM. 

Na 2ª Alteração, foi alterado o Artigo 19.º e for aditado um Artigo (Artigo 65.º -A) relativo ao Plano de 

Pormenor das Taipas. Procedeu-se também à alteração da Planta de Ordenamento e da Planta de 

Condicionantes, na área de intervenção do Plano de Pormenor das Taipas. 

Na 3ª Alteração, foram alterados os artigos 13.º, 14.º, 15.º, 51.º e 56.º -B do Regulamento, relativos, à 

REN, RAN, espaços agrícolas e edificações isoladas.  

A Susoensão por iniciativa do Município, ocorrida em 2020, teve como âmbito territorial e objetivos o 

definido no Artigo 1.º do Aviso 14398/2020, de 21 de setembro, nos seguintes termos:   
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“Âmbito territorial e objetivos 

1 - Na área abrangida pela suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Portimão (PDMP), são 

estabelecidas, nos termos dos artigos 126.º, n.º 7 e 134.º, n.º 3 do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, medidas 

preventivas, nos termos do presente Regulamento. 

2 - As medidas preventivas destinam -se a assegurar, no prazo previsto no presente Regulamento, ou 

até à conclusão da revisão do PDM, a manutenção das características do edificado existente, e a evitar, 

que se acentuem as fragilidades ambientais resultantes da dinâmica geomorfológica das arribas e a 

perda de valores patrimoniais associada a uma forte dinâmica urbanística. 

3 - O estabelecimento das presentes medidas preventivas visa, ainda, evitar a alteração das 

circunstâncias e das condições atualmente existentes, com vista a criar as condições necessárias ao 

desenvolvimento adequado do processo de planeamento municipal que se encontra em curso, por via 

da revisão do Plano Diretor Municipal.” 

O Artigo 2.º, relativo ao Âmbito material, refere o seguinte:  

“1 - Na área objeto das medidas preventivas ficam proibidas as seguintes operações urbanísticas: 

a) Operações de loteamento e de obras de urbanização, obras de construção e obras de ampliação, 

com exceção das isentas de controlo prévio, nos termos previstos no Regime Jurídico da Urbanização 

e Edificação (RJUE) e no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Portimão; 

b) Obras de reconstrução; 

c) Obras de demolição de edificações existentes; 

d) Trabalhos de remodelação de terrenos, que sirvam fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, 

florestais ou mineiros. 

2 - Excetua-se do disposto na alínea b) do número anterior, a realização das obras de reconstrução 

indispensáveis para assegurar a estabilidade e a segurança do edificado, situação a avaliar pelo 

Município, por solicitação do interessado. 

3 - Excetuam-se do disposto no n.º 1, as operações urbanísticas que tenham por finalidade proceder à 

relocalização de edifícios, dentro da área de intervenção do Plano de Ordenamento Burgau -Vilamoura 

(POOCBV), desde que tal relocalização seja exclusivamente determinada por motivos de salubridade 

e/ou segurança públicas, devidamente comprovados pelo Município.” 

A última suspensão, por iniciativa da CCDR, incide parcialmente, sobre a área de estudo do EIA. 

 

Figura 5.38 - Planta da Área sujeita a Suspensão e a Medidas Preventivas (Fonte. SNIT) 
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Ao abrigo da Declaração 103/2021, de 4 de agosto, é decretada a Suspensão parcial das normas do 

regulamento do Plano Diretor Municipal de Portimão, nos seguintes termos: 

“O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, ao abrigo do 

disposto no n.º 4 e n.º 5 do artigo 46.º e do n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, 

conjugado com o disposto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

após audição da Câmara Municipal de Portimão, tendo verificado que foi ultrapassado o prazo limite 

de 13 de julho de 2021 para transposição dos planos especiais para o plano territorial municipal, sem 

que tenha sido comunicada a declaração de alteração por adaptação do PDM de Portimão, declara: 

a) A suspensão das seguintes normas do regulamento do PDM de Portimão, na área de intervenção do 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau — Vilamoura: Artigos 38.º, n.º 2 do 39.º, 40.º, 41.º, 42.º, 

43.º, 45.º, 51.º, 52.º, 54.º, n.º 2 do 56.º -A, 56.º -B, 56.º -C, 56.º -D, e 56.º -E; 

(…) 

A declaração de suspensão das normas do PDM acima referidas vigora desde o dia 14 de julho de 2021, 

dia seguinte ao fim do prazo para atualização do plano territorial estabelecido pelo n.º 1 do artigo 78.º 

da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 3/2021, de 7 de janeiro, 

até à atualização do mesmo.” 

Analisado o enquadramento da área de estudo na carta de ordenamento do PDM (Desenho 3), verifica-

se que na área de estudo ocorrem várias classes de ordenamento, nomeadamente: 

 Zonas de ocupação urbanística 

A - Espaços urbanos 

Zonas urbanas 

Zonas de Ocupação Turística 

 Zonas de Recursos Naturais e de Equilíbrio Ambiental 

C - Espaços naturais 

Praias e Dunas litorais 

Arribas e Falésias 

D - Outras Áreas 

Zonas verdes de equilíbrio e proteção ambiental, não urbanizáveis 

 Infraestruturas e Equipamentos 

Zona do Porto 

Destas classes de espaço interessa analisar os espaços naturais, atendendo aos objetivos e áreas de 

intervenção do projeto. 

De acordo com o Artigo 53.º do Regulamento do PDM, os Espaços naturais são caracter izados da 

seguinte forma:   

“1 - Os espaços naturais são os que privilegiam a protecção dos recursos naturais e a salvaguarda dos 

valores paisagísticos, e no município de Portimão compreendem: 



  

 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese 

 
126 

a) Sapais da ria de Alvor e das colinas de Arge; 

b) Albufeiras e respectivas faixas de protecção; 

c) Praias e dunas litorais e arribas e falésias, incluindo faixas de protecção. 

2 - Os espaços naturais são, no seu conjunto, zonas non aedificandi.” 

Verifica-se ainda que a área de estudo abrange, no seu extremo este, a Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão (UOPG) UP 5, designada por UOPG da área de turismo náutico e comercial do 

rio Arade.  

Esta UOPG dispõe de um Plano de Urbanização, o qual será analisado no ponto seguinte.  

Realça-se, contudo, que a área de intervenção está localizada fora do limite deste Plano, não interferindo, 

portanto, diretamente com o mesmo e com o regime de uso do solo estipulado (Figura 5.39).  

5.8.1.2 Plano de Urbanização da UP5 

O Plano de Urbanização da UP 5, ratificado, parcialmente, pela resolução do Conselho de Ministros 

nº 43/2006, de 3 de maio, abrange uma área do município de Portimão com cerca de 117 ha e inclui 

a área de jurisdição do ex Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM), em Portimão. 

 

Figura 5.39 – Delimitação do PU da UP5 (Fonte: CMP- Sistema de Informação Geográfica Municipal) 
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Na área de estudo inserida na área afeta a este plano, a partir da Planta de Condicionantes (Desenho 7), 

identificam-se as seguintes condicionantes: 

 Boia; 

 Domínio Hídrico 

 Servidão rodoviária; 

 Zona de Proteção ao Forte de Santa Catarina. 

A área de intervenção não interfere com qualquer destas condicionantes. 

Da leitura da Planta de Zonamento (Desenho 6), distinguem-as as seguintes classes: 

 Espaços de proteção - Estutura ecológica  

o Praia - Praia da Rocha 

o Estrutura verde principal  

 Equipamento turístico-cultural - Forte de Santa Catarina 

 Espaço turístico - Marina de Portimão 

A área de intervenção não se sobrepõe a qualquer destas classes de espaço. 

Contudo, pela sua proximidade à área de intervenção, podendo ser afetada indiretamente, procede-se 

à análise da classe de espaço “Espaços de Proteção - Estrutura ecológica”. Para esta classe de espaço, 

o Regulamento refere o seguinte:  

“Espaços de protecção-Estrutura ecológica 

Artigo 48.º 

Âmbito e usos 

1 - Os espaços de protecção-estrutura ecológica têm como objectivo a conservação de valores 

naturais, a promoção do repouso e do recreio ao ar livre e a preservação da qualidade ambiental. 

2 - São permitidos os usos compatíveis, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a 

implantação de espaços verdes e livres arborizados, áreas de recreio e lazer, zonas de observação da 

natureza, espelhos de água e lagos, percursos pedonais e todas as demais funções compatíveis, nos 

termos da legislação aplicável. 

3 - A implantação de imóveis de apoio e construções precárias ficará condicionada a parecer 

vinculativo da entidade competente.” 

O âmbito e usos da Praia da Rocha são definidos no Artigo 50º, nos seguintes moldes:  

“1 - Os espaços de «praia» integram-se na área de jurisdição do IPTM e no domínio hídrico, estando 

sujeitos aos regimes constantes na legislação aplicável. 

2 - São permitidos os usos compatíveis, nos termos da legislação aplicável. 
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3 - O espaço «praia» correspondente a uma faixa com cerca de 335 m de extensão do extremo 

nascente da praia da Rocha reger-se-á por projecto, a executar, abrangendo a área sob jurisdição do 

IPTM e a incluída no Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), onde se estabelecerão as 

disposições a observar quanto a usos, ocupação, regimes de concessão e demais disposições 

relativas à utilização do espaço em causa.” 

5.8.2 Planos setoriais e regionais 

5.8.2.1 Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura 

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura, foi publicado pela Resolução do 

Conselho de Ministros (RCM) nº 33/99, de 27 de abril.  

Note-se que para este troço costeiro ainda não foi publicado o Programa de Orla Costeira, 

instrumento de planeamento que vem substituir o POOC em vigor.  

O POOC, no seu Artigo 2º, estabelece as condições de ocupação, uso e transformação dos solos 

sobre que incide, visando a prossecução dos seguintes objectivos: 

a) Ordenar os diferentes usos e actividades específicos da orla costeira; 

b) Classificar as praias e regulamentar o uso balnear; 

c) Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos ambientais ou 

turísticos; 

d) Defender e preservar a natureza; 

e) Defender e valorizar os recursos naturais e o património histórico e cultural. 

O Artigo 12º do Regulamento estabelece as Atividades interditas, sendo elencadas as seguintes: 

“Na área de intervenção do POOC é interdita a realização dos seguintes actos e actividades: 

a) Instalação de tendas ou equipamentos móveis, em locais públicos, sem licenciamento adequado; 

b) Depósitos de lixo e de sucatas, lixeiras e nitreiras; 

c) Depósitos de materiais de construção ou de produtos tóxicos ou perigosos; 

d) Instalação de aterros sanitários; 

e) Instalação de indústrias, com excepção das que se integrem em áreas urbanas ou urbanizáveis de 

acordo com a legislação aplicável; 

f) Actividades desportivas que provoquem poluição ou deteriorem os valores naturais, tais como 

motocross, karting e actividades similares; 

g) Descarga directa de efluentes.” 

O Artigo 13º estabelece as atividades de interesse público, como transcrito de seguida:  

“Actividades de interesse público 
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1 - É permitida a realização de obras de reconhecido interesse público, desde que devidamente 

autorizadas nos termos da lei, tais como: 

a) Instalação de exutores submarinos; 

b) Consolidação de arribas, desde que sejam minimizados os respectivos impactes ambientais e que 

se verifique algum dos seguintes fundamentos: 

b1) Segurança de pessoas e bens; 

b2) Protecção de valores patrimoniais e culturais; 

b3) Melhoria ou conservação de infra-estruturas portuárias previstas no Plano; 

c) Infra-estruturas de saneamento destinadas a corrigir situações existentes que tenham implicações 

na estabilidade das arribas ou na qualidade ambiental da orla costeira e das praias; 

d) Estabilização das dunas litorais através de: 

d1) Protecção do seu equilíbrio biofísico, recorrendo-se, quando necessário, à instalação de vedações 

que impeçam o acesso de veículos, pessoas ou animais; 

d2) Reposição do perfil de equilíbrio, sempre que o mesmo tenha sido alterado pela realização de 

obras; 

d3) Consolidação, através de acções de retenção das areias, recorrendo a sistemas artificiais ou à 

plantação de espécies adequadas; 

e) Desobstrução e regularização de linhas de água que tenham como objectivo a manutenção, 

melhoria ou reposição do sistema de escoamento natural; 

f) Protecção e conservação do património construído e arqueológico; 

g) Reabilitação paisagística ou ecológica.”  

Na figura seguinte apresenta-se a localização da área de estudo na planta síntese do POOC. 

Conforme se pode verificar, na área de estudo identificam-se as seguintes categorias de espaço e 

elementos: 

 Espaços Naturais - de enquadramento 

 Praias.  
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Figura 5.40 – Enquadramento da área de estudo na Planta Síntese do POOC 

A área de intervenção do projeto incide diretamente sobre a seguinte categoria de espaço: Praias.  

O Artigo 32º estabelece o âmbito e objetivos desta classe de espaço, nos seguintes termos:  

“1 - Os espaços de praias marítimas são constituídos pelas zonas que integram a antepraia, areal e 

plano de água associado. 
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2 - Os condicionamentos a que estão sujeitos os espaços de praias marítimas têm como objectivos: 

a) A protecção da integridade biofísica do espaço; 

b) A garantia da liberdade de utilização colectiva destes espaços em igualdade de condições; 

c) A compatibilização de usos; 

d) A garantia de segurança e conforto de utilização das praias pelos utentes. 

Em conformidade com o Artigo 38º, as atividades interditas são as seguintes:  

“Nas praias marítimas são interditas as seguintes actividades: 

a) Circulação de veículos motorizados fora das vias de acesso estabelecidas e além dos limites 

definidos dos parques e zonas de estacionamento, com excepção dos veículos ligados à prevenção, 

socorro e manutenção; 

b) Sobrevoo por aeronaves com motor, abaixo dos 1000 pés, com excepção dos destinados a 

operações de vigilância e salvamento; 

c) Sobrevoo por outros meios aéreos de desporto e recreio fora dos canais de atravessamento 

autorizados; 

d) Utilização dos parques e zonas de estacionamento para outras actividades; 

e) Permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento entre as 21 e 

as 8 horas; 

f) Jogos de bola ou similares fora das áreas afectas a esses fins; 

g) Circulação e acesso à margem e estacionamento de embarcações e meios náuticos de recreio e 

desporto fora dos espaços canais definidos e das áreas demarcadas; 

h) Actividades com fins económicos de apanha de plantas e mariscagem fora dos locais e períodos 

sazonais estipulados; 

i) Permanência e circulação de animais nas áreas licenciadas ou concessionadas; 

j) Utilização de equipamentos sonoros e actividades geradoras de ruídos, para além das inerentes à 

realização de espectáculos e eventos desportivos, em locais próprios; 

l) Depósito de lixo fora dos receptáculos próprios; 

m) Exercício de actividades de venda ambulante sem licenciamento prévio; 

n) Actividades publicitárias sem licenciamento prévio e fora das áreas demarcadas ou dos painéis 

instalados; 

o) Acampar fora dos parques de campismo; 

p) Circulação no espelho de água de barcos, motas náuticas e jet ski em áreas defendidas para outros 

fins; 

q) Prática de surf ou de windsurf em áreas reservadas a banhistas.” 



  

 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese 

 
132 

A área de estudo abrange as seguintes Unidades operativas de planeamento e gestão elencadas no POOC:  

 UOP 4 - Careanos-Três Castelos; 

 UOP 5 - Praia da Rocha. 

De acordo com o Artigo 74º: 

“UOP 4: Careanos-Três Castelos 

1 - A UOP 4 abrange a extensão da orla costeira entre o miradouro dos Três Castelos e a praia de 

Careanos. 

2 - Esta UOP deve ser objecto de estudos específicos com vista a proceder-se à alimentação 

artificial do areal e a realizarem-se acções de protecção e estabilização das arribas, por forma a 

ficarem garantidas as adequadas condições de segurança de pessoas e bens e o uso balnear das 

praias. 

3 - Deverá ser realizado um projecto de arranjo de praia após a definição da nova dimensão do areal 

que estabeleça as formas de ocupação e uso balnear, assim como os acessos, circulações e áreas de 

estacionamento, de acordo com as novas condições de utilização da praia, bem como o tratamento 

paisagístico das arribas e áreas adjacentes. 

4 - Transitoriamente e até à conclusão e estabilização das arribas, só poderão ser permitidos apoios de 

praia mínimos sazonais, localizados por forma a ficarem garantidas as condições de segurança dos 

utentes. 

5 - Após a realização das acções de protecção e estabilização e da aprovação do respectivo projecto, a 

praia deverá ser classificada em praia urbana, praia do tipo I, podendo ser relocalizados os apoios de 

praia e equipamentos.” 

O Artigo 75º refere-se à UOP 5, conforme transcrito: 

“UOP 5: Praia da Rocha 

1 - A UOP da Praia da Rocha abrange a zona compreendida entre o miradouro dos Três Castelos, a 

poente, e o limite da área de jurisdição portuária, a nascente. 

2 - Esta UOP deve ser abrangida por um projecto de arranjo de praia com vista ao reordenamento e 

requalificação da praia, dadas as suas características particulares de praia urbana de grande utilização, 

não só balnear, mas também lúdica e recreativa e de grande interesse turístico. 

3 - O projecto deverá abranger toda a área de praia, incluindo a zona de jurisdição portuária, implicando 

o estabelecimento de um programa acordado pelas entidades de tutela. 

4 - O projecto deverá ser realizado no prazo máximo de 240 dias após a entrada em vigor do POOC.” 

A Planta de Condicionantes do POOC identifica as seguintes situações: 

 Servidão aeronáutica-Aeródromo da Penina  

 Reserva Ecológica Nacional 

 Domínio Público Hídrico 

Estas condicionantes serão analisadas em capítulo próprio. 
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5.8.2.2 Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) - 2º ciclo 

A Lei da Água (LA - lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) transpôs para a ordem jurídica nacional a 

Diretiva Quadro da Água (DQA - diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

23 de outubro), alterada e republicada pelo decreto-lei n.º 130/2012, de 22 de junho estipula como 

objetivos ambientais o bom estado, ou o bom potencial, das massas de água, que devem ser 

atingidos até 2015, através da aplicação dos programas de medidas especificados nos planos de 

gestão das regiões hidrográficas (PGRH). 

A região hidrográfica, constituída por uma ou mais bacias hidrográficas e respetivas águas costeiras, 

é a unidade principal de planeamento e gestão das águas. 

Os PGRH são instrumentos de planeamento das águas que visam a gestão, a proteção e a valorização 

ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas integradas numa região 

hidrográfica. 

Na área em estudo o PGRH aplicável é o PGRH das Ribeiras do Algarve (RH8).  

O PGRH RH8, no documento relativo à Parte 2 - Caracterização e Diagnóstico (maio, 2016), faz 

referência à erosão costeira no litoral algarvio, tendo por base o trabalho desenvolvido pelo Grupo 

do Litoral.  

Destaca-se o seguinte: 

“A elevação do nível médio das águas do mar devido aos efeitos das alterações climáticas poderá, a médio 

e longo prazos, até 2050 e 2100, respetivamente, agravar o galgamento, inundação e erosão costeira. 

Embora com incertezas aponta-se para que haja uma subida entre 0,5m e 1m. É também possível que se 

verifique alteração do padrão das tempestades que assolam o litoral com o aumento da sua frequência e 

intensidade. Estas variações poderão implicar consequências muito significativas e gravosas no litoral de 

Portugal. As medidas de adaptação das zonas costeiras às alterações climáticas foram definidas no 

âmbito da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), em estreita articulação 

com a gestão dos recursos hídricos. 

Em termos de instrumentos favoráveis à proteção costeira, importa salientar os recentes trabalhos de 

demarcação do domínio hídrico e os que resultaram da implementação dos Planos de Ordenamento da 

Orla Costeira (POOC). Os POOC identificam um conjunto de ações visando introduzir diretrizes ao nível 

do ordenamento, requalificação e proteção do respetivo troço costeiro. Têm associado um programa de 

execução e de financiamento, denominado “Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-

2015” (PAPVL), que substituiu o “Plano de Ação para o Litoral 2007-2013”, onde são classificadas e 

priorizadas, com base em critérios de ordem técnica, as intervenções identificadas nos POOC. A revisão 

do Plano contemplou a inclusão de uma série de intervenções não previstas anteriormente, mas 

consideradas hoje de caracter  urgente, dada a evolução entretanto ocorrida em determinados troços 

costeiros e consequente geração de situações de conflito de uso, bem como a racionalização e otimização 

do processo de seleção das prioridades de intervenção, tendo por base as ações destinadas à salvaguarda 

da segurança de pessoas e bens localizados nas zonas de risco. Estas ações têm sido implementadas pela 

APA, pelas sociedades Polis e pelas Câmaras Municipais.” 

Os PGRH identificam Objetivos estratégicos, Objetivos operacionais e Objetivos ambientais. 



  

 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese 

 
134 

Os objetivos operacionais decorrem diretamente dos problemas identificadas na Parte 2 – 

Caracterização e Diagnóstico, tendo como meta a resolução dos mesmos através da aplicação de 

medidas. Estes objetivos são classificados como objetivos imperativos quando visam o cumprimento 

do quadro legal e institucional vigente e como objetivos pró-ativos quando emanados do interesse 

em valorizar as massas de água e em promover o desenvolvimento socioeconómico das populações. 

Relacionado com a temática subjacente ao presente projeto, encontramos o seguinte Objetivo Operacional: 

 

Verificamos, então, que a gestão dos riscos associados à erosão costeira é um dos objetivos do PGRH 

da RH8, integrado no Objetivo Estratégico Promover uma Gestão Eficaz e Eficiente dos riscos 

associados à água. 

Os objetivos ambientais estabelecidos na Diretiva-Quadro da Água (DQA) visam alcançar o Bom 

estado das massas de água em 2015, permitindo contudo algumas situações de exceção em que os 

objetivos ambientais possam ser prorrogados ou derrogados com o intuito de garantir que os 

objetivos sejam alcançados de forma equilibrada, atendendo, entre outros aspetos, à viabilidade das 

medidas que têm de ser aplicadas, ao trabalho técnico e científico a realizar, à eficácia dessas medidas 

e aos custos operacionais envolvidos. 

O objetivo ambiental estabelecido para as massas de água superficiais consiste em atingir o Bom 

estado quando simultaneamente o estado ecológico e o estado químico forem classificados como 

Bom. No caso das massas de água identificadas e designadas como massas de água fortemente 

modificadas ou artificiais, o objetivo ambiental só é alcançado quando o potencial ecológico e o 

estado químico forem classificados como Bom. 

Em termos gerais, para as massas se água superficiais, OS Objetivos ambientais são os seguintes: 

Evitar a deterioração do estado das massas de água. 

 Proteger, melhorar e recuperar todas as massas de água com o objetivo de alcançar o Bom 

estado das águas – Bom estado químico e Bom estado ecológico.  

 Proteger e melhorar todas as massas de água fortemente modificadas e artificiais com o 

objetivo de alcançar o Bom potencial ecológico e o Bom estado químico.  

 Reduzir gradualmente a poluição provocada por substâncias prioritárias e eliminar as 

emissões, as descargas e as perdas de substâncias perigosas prioritárias. 

5.8.2.3 Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 

(RH8) 

A Diretiva da Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações (DAGRI), Diretiva n.º 2007/60/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007 tem como objetivo reduzir o risco 

das consequências prejudiciais das inundações.  
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Como principal instrumento de gestão dos riscos de inundação a referida Diretiva define a 

elaboração de Planos de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI), para ciclos de seis anos, centrados 

na prevenção, proteção, preparação e previsão destes fenómenos, em estreita articulação com os 

planos de gestão das regiões hidrográficas. Em 2016 foram aprovados os planos do 1º ciclo em vigor 

até dezembro de 2021. 

A área de estudo é abrangida pelo PGRI da RH8.  

No âmbito dos PGRI do 2º ciclo, foi elaborada a Cartografia de Áreas Inundáveis e de Riscos de 

Inundações, a qual visa constituir um instrumento de trabalho que permita alcançar o principal 

objetivo da Diretiva relativa à Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações 2007/60/CE - a 

diminuição das consequências adversas das inundações na população, no ambiente, nas atividades 

económicas e património. A cartografia elaborada irá permitir a definição de um programa de 

medidas, nos Planos de Gestão dos Riscos de Inundações do 2º ciclo, que irão contribuir para a 

minimização das consequências das inundações nas 63 Áreas de Risco Potencial Significativo de 

Inundações (ARPSI) identificadas para Portugal continental. 

Do Geovisualizador “Cartografia de Áreas Inundáveis de Riscos de Inundações (2.º Ciclo)” do 

SNIAmb”, retira-se a imagem abaixo, estando representada (parcialmente) a área de inundação 

designada PTRH8Arade01 - para um período de retorno de 100 anos.  

 

Figura 5.41 – Área de inundação (parcial) PTRH8Arade01 (Fonte: SNIAmb, APA, dezembro 2021) 

5.8.2.4 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve foi aprovado em Conselho de Ministros 

a 24 de maio de 2007 e publicado a 3 de agosto de 2007 no Diário da República. 

No contexto deste instrumento, interessa sobretudo, pela relação com o projeto em análise, referir 

o Sistema Litoral.  
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O PROT Algarve assume 7 objetivos estratégicos que correspondem a grandes objetivos e linhas de 

intervenção estruturantes da organização, ordenamento e desenvolvimento territorial da Região. 

Entre eles assinala-se o Objetivo estratégico “Sustentabilidade Ambiental”, que traduz preocupações 

de proteção e valorização dos recursos naturais e da biodiversidade. 

Este objetivo e opções estratégicas subjacentes determina o desenvolvimento de dois sistemas 

estruturantes interligados: o sistema do litoral e o sistema ambiental. 

O Sistema do Litoral pretende salvaguardar as áreas costeiras mais sensíveis, prevenir situações de 

risco e conter a urbanização excessiva. 

Neste sentido, o modelo de organização territorial que o PROT estabelece para a Região incorpora 

a identificação das áreas que integram o sistema do litoral e define normas orientadoras para a 

gestão dessas áreas. 

O Modelo Territorial do PROT Algarve é composto pelos sistemas que se consideram mais relevantes em 

termos da estruturação territorial/funcional da Região do Algarve, designadamente o Sistema do Litoral. 

Na figura seguinte apresenta-se um extrato sobre a área de estudo do Mapa 02 - Sistema Litoral. 

 

Figura 5.42 – Extrato do Mapa 02 do PROT Algarve abrangendo a área de estudo 

Verifica-se que as praias onde serão efetuadas as intervenções estão inseridas em “Praias e Frentes 

de Mar”. 
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Na figura seguinte apresenta-se um extrato sobre a área de estudo do Mapa 10 - Riscos. 

 

Figura 5.43 – Extrato do Mapa 10 do PROT Algarve abrangendo a área de estudo 

Verifica-se que o troço Alvor-Ferragudo, onde se insere a área de intervenção, integra a classe de 

erosão em litoral de arriba rochosa muito elevada.  

De assinalar também a identificação nesta carta de riscos, na zona de Portimão, de duas falhas ativas 

com desenvolvimento norte-sul.  

No que se refere ao normativo do PROT, concretamente às normas específicas de caracter territorial, 

aplicáveis ao Litoral, destaca-se o seguinte:  

“A gestão integrada do litoral, definida nos termos do ponto 4.3.3 (Sistema do Litoral) do capítulo III, 

deve ser realizada através das medidas previstas nos planos especiais e municipais de ordenamento 

do território, devidamente compatibilizados com o PROT Algarve, concertando os diferentes 

interesses e articulando os diversos níveis de decisão através da execução de programas estratégicos, 

de forma a incorporar as diferentes perspectivas de salvaguarda, uso e valorização desta área. Estes 

programas devem privilegiar os aspectos ambientais e a concretização da Estrutura Regional de 

Protecção e Valorização Ambiental. 
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(…) 

Sem prejuízo da necessária compatibilização recíproca com os planos especiais de ordenamento do 

território, os organismos e serviços da Administração Central devem ainda: 

 Promover intervenções de conservação e valorização do litoral sempre que o interesse público 

ou colectivo o justifique, adoptando soluções técnicas adequadas, designadamente a 

alimentação artificial de praias e a recuperação de sistemas dunares, com a periodicidade 

que a monitorização dos fenómenos de evolução da orla costeira recomendar e em 

função dos recursos sedimentares disponíveis. Os produtos de operações de dragagens de 

estabelecimento e manutenção de portos e marinas deverão ser utilizados na recarga de praias 

sempre que as características físico-químicas dos sedimentos o permitam. O mesmo tipo de 

intervenções poderá ser executado por entidades privadas, sempre que se justifique e desde 

que enquadrados por estudos e projectos específicos aprovados; 

(…)” 

Constata-se assim que o projeto em análise tem enquadramento nos objetivos e ações preconizados 

no PROT Algarve. 

5.8.3 Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 203-A/2019, de 30 de dezembro, aprova o Plano de 

Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional para as subdivisões Continente, Madeira e 

Plataforma Continental Estendida. 

O Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (PSOEM) é o primeiro instrumento 

que procede ao ordenamento do espaço marítimo nacional, considerando o mar territorial, a zona 

económica exclusiva e a plataforma continental até ao seu limite exterior. 

O ordenamento do espaço marítimo tem como objetivo a gestão das atividades humanas no espaço 

marítimo, em termos espaciais e temporais, tendo como base a minimização dos conflitos, a 

compatibilidade entre atividades e usos e a utilização sustentável dos recursos e serviços marinhos  

O ordenamento do espaço marítimo visa encorajar o desenvolvimento de usos múltiplos, de acordo com a 

legislação em vigor e com as políticas nacionais relevantes nos vários setores e cumprindo as normas 

ambientais. 

Em síntese, o processo de ordenamento do espaço marítimo permite: 

 Escolher os locais mais adequados para a localização das diferentes atividades; 

 Gerir o uso dos recursos marinhos de acordo com padrões de sustentabilidade; 

 Envolver os diversos interessados de modo a garantir que todos têm uma oportunidade de 

contribuir para o ordenamento do espaço marítimo; 

 Adotar uma abordagem holística para a tomada de decisões, considerando os benefícios e 

impactos de todas as atividades humanas, atuais e futuras, que ocorrem em meio marinho; 

 Melhorar o acesso a dados e informação do meio marinho; 

 Reduzir os conflitos de uso. 
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Por forma a garantir a articulação e coordenação no domínio da erosão costeira e contribuir para a 

adaptação às alterações climáticas, o Plano de Situação identifica um conjunto de servidões 

administrativas e áreas condicionadas (Figura 5.44). 

Na área em estudo destacam-se as seguintes:  

 Canais de navegação. Área de proteção. Cone de aproximação (Administração dos Portos de 

Sines e do Algarve) 

 Defesa Nacional. Áreas de exercícios militares (AMN/IH) 

 Área de jurisdição portuária 

 Limites de jurisdição- Portos da DOCAPESCA 

 Marina de Portimão. 

 

Figura 5.44 - Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (visualizador, dezembro 2021) 
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 Servidões e restrições de utilidade pública  

As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública são identificadas de seguida tendo por 

base as seguintes fontes:  

 Planta de condicionantes do PDM de Portimão; 

 Planta de REN do PDM de Portimão; 

 Planta de Condicionantes do Plano de Urbanização da UP5; 

 Informações recolhidas no âmbito da consulta às entidades; 

 Informações obtidas a partir da consulta do IDEAlg- Infraestrutura de Dados Espaciais do 

Algarve, alojado no site da CCDR Algarve; 

 Informações obtidas a partir da consulta do Geoportal do Plano de Situação de 

Ordenamento do Espaço Marítimo. 

A partir da leitura da Planta de Condicionantes do PDM de Portimão (Desenho 4), bem como da 

Planta de REN (Desenho 5), verifica-se que ocorrem as seguintes condicionantes, servidões e 

restrições de utilidade pública na área de estudo:  

 Reserva Ecológica Nacional; 

 Domínio Publico Marítimo; 

 Área de jurisdição Portuária. 

Na área de estudo inserida na área afeta ao PU da UP5, a partir da Planta de Condicionantes 

(Desenho 7), identificam-se as seguintes condicionantes: 

 Boia; 

 Servidão rodoviária; 

 Zona de Proteção ao Forte de Santa Catarina. 

Analisado o enquadramento da área de estudo nas Plantas de Condicionantes e de REN do PDM de 

Portimão, bem como a Planta de Condicionantes do Plano de Urbanização da UP5, verifica-se que 

ocorrem as seguintes condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública na área de estudo: 

Reserva Ecológica Nacional, Domínio Público Marítimo, Área de Jurisdição da Administração 

dos Portos de Sines e do Algarve, Património classificado (Forte de Santa Catarina) e Zona 

Geral de Proteção de Património Classificado e Servidão aeronáutica do Aeródromo da Penina.  

Tendo por a informação do Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, através 

do respetivo GeoPortal, foram identificadas as servidões e restrições administrativas referidas no 

ponto anterior.  

Através da informação obtida a partir das várias fontes de informação, as condicionantes, servidões 

e restrições de utilidade pública em vigor nas áreas de intervenção do projeto são as seguintes:  

 Domínio Público Hídrico; 

 Reserva Ecológica Nacional. 
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Consultada a plataforma IDEAlg, as tipologias de REN presentes são: Linha batimétrica dos 30m 

(correspondente a Faixa marítima de proteção costeira), Dunas litorais e Praias, Arribas e Falésias, 

incluindo faixa de proteção.   

Essas condicionantes são analisadas de seguida. 

5.9.1 Domínio Público Hídrico 

A Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, estabelece a titularidade dos recursos hídricos, os quais 

compreendem as águas, abrangendo ainda os respetivos leitos e margens, zonas adjacentes de 

infiltração máxima e zonas protegidas. 

Em função da titularidade, os recursos hídricos compreendem os recursos dominiais, ou pertencentes 

ao domínio público, e os recursos patrimoniais, pertencentes a entidades públicas ou particulares. 

Os recursos hídricos englobam, pois, o conjunto de bens que habitualmente se designa por Domínio 

Hídrico e que corresponde aos bens que, pela sua natureza, a lei submete a um regime de caracter 

especial. Integram este conjunto de bens as águas, doces ou salgadas e superficiais ou subterrâneas, 

e os terrenos que constituem os leitos das águas do mar e das correntes de água, dos lagos e das 

lagoas, bem como as respetivas margens. 

O Domínio Público Hídrico (DPH) compreende o domínio público marítimo, o domínio público 

lacustre e fluvial e o domínio público das restantes águas, podendo no caso em estudo pertencer ao 

Estado e aos municípios e freguesias. Todos os recursos hídricos que não pertençam ao domínio 

público designam-se como águas ou recursos patrimoniais, designando-se como águas ou recursos 

hídricos particulares quando pertençam a privados. 

O Artigo 3.º deste diploma legal estabelece que o Domínio Público Marítimo compreende:  

a) As águas costeiras e territoriais;  

b) As águas interiores sujeitas à influência das marés, nos rios, lagos e lagoas;  

c) O leito das águas costeiras e territoriais e das águas interiores sujeitas à influência das marés;  

d) Os fundos marinhos contíguos da plataforma continental, abrangendo toda a zona 

económica exclusiva;  

e) As margens das águas costeiras e das águas interiores sujeitas à influência das marés.  

Os recursos hídricos na área de estudo pertencem ao domínio público hídrico – domínio público 

marítimo, correspondente às águas costeiras e territoriais, bem como ao leito e margens respetivos.  

A noção de leito e dos seus limites é definida pelo Artigo 10.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, 

segundo o qual: 

“1 - Entende-se por leito o terreno coberto pelas águas quando não influenciadas por cheias 

extraordinárias, inundações ou tempestades. No leito compreendem-se os mouchões, lodeiros e 

areais nele formados por deposição aluvial.” 
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“2 - O leito das águas do mar, bem como das demais águas sujeitas à influência das marés, é limitado 

pela linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais. 

Essa linha é definida, para cada local, em função do espraiamento das vagas em condições médias 

de agitação do mar, no primeiro caso, e em condições de cheias médias, no segundo. 

…” 

A noção de margem e respetiva largura é definida pelo Artigo 11.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de 

novembro, segundo o qual: 

“1 - Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que limita o leito 

das águas.” 

“2 - A margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição 

dos órgãos locais da Direção-Geral da Autoridade Marítima ou das autoridades portuárias, tem a 

largura de 50 m.  

…” 

Neste âmbito, é ainda importante fazer referência à Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água, 

a qual estabelece o enquadramento para a gestão das águas superficiais, tendo em vista a proteção 

do seu bom estado.  

Este diploma legal tem por âmbito de aplicação a totalidade dos recursos hídricos, qualquer que seja 

o seu regime jurídico, abrangendo, além das águas, os respetivos leitos e margens, bem como as 

zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas. 

Importa ainda referir o Decreto-lei nº 226-A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime sobre as 

utilizações dos recursos hídricos e respetivos títulos. Nesse diploma legal é definido que a extração 

de inertes em margens e leitos conexos com águas públicas em volume superior a 500 m3 é sujeita 

a licença atribuída através de procedimento concursal (artigo 21.º). Na secção XIII do mesmo 

diploma, referente à extração de inertes, são definidas as condições em que estas operações se 

podem realizar: 

 As intervenções que vierem a ser realizadas ficam obrigadas ao cumprimento de um 

conjunto de normas ambientais a estabelecer em legislação própria; 

 A extração de inertes, em águas públicas, só é permitida quando se encontre prevista em 

plano específico de gestão das águas ou enquanto medida de conservação e reabilitação da 

rede hidrográfica e zonas ribeirinhas ou medida de conservação e reabilitação de zonas 

costeiras e de transição, ou ainda como medida necessária à criação ou manutenção de 

condições de navegação em segurança e da operacionalidade do porto, nos termos 

determinados no mesmo diploma; 

 Os planos específicos de gestão de inertes em domínio hídrico, elaborados de acordo com 

as normas técnicas definidas pelo Despacho Normativo nº 14/2003, de 14 de março, 

equivalem aos planos específicos de gestão das águas referidos no ponto anterior. 
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São ainda definidos os seguintes requisitos específicos: 

 Constituir uma intervenção de desassoreamento; 

 Sem prejuízo do mencionado para os planos específicos de gestão de inertes, apenas para 

locais que garantam:  

o A manutenção do sistema de correntes, a navegação, a flutuação, o escoamento e o 

espraiamento de cheias; 

o O equilíbrio dos cursos de água, praias e faixa litoral; 

o A integridade dos ecossistemas e o estado da(s) massa(s) de água afetada(s); 

o A preservação de águas subterrâneas; 

o A preservação de áreas agrícolas envolventes; 

o O uso das águas para diversos fins, recreativos, de lazer, a navegação e infraestruturas 

de apoio, captações, represamentos, derivação e bombagem; 

o A integridade dos leitos e margens, bem como de estruturas nelas licenciadas; 

o A segurança de obras marginais ou de transposição dos leitos. 

Em complemento, a Lei da Água define que a recarga de praias e assoreamentos artificiais no 

domínio público são sujeitos a licença prévia. Na Secção VII do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de 

maio são definidas as condições em que estas operações se podem realizar: 

 A recarga de praias e assoreamentos artificiais com o objetivo de criar condições para a 

prática balnear só podem ocorrer nas áreas identificadas em plano e são complementadas 

por um programa de monitorização que permita avaliar a evolução da intervenção; 

 Na recarga de praias e assoreamentos artificiais com vista à utilização balnear só podem ser 

utilizados materiais que se insiram na classe de qualidade 1 e desde que apresentem 

granulometria compatível com a praia recetora; 

 Na ausência de planos, a recarga de praias e assoreamentos artificiais só podem ocorrer por 

razões de defesa costeira ou de pessoas e bens. 

5.9.2 Reserva Ecológica Nacional 

O regime jurídico da REN encontra-se consubstanciado no Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto 

(procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelos Decretos-

Leis nºs 239/2012, de 2 de novembro, 96/2013, de 19 de julho, e 80/2015, de 14 de maio) e na 

Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro. As ações a desenvolver no âmbito do projeto serão 

analisadas à luz do regime jurídico estabelecido naqueles diplomas legais.  

De acordo com o nº 1 do Artigo 20º do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 

republicado pelo Decreto-lei nº 124/2019, de 28 de agosto, “Destruição do revestimento vegetal, 

não incluindo as ações necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de 
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aproveitamento agrícola do solo, das operações correntes de condução e exploração dos espaços 

florestais e de ações extraordinárias de proteção fitossanitária previstas em legislação específica.”. 

O nº 2 do mesmo artigo estabelece exceções, nos seguintes termos: 

“Excetuam -se do disposto no número anterior os usos e as ações que sejam compatíveis com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN. 

3 – Consideram-se compatíveis com os objetivos mencionados no número anterior os usos e ações 

que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I; e 

b) Constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos artigos 

seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de comunicação prévia; 

(…). 

4 - Consideram-se ainda dispensadas da aplicação do disposto no n.º 1 as ações de arborização e 

rearborização com espécies florestais, bem como a implantação de infraestruturas no seu âmbito, 

quando decorrentes de projetos autorizados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, I. P., ou aprovados pelas entidades competentes no âmbito de programas públicos de 

apoio ao desenvolvimento florestal, nos termos da lei. 

5 - Para efeitos do disposto no número anterior, a análise das ações inerente aos projetos submetidos 

a autorização ou aprovação deve incorporar os princípios e objetivos da REN. 

6 - Compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, do ordenamento do 

território, da agricultura, do desenvolvimento rural, das pescas, da economia, das obras públicas e 

dos transportes aprovar, por portaria, as condições a observar para a viabilização dos usos e ações 

referidos nos n.os 2 e 3.” 

No âmbito do Artigo 20º, nº 3, alínea b) do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, o Projeto 

poderá ser enquadrado no Anexo II, ponto II – Infra-estruturas, alínea r) Desassoreamento, 

estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, nomeadamente muros de suporte e obras 

de correção torrencial, estando isento de comunicação prévia para todas as categorias de REN de 

Proteção do Litoral, à exceção das categorias “Barreiras detríticas”. 

Estando verificada a condição constante da alínea b), do nº 3, do artigo 20º do Decreto-lei nº 

230/2012, de 2 de novembro, deve ainda ser analisada a primeira condição - alínea a), relativa à não 

afetação das funções das categorias de REN presentes.  

De acordo com o Anexo I do Decreto-lei nº 124/2019, de 28 de agosto, relativo às definições e 

critérios de delimitação das áreas de REN e respetivas funções desempenhadas, para as áreas de REN 

classificadas como Praias aplica-se o seguinte:  



  

 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese 

 
145 

“… 

3 - Nas praias podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, 

as seguintes funções: 

i) Manutenção dos processos de dinâmica costeira; 

ii) Conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 

iii) Manutenção da linha de costa; 

iv) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens.” 

Para as áreas de REN classificadas como Faixa marítima de proteção costeira aplica-se o seguinte:  

“…. 

2-A faixa marítima de proteção costeira caracter iza-se pela sua elevada produtividade em termos de 

recursos biológicos e pelo seu elevado hidrodinamismo responsável pelo equilíbrio dos litorais 

arenosos, bem como por ser uma área de ocorrência de habitats naturais e de espécies da flora e da 

fauna marinhas, nomeadamente as consideradas de interesse comunitário nos termos do Decreto -

Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decretos -Leis n.os 49/2005, de 24 de fevereiro, e 156 -

A/2013, de 8 de novembro. 

3-Na faixa marítima de proteção costeira podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 

em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) As funções descritas no número anterior; 

ii) Os processos de dinâmica costeira; 

iii) O equilíbrio dos sistemas biofísicos; 

iv) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens. 

….” 

Para as áreas de REN classificadas como Arribas e respetiva faixa de proteção, aplica-se o seguinte 

“… 

3-Nas arribas e respetivas faixas de proteção podem ser realizados os usos e as ações que não 

coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Constituição de barreira contra fenómenos de galgamento oceânico; 

ii) Garantia dos processos de dinâmica costeira; 

iii) Garantia da diversidade dos sistemas biofísicos; 

iv) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 

v) Estabilidade da arriba; 

vi) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 
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4-Nas faixas de proteção das arribas só podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 

em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 

ii) Garantia da diversidade dos sistemas biofísicos; 

iii) Estabilidade da arriba; 

…” 

A Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro, no seu Anexo I, procede à definição das condições e 

requisitos a que ficam sujeitos os usos e ações referidos nos nºs. 2 e 3 do artigo 20º do Decreto-Lei 

nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº124/2019, de 28 

de agosto. Para os projetos enquadráveis na alínea r), acima referida, não se encontram estabelecidos 

requisitos específicos.  

No Anexo II da referida portaria são também definidas as situações de usos ou ações considerados 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais de áreas integradas em REN, que carecem de parecer obrigatório e vinculativo da Agência 

Portuguesa do Ambiente. Para a tipologia de projeto em causa, para qualquer categoria de área de 

REN, não é necessário parecer vinculativo desta entidade. 

 Paisagem 

O conceito de “paisagem” é um dos mais holísticos que se conhece na nossa literatura científica. 

Efetivamente, este conceito tem sido objeto de uma evolução temporal e, como tal, não apresenta 

uma definição única. No presente estudo considera-se a paisagem como a “(…) parte do território, tal 

como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais 

e ou humanos” (Convenção Europeia da Paisagem transposta para a legislação nacional, pelo Decreto 

n.º 4/2005, de 14 de fevereiro). 

No presente capítulo é feita uma análise da paisagem na qual se insere a área de estudo, 

nomeadamente a frente de mar entre a praia da Rocha e a praia do Vau, que comporta as duas áreas 

de intervenção: a área de empréstimo de areias, e a área de deposição de areias. 

A análise da componente “paisagem” implica o conhecimento de duas ordens de fatores: 

 Fatores intrínsecos da paisagem, de âmbito biofísico e que são independentes da ação do 

homem, como sejam, entre outros, o relevo, a geologia e os solos; 

 Fatores extrínsecos, de carácter sócio-cultural, que correspondem à ação do homem no meio 

biofísico, ao longo dos tempos, e que é habitual sintetizarem nas tipologias de ocupação do 

território. 

Das interações que se estabelecem entre estas duas componentes, resultam diversos padrões de 

ocupação do território. 
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A análise do projeto e a sua confrontação com a caracterização paisagística permitirá identificar 

potenciais incompatibilidades visuais ou alterações significativas na paisagem, decorrentes das 

intervenções propostas. 

5.10.1 Metodologia 

A análise e apreciação do caráter paisagístico são tarefas com uma componente estrutural e 

funcional, mais objetiva e relacionada com a análise de fatores físicos evidentes, e uma componente 

cénica, de âmbito mais alargado e subjetivo, considerando as sensações transmitidas pelas 

características qualitativas da paisagem, que variam consoante o observador e que focam aspetos 

mais relativos à estética da paisagem. 

A metodologia proposta assenta em bases bibliográficas, bem como na experiência da equipa em 

analisar os impactes na paisagem e decorrentes da construção de empreendimentos variados, 

incluindo a descrição detalhada dos trabalhos a desenvolver.  

Esta metodologia inclui também, com a devida ponderação da sua relevância e aplicabilidade ao 

caso em estudo, as considerações constantes na legislação relativas a análise da Paisagem e à 

elaboração de EIA, nomeadamente: as premissas estipuladas na “Convenção Europeia da Paisagem” 

(de acordo com o Decreto-Lei nº 4/2005, de 14 de Fevereiro) e decorrentes dos estudos 

complementares, para análise desse fator; e as normas legais para elaboração de EIA constantes no 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março 

e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto) e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, 

bem como no Documento Orientador 01/2016/GPF, do Grupo de Pontos Focais das Autoridades de 

AIA.  

A área de estudo da paisagem, considerada no âmbito de análise do descritor Paisagem nesta fase 

de EIA, coincide com um buffer de 3 km em redor das áreas de intervenção, tanto para a cartografia 

de detalhe relacionada com as unidades e as subunidades de paisagem, como para a cartografia de 

análise cénica da paisagem. Utilizaram-se as cartas militares, como base de representação 

cartográfica, sobrepondo-se as classes dos vários itens em transparência e indicando-se ainda, 

sempre que relevante, outros elementos que concorreram para a sua afinação. 

No presente caso procedeu-se a uma caracterização geral da paisagem da zona em que se insere a 

área de estudo, seguida duma análise mais localizada na proximidade da mesma. Assim, a análise da 

paisagem partiu da publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental” (DGOTDU 2004) a partir da qual foram identificadas duas Unidades de 

Paisagem, que se encontram representadas no subcapítulo relativo à Estrutura da Paisagem. As 

Unidades de Paisagem (UP) são “áreas com características relativamente homogéneas, com um 

padrão específico que se repete no seu interior e que as diferencia das suas envolventes” (DGOTDU, 

2004). A delimitação destas UP pode depender da “morfologia ou da natureza geológica, do uso do 

solo, da proximidade ao oceano, ou da combinação equilibrada de vários fatores”. Uma unidade de 

paisagem tem também uma “certa coerência interna e um carácter próprio, identificável no interior 

e do exterior” (idem), o que implica que cada UP terá uma resposta própria – e distinta – a uma 

alteração ou à introdução de novos elementos. 
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No que se refere a uma apreciação mais detalhada da Área de Estudo, as UPs e respetivas 

subunidades (SUP) em causa foram comparadas com a leitura dos mapas relativos à Paisagem e a 

Áreas Protegidas, constantes do site do Atlas do Ambiente, com os relativos a Áreas Classificadas, 

constantes do site do Instituto de Conservação da Natureza, e com a informação constante dos PDM 

dos concelhos atravessados.  

A análise deste descritor baseou-se ainda na interpretação dos aspetos mais significativos do ponto 

de vista da paisagem, como elemento auxiliar para a perceção cartográfica da Área de Estudo – e 

que tem como base as Cartas Militares (à escala 1:25.000), incluindo:  

 O rio Arade, a sua foz, toda a situação costeira, e o oceâno enquanto elementos estruturantes 

da paisagem; 

 

Fotografia 5.6 – Foz do rio Arade (fonte: Future Proman 2021) 

 Áreas com elevada sensibilidade visual (pela qualidade cénica e/ou pela localização real e 

potencial de observadores), agrupando:  

o informação constante no PDM (verificada e completada com a interpretação das cartas 

militares, imagem aérea e observação no terreno) – aglomerados populacionais (Portimão 

e Ferragudo e diversos aldeamentos turísticos); espaços naturais, de proteção e 

salvaguarda (como a área incluída na ZEC RN2000 Arade/Odelouca); estradas nacionais, 

municipais e caminhos florestais; percursos pedestres e miradouros; 
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Fotografia 5.7 – Vista para poente a partir do Miradouro dos Três Castelos (fonte: Future Proman 

2021) 

 Áreas com baixa sensibilidade visual (real e potencial), correspondentes a zonas de baixa 

qualidade cénica (como zonas correspondentes a lixeiras e sucatas). 

Assim, em termos metodológicos, a análise deste descritor e a descrição das subunidades 

individualizadas baseou-se também na interpretação dos desenhos relativos à análise cénica da 

paisagem, ou seja, desenhos de Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade 

Visual, respetivamente correspondentes aos Desenhos 9, 10, e 11. 

Os desenhos de análise cénica da paisagem, conforme o nome indica, constituem instrumentos de 

apoio à apreciação cénica da paisagem, a qual inclui não só a avaliação objetiva do cruzamento entre 

as características fisiográficas e de ocupação do solo, mas também a sua análise face a aspetos mais 

subjetivos, permitindo avaliar melhor o efeito de uma paisagem com determinadas características 

físicas sobre a atribuição de dado valor de qualidade visual e a consideração da sua capacidade de 

absorção visual e de sensibilidade global, itens que particularizam o valor das várias 

Unidades/Subunidades identificadas, no âmbito do Estudo em causa e que contribuem para 

determinar o significado dos impactes que a implantação do projeto poderá ocasionar na paisagem. 

Como referido anteriormente, a esta cartografia complementar elaborada para a componente cénica 

foi também aplicado o mesmo buffer de 3 km, tendo em conta os limites de acuidade visual comuns. 

Utilizaram-se as cartas militares como base de representação cartográfica, sobrepondo-se as classes 

dos itens Qualidade, Capacidade de Absorção e Sensibilidade, em transparência e indicando-se 

ainda, para cada desenho, outros elementos que concorreram para a sua afinação.  
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Seguidamente é exposta em detalhe a metodologia adotada para os desenhos de análise cénica da 

paisagem – os quais serão posteriormente apresentados no subcapítulo “Análise Espacial”.  

5.10.1.1 Carta de Qualidade Visual da Paisagem 

Dado o caráter subjetivo da avaliação da qualidade da paisagem, com a introdução na legislação 

portuguesa da consideração da Convenção Europeia de Paisagem, tem-se vindo a atender cada vez 

mais ao efeito da paisagem sobre as populações locais, como forma de compreender melhor os 

aspetos que essa mesma população valoriza ou penaliza, na perceção da Paisagem. No entanto, 

considera-se que a organização de inquéritos dirigidos à população e de mesas-redondas com 

stakeholders locais ultrapassa o âmbito do presente estudo, pois nesses estudos complementares a 

abordagem da paisagem é feita de forma holística, de modo a incluir parâmetros e fatores de 

apreciação que, no âmbito de um EIA, são apreciados de forma específica por descritores que não a 

Paisagem, cabendo à análise da paisagem uma abordagem mais direcionada para a sua estrutura e 

as relações visuais existentes.  

É ainda ponto assente que, por mais que se queira retirar o carácter subjetivo duma apreciação 

qualitativa, essa operação é extremamente difícil pelas inúmeras variáveis que se podem associar aos 

vários observadores. A maior ou menor valoração de dado parâmetro de análise da paisagem 

depende, não só de questões pragmáticas como a idade, o sexo, a cultura, a zona de residência, mas 

também de outras como a saúde, o estado de espírito no momento, as próprias condições 

meteorológicas, etc. Além disso, é preciso ter em conta que a paisagem é um fator que engloba 

tantos outros, não sendo a sua apreciação possível mediante uma simples soma de valores, mas 

devendo esses mesmos valores ser utilizados de forma adequada a cada caso.  

Para elaboração do Desenho 9 da Qualidade Visual consultou-se então bibliografia existente 

(essencialmente inglesa, americana e australiana, mas também exemplos portugueses), acerca do 

método de análise de preferências da paisagem, para além de, obviamente, se ter tido em conta a 

sua adequação à tipologia de paisagem na área de implantação do projeto. 

No que se refere aos elementos genéricos incorporados no supracitado desenho, para além da 

representação dos elementos de projeto, foram apresentados alguns componentes da paisagem 

considerados como auxiliares representativos para a sua apreciação, resultantes do cruzamento de 

várias fontes de informação, desde os PDM, aos dados da COS 2018, com grande importância para 

a vista aérea proporcionada pelo programa Google Earth e para o reconhecimento de campo:  

 Elementos de valoração cénica: a frente de mar e o plano de água; e o património natural de 

maior relevância em termos paisagísticos;  

 Elementos de intrusão cénica: a rede viária; as lixeiras e sucatas. 

Tendo em conta as componentes formal e estética duma apreciação da qualidade da paisagem, os 

parâmetros e ponderações adotados seguiram fatores tão objetivos quanto possível, tendo-se, no 

entanto, considerado imprescindível incorporar outros mais subjetivos, mas, no nosso entender, 

essenciais para a abordagem da paisagem como um todo e não só como a soma das partes. 
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Para o caso concreto das tipologias de paisagem definidas, optou-se por considerar uma escala de 

5 valores, relativa a padrões que se adequam às características globais da zona: 

 Muito Baixa (degradada) 

 Baixa (vulgar); 

 Média (amena); 

 Elevada (interessante); 

 Muito elevada (digna de destaque). 

Na seguinte tabela é apresentada a valoração do uso e ocupação do solo, a qual reflete a 

metodologia utilizada em termos de valoração relativa à classificação de qualidade visual da 

paisagem. Aos valores de ponderação 1, 2, 3, 4, e 5, correspondem, respetivamente, as classes “muito 

baixa”, “baixa”, “média”, “elevada”, e “muito elevada”.   

Tabela 5.27 – Ponderação para cada um dos usos do solo (COS 2018) 

Classe de uso do solo 1 2 3 4 5 

1.5.2.2 Lixeiras e Sucatas x     

1.1.3.1 Áreas de estacionamentos e logradouros  x    

1.2.1.1 Indústria  x    

1.2.2.1 Comércio  x    

1.4.1.1 Rede viária e espaços associados  x    

1.4.1.2 Rede ferroviária e espaços associados  x    

1.5.3.1 Áreas em construção  x    

1.1.3.2 Espaços vazios sem construção  x    

1.1.1.1 Tecido edificado contínuo predominantemente vertical   x   

1.1.1.2 Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal   x   

1.1.2.1 Tecido edificado descontínuo   x   

1.1.2.2 Tecido edificado descontínuo esparso   x   

1.4.2.2 Estaleiros navais e docas secas   x   

1.4.2.3 Marinas e docas pesca    x  

1.6.1.1 Campos de golfe   x   

1.6.1.2 Instalações desportivas   x   

1.6.2.1 Parques de campismo   x   

1.6.3.1 Equipamentos culturais    x  

1.6.4.1 Cemitérios   x   
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Classe de uso do solo 1 2 3 4 5 

1.6.5.1 Outros equipamentos e instalações turísticas   x   

1.7.1.1 Parques e jardins    x  

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio    x  

2.2.1.1 Vinhas    x  

2.2.2.1 Pomares    x  

2.2.3.1 Olivais    x  

2.3.1.2 Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a 

pomar 
   x  

2.3.2.1 Mosaicos culturais e parcelares complexos    x  

2.3.3.1 Agricultura com espaços naturais e seminaturais    x  

2.4.1.1 Agricultura protegida e viveiros    x  

3.1.1.1 Pastagens melhoradas   x   

3.1.2.1 Pastagens espontâneas    x  

4.1.1.1 SAF de sobreiro     x 

4.1.1.4 SAF de pinheiro manso    x  

4.1.1.7 SAF de outras misturas    x  

5.1.1.2 Florestas de azinheira     x 

5.1.1.5 Florestas de eucalipto   x   

5.1.1.7 Florestas de outras folhosas    x  

5.1.2.1 Florestas de pinheiro bravo   x   

5.1.2.2 Florestas de pinheiro manso    x  

5.1.2.3 Florestas de outras resinosas    x  

6.1.1.1 Matos    x  

7.1.1.1 Praias, dunas e areais interiores     x 

7.1.2.1 Rocha nua     x 

9.2.1.1 Aquicultura    x  

9.3.3.1 Desembocaduras fluviais     x 

9.3.4.1 Oceano     x 

À ponderação atribuída às classes de uso do solo descrita anteriormente, foi aplicada a ponderação 

de parâmetros adicionais, descritos seguidamente. Estes contribuem para diminuir ou aumentar a 

qualidade visual ditada pela tipologia de ocupação, e em alguns casos para manter o seu valor – a 
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ponderação foi feita caso a caso, decorrente do conhecimento adquirido através de trabalho de 

campo.  

Tabela 5.28 – Ponderação dos parâmetros adicionais considerados 

Parâmetros corretivos +1, +2, ou 0 

Presença de áreas classificadas em termos de conservação da natureza x 

Centros históricos/culturais; património cultural x 

5.10.1.2 Carta de Capacidade de Absorção da Paisagem 

O termo “Capacidade de Absorção Visual” corresponde precisamente à capacidade ou facilidade com 

que determinada paisagem enquadra ou dissimula o efeito visual de novos elementos não 

integrantes da paisagem original, mantendo a sua identidade e qualidade visual, o que se constitui 

como particularmente relevante para o âmbito do estudo. 

Tendo em conta essa designação, existem critérios ligeiramente diferentes para a sua consideração, 

consoante os autores e as tipologias de projetos potencialmente indutores de impactes visuais. 

Nessa perspetiva, a equipa responsável pela análise do descritor paisagem considera ser a 

capacidade de absorção visual função essencial do relevo e da ocupação do solo existente, mas 

também da distância entre observadores e objetos a apreciar. No entanto, a metodologia proposta 

para elaboração do Desenho 10 de Capacidade de Absorção Visual no presente EIA facilita o seu 

desenvolvimento, mediante a utilização de um Modelo Digital de Terreno (MDT) que apenas tem em 

conta o relevo existente. De forma a assegurar que a informação que se obtém deste Modelo não 

resulte incompleta, cruzou-se a informação obtida com a ponderação de implicações resultantes da 

ocupação do solo e concentração e distância de observadores potenciais, apenas na apreciação da 

Sensibilidade Visual e Paisagística, recorrendo nesse caso ao conhecimento obtido do local. 

Identificaram-se, assim, 5 classes de capacidade de absorção visual (por vezes abreviada como CAV), 

produzidas pelo MDT (com um pixel de 25x25 m), considerando uma altura média dos olhos de 

observadores potenciais de 1.60 m, e partindo da identificação das zonas de localização potencial de 

observadores, considerados previsivelmente como “mais sensíveis”, como: aglomerados 

populacionais; estradas nacionais, municipais; percursos pedestres – aglutinadores de turistas e de 

observadores em geral. 

Os pontos de observação potencial utilizados para classificação da CAV foram selecionados 

conforme a dimensão e concentração dos aglomerados populacionais, o grau de atração exercido 

pelos elementos de valor recreativo e paisagístico, tendo-se adotado a seguinte hierarquia de 

espaçamentos, tendo em consideração o observado em trabalho de campo: 

 Estradas nacionais – 150 metros; 

 Estradas e caminhos municipais, e ruas alcatroadas de relevância – 250 metros; 

 Outros caminhos de menor importância – 500 metros; 

 Percursos pedestres – 200 metros. 
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Para os aglomerados populacionais foram escolhidos pontos em intersecções de maior afluxo 

populacional.   

Assim, foram definidas as seguintes classes, de acordo com a área dentro do buffer de 3km possível 

de visualizar desde cada ponto de observação (considerado como representativo), sendo 

inversamente proporcional a essa: 

 Muito elevada (áreas com pouca visibilidade a partir de locais com observadores sensíveis 

dentro do buffer); 

 Elevada; 

 Média; 

 Baixa; 

 Muito baixa (áreas com muita visibilidade a partir de locais com observadores sensíveis dentro 

do buffer). 

5.10.1.3  Sensibilidade da Paisagem 

A metodologia adotada para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual, representada no Desenho 

11, baseou-se grosso modo no cruzamento das Cartas de Qualidade Visual e de Capacidade de 

Absorção Visual (respetivamente Desenhos 9 e 10).  

Partiu-se então de uma tabela de dupla entrada, cruzando inicialmente apenas os dados de 

Capacidade de Absorção e Qualidade Cénica, com a identificação de 5 classes de sensibilidade visual 

e paisagística: 

Tabela 5.29 – Tabela de dupla entrada a partir da qual são geradas as classes de sensibilidade visual 

  CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL 

  Mto. Elevada Elevada Média Baixa Mto. Baixa 

Q
U

A
L
ID

A
D

E
 C

É
N

IC
A

 

Mto. Elevada Média Média Elevada Mto. Elevada Mto. Elevada 

Elevada Baixa Média Elevada Elevada Mto. Elevada 

Média Baixa Baixa Média Média Elevada 

Baixa Mto. Baixa Baixa Baixa Média Média 

Muito Baixa Mto. Baixa Mto. Baixa Baixa Baixa Média 

Tendo em conta, conforme já referido no item anterior, que as bases digitais disponíveis para 

elaboração da Carta de Capacidade de Absorção Visual consideram apenas o relevo como fator 

determinante dessa mesma capacidade, a Carta de Sensibilidade Visual implicou também a aplicação 

duma ponderação sobre o resultado obtido pelo cruzamento das duas cartas já mencionadas 

(Capacidade de Absorção e Qualidade Visual), em função dos dados disponíveis sobre a ocupação 

do solo (COS 2018, imagens aéreas do Google Earth e conhecimento do terreno), nomeadamente no 

que se refere às áreas com ocupação urbana densa em altura (que limitam grandemente a visibilidade 

potencial para a envolvência), de relevância no presente caso. 
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Assim, às classes identificadas introduziu-se uma ponderação associada à presença de observadores 

potenciais e à existência de uma ocupação do solo que implique a consideração de obstáculos 

visuais. A ponderação referida foi aplicada, da seguinte forma: 

 As áreas com ocupação urbana densa, em altura, implicaram a diminuição do valor de 

sensibilidade atribuído em 0 ou 1 classe, consoante o conhecimento específico do local; 

Da aplicação da ponderação referida resultaram as cinco classes apresentadas na tabela supra, 

referindo-se a Sensibilida “Muito Elevada” a áreas mais sujeitas a impactes visuais e paisagísticos, e 

a Sensibilidade “Muito Baixa” a áreas pouco sujeitas a impactes visuais ou paisagísticos. 

5.10.2 Enquadramento e Caracterização Geral 

5.10.2.1 Enquadramento nas Unidades de Paisagem de Portugal Continental 

De acordo com o estudo desenvolvido pelo Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico 

da Universidade de Évora para o território continental (DGOTDU, 2004), a área em estudo da 

paisagem insere-se no Grupo de Unidades de Paisagem V – Algarve, o qual se divide em seis 

Unidades de Paisagem (UP). Dentro deste Grupo, abarca duas UPs: “UP 124 – Barlavento Algarvio” e 

“UP 126 – Litoral do Centro Algarvio”. 

 

Figura 5.45 - Enquadramento da área de estudo da paisagem nas Unidades de Paisagem de Portugal 

Continental (adaptado de DGOTDU, 2004). 

O Grupo de Unidades de Paisagem V – Algarve corresponde a uma paisagem tipicamente 

mediterrânea, resultado do clima, da geologia e da presença do homem. A zona costeira apresenta 
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características bem distintas das do Barrocal (interior algarvio), tendo sido alvo de interesse turístico 

significativo, num contexto de relevante riqueza biológica e elevado interesse paisagístico (DGOTDU, 

2004). 

A UP 124 – Barlavento Algarvio é considerada uma unidade “com uma forte relação com o oceano, 

através de praias e falésias”. A porção nascente desta UP (onde se insere a presente área de estudo) 

é caracterizada pela presença de “grandes e desordenados centros turísticos” junto à linha de costa. 

Com grande influência atlântica, “a linha de costa é caracterizada por arribas de natureza sedimentar 

(…), pontualmente interrompidas por sistemas arenosos”, sendo que “O conjunto de escolhos e ilhotas 

entre Portimão e Lagos conferem um carácter específico à paisagem costeira”. 

A zona da praia da Rocha é exemplo de uma “urbanização densa com fins quase exclusivamente 

turísticos”. 

A UP 126 – Litoral Centro Algarvio é caracterizada pela presença “de espaços urbanos, concentrados 

ao longo de uma faixa contínua, sendo mais densos junto ao mar e mais dispersos no sentido do 

Barrocal. (…)”, marcada pela ocupação turística junto à costa. Estas conferem a esta paisagem um 

carácter “descaracterizado”,” (…) com escassos vestígios de uma identidade quase totalmente perdida”. 

No interior esta unidade de paisagem caracteriza-se pela presença de campos agrícolas, alguns já 

abandonados, em particular, as culturas de sequeiro. 

“Esta unidade é bastante plana, estabelecendo-se uma forte relação visual com o mar só na 

proximidade da faixa costeira ou a partir dos pontos ligeiramente mais elevados, a norte, na transição 

para o Barrocal. (…)”. 

5.10.2.2  Caracterização Geral da área de influência do projeto 

Como referido, as áreas de intervenção do projeto em estudo localizam-se no litoral algarvio, 

abrangendo uma faixa com menos de 3 km de comprimento, entre o limite nascente da praia da 

Rocha e a praia do Vau, a poente. A área de estudo abarca uma maior faixa do troço litoral, tendo 

como limite a este parte da foz do rio Arade e a oeste uma maior extensão da praia do Vau, incluindo 

ainda para interior parte do núcleo urbano costeiro de Portimão. 

Em termos altimétricos, a área em estudo desenvolve-se entre o nível das águas do mar (zero metros) 

e os 30 metros de altitude, estando as cotas mais elevadas localizadas junto ao seu limite norte e 

noroeste.  

Relativamente à área de estudo da paisagem, no que concerne a alteração da estrutura da paisagem 

e dos usos do solo actuais, citando a revisão do PDM de Portimão (2021), verifica-se que “a 

retaguarda da frente de mar compreende diferentes usos, intercalando a ocupação urbana com os 

espaços naturais ou naturalizados, sendo a presença mais notória e dissonante, pela escala e densidade 

de ocupação, a dos núcleos urbanos da Praia da Rocha e do empreendimento turístico da Torralta. 

Percorrendo o território para Norte, em direção ao interior, a presença do sistema urbano é 

avassaladora uma vez que a sua ampla disseminação conseguiu extinguir a estrutura da paisagem 

tradicional, e com ela a lógica, funcionalidade e o contexto ecológico que a caraterizavam. Aqui, a 
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alteração produzida ao nível dos usos, em particular pelo processo de urbanização, traduziu-se no 

desaparecimento de solos produtivos e na degradação de usos agrícolas ancestrais”. A Carta de Uso e 

Ocupação do Solo de 2018 (DGT, 2018), comprova o referido. 

Apesar da forte componente artificializada que caracteriza a área de estudo da paisagem, esta inclui 

também áreas importantes ao nível da conservação de valores naturais, dada a presença de dois 

Sítios de Interesse Comunitário Rede Natura 2000: a ZPE “Costa Sudoeste (alargamento)” e a ZPE 

“Arade/Odelouca”. 

5.10.2.3  Sub-unidades de Paisagem  

Complementarmente ao enquadramento nas unidades de paisagem definidas à escala nacional, 

desenvolveu-se uma análise da estrutura da paisagem à escala 1/25.000. 

Esta análise permitiu diferenciar sub-unidades de paisagem cuja identificação se sustenta na 

possibilidade de individualização relativa a uma ou outra característica do território. No presente 

caso consubstanciou-se no relevo, na ocupação do solo, e nos valores naturais. 

Foram identificadas as seguintes Sub-Unidades de Paisagem (SUP), que são apresentadas na figura 

seguinte: 

 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/protecção 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 histórico de Portimão, mas também as urbanizações 

residenciais e turísticas que foram surgindo ao longo das útlimas décadas; 

 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 urbano de Alvor 

(localizado fora da área de estudo da paisagem); 

 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 5.46 – Sub-unidades de paisagem da área de estudo. 

5.10.3 Análise Espacial  

Através do cruzamento da qualidade visual e da capacidade de absorção – cujos diferentes graus e 

classes dependem de um conjunto de fatores associados às condições biofísicas da paisagem – é 

possível aferir as zonas com maior e menor sensibilidade visual na área de estudo. 

Seguindo a metodologia descrita anteriormente, foram geradas as cartas de Qualidade Visual, 

Capacidade de Absorção Visual, e de Sensibilidade Visual (resultado da ponderação das duas 

anteriores), apresentadas em anexo (Desenhos 9, 10, e 11) e analisadas seguidamente. 

No que se refere à qualidade visual (Desenho 9), verifica-se a dominância da classe “muito elevada”, 

correspondente a uma situação costeira e de plano de água (que ocupa cerca de metade da área de 

estudo da paisagem) de elevado valor paisagístico; seguida das classes “elevada” e “média”, 

correspondentes a uma paisagem considerada como “interessante” e “amena”. As classes “baixa” e 

“muito baixa” apresentam valores residuais. 

Na tabela seguinte é possível observar a quantificação das áreas por classe de qualidade visual, e a 

sua representatividade em relação à área total em estudo: 
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Tabela 5.30 – Quantificação das áreas integradas em cada classe de qualidade visual 

Área 
Qualidade Visual 

Total 
Muito elevada Elevada Média Baixa  Muito Baixa 

(ha) 2313 1110 985 90 4 4502 

% 51,3 24,7 21,9 2 0,1 100 

No que concerne a absorção visual (Desenho 10), tal como referido anteriormente, foi gerada 

cartografia sem ter em consideração a ocupação do solo, coincidindo assim, com a ponderação da 

frequência de visibilidades determinadas a partir de observadores potenciais permanentes 

(aglomerados populacionais) e temporários (associados a vias rodoviárias), gerada com base no 

modelo digital do terreno (MDT). 

Ao analisar a carta verifica-se uma visibilidade variável, observando-se, contudo, a clara 

predominância de áreas de “muito elevada” e “elevada” capacidade de absorção visual, ou seja, zonas 

com baixa visibilidade para as áreas de intervenção do projeto, reflexo da situação orográfica em que 

se situam – situação de praia antecedida por arriba – e do número residual de observadores 

potenciais que se localizam no plano de água – a zona com visibilidade mais directa para as áreas de 

intervenção do projeto, de acordo com o gerado na Bacia Visual (desenho 12). 

As áreas com maior visibilidade localizam-se em locais com maior número potencial de observadores 

e com situações de maior relevo, acompanhando linhas de cumeada e encostas com orientação para 

as áreas de intervenção. 

É importante salientar que neste caso específico, se tivessem sido considerados os obstáculos visuais 

na metodologia de elaboração da CAV, verificar-se-ia uma maior homogeneização da distribuição 

de classes, com maior dominância das classes de “elevada” e “muito elevada” capacidade de absorção 

visual do território, uma vez que as visibilidades se tornam ainda mais reduzidas devido à malha 

urbana densa, em altura, que ocorre na zona adjacente às áreas de intervenção do projeto. 

Na tabela seguinte observa-se a distribuição da área e respetiva percentagem por classes de 

absorção visual: 

Tabela 5.31 – Quantificação das áreas de absorção visual por classe 

Área 
Absorção Visual 

Total 
Muito elevada Elevada Média Baixa  Muito Baixa 

(ha) 2688 1614 143 50 7 4502 

% 59,7 35,9 3,1 1,1 0,2 100 

A sensibilidade visual (Desenho 11), que resulta da conjugação entre a qualidade e a absorção 

visuais, apresenta valores heterogéneos, sendo dominada por áreas de sensibilidade média e 

elevada, o que reflete, por um lado um território com crescente pressão urbana, e por outro, uma 

paisagem de elevado valor cénico, sobretudo a zona costeira e o extenso plano de água. A 

morfologia detém alguma preponderância no que concerne as visibilidades locais.  

Na tabela seguinte é possível confirmar os aspetos mencionados: 
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Tabela 5.32 – Quantificação das áreas de sensibilidade visual por classe 

Área 
Sensibilidade Visual 

Total 
Muito elevada Elevada Média Baixa  Muito Baixa 

(ha) 6 1533 2064 894 5 4502 

% 0,13 34,05 45,85 19,86 0,11 100 

 Arqueologia Subaquática 

5.11.1 Metodologia 

Para a realização dos trabalhos arqueológicos propostos em epígrafe, considerando o projecto de 

medidas de minimização no âmbito do Património Cultural, será utilizada a seguinte metodologia: 

5.11.1.1 Trabalhos Preliminares 

 Reconhecimento bibliográfico exaustivo da área em estudo afeta ao projecto, com base na 

consulta bibliográfica, cartográfica e documental, na consulta de bases de dados (incluindo o 

“Endovélico”); 

 Contacto com as entidades:  

o Câmara Municipal de Portimão; 

o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática; 

o Museu de Portimão;  

o Universidade Nova de Lisboa – CHAM; 

o Arqueólogos que já realizaram trabalhos na área.  

 Contacto com instituições ligadas à náutica de recreio de Portimão.  

5.11.1.2 Trabalhos de campo 

Ao nível do trabalho de campo, será realizado o reconhecimento no terreno (relocalização) da informação 

previamente obtida na consulta das bases de dados e cuja localização coincida com a área do projecto. 

Serão mencionadas em relatório todas as ocorrências identificadas na pesquisa bibliográfica. 

As ocorrências patrimoniais serão demarcadas cartograficamente recorrendo a ambiente SIG, através 

de polígonos que irão abranger o elemento arqueológico identificado. As áreas representadas 

permitirão identificar imediatamente e de forma clara a área máxima de dispersão de materiais ou as 

áreas de maior concentração de materiais. Todos os elementos patrimoniais serão identificados a partir 

da respetiva Ficha de Património Cultural. 

Foi realizada ainda uma reunião prévia com o Centro Nacional de Arqueologia Naútica e Subaquática 

de aferição dos trabalhos a realizar. 
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5.11.2 Contextualização histórica  

Relativamente à constituição das primeiras comunidades em torno dos sapais do Arade e do Alvor, 

refere-se que os primeiros vestígios da ocupação humana na atual área do concelho de Portimão 

remontam aos períodos Neolítico e Calcolítico (2000 a 1600 A.C.). A pequena povoação de Alcalar, a 

12 Km a NE de Portimão possui um conjunto de 12 sepulcros megalíticos que formam uma necrópole 

(GRP, 1991). 

A “Villa nova de Portimão”, atual cidade de Portimão, foi fundada segundo Loureiro (1909), pelos 

cartagineses cerca de 551 anos antes de Cristo, sob a designação de “Portus Annibalis”, nome cujos 

Romanos preservaram após a sua conquista, 200 anos antes de Cristo (Loureiro, 1909).  

A estação arqueológica da Abicada, na confluência das ribeiras do Farelo e da Senhora do Verde, 

apresenta um conjunto de ruínas de uma vila romana, centrada num edifício de residência senhorial 

tendo acoplado uma propriedade agrícola (GRP,1991). É ainda mencionado pelos mesmos, que na 

época romana, o mar teria chegado à vila da Abicada, visto terem sido descobertas as ruínas de um 

pequeno cais. Loureiro (1909) remete para algumas dúvidas sobre a real localização de “Portus 

Annibalis”, pois é levantada a hipótese de corresponder antes a Alvor ou a Estômbar e não efetivamente 

à atual cidade de Portimão.  

De qualquer forma, os romanos fixaram-se nesta povoação, desenvolvendo a par com as práticas 

agrícolas regulares, as atividades de salga de peixe e de exploração de sal. No ano de 715, a ocupação 

árabe fez com que a povoação de Portimão passasse a ser considerada uma das mais dinâmicas do 

mesmo império na Península Ibérica (Loureiro, 1909). 

De entre as atividades económicas mais relevantes para o referido dinamismo, destaca-se a exploração 

de sal e a secagem de frutos, nomeadamente o figo que repousava ao sol em esteiras elevadas junto aos 

sapais, de forma a adquirir um paladar ligeiramente salgado. Esta prática desenvolvia-se em fumeiros, 

que se prolongaram como atividade rentável até ao início do século passado (séc. XX) (Vieira, 1911).  

O porto de Portimão ocupou um papel central no desenvolvimento da vila, sendo que para além da 

sua função comercial, foi passagem de D. Sancho I em direcção à conquista de Silves pelo Rio Arade 

em 1189. No que diz respeito a Alvor, Loureiro (1909) refere que foi fundada pelos cartagineses.  

O seu nome em árabe remete para a amenidade do porto e a fertilidade das terras, características que 

levaram à fixação de população e à construção de um castelo que mais tarde (1189) acabou por ser 

destruído nas cruzadas. No entanto, só no ano de 1250 os mouros foram expulsos de Alvor por D. 

Afonso III e cinquenta anos depois D. Dinis mandou reedificar o castelo da vila.  

A parte mais baixa da vila, designada por Loureiro (1909) como “Villa Velha” constitui o núcleo mais 

primitivo e central de Alvor, tendo-se expandido em altitude e em direção à nascente do rio.   

Os privilégios de exploração das marinhas de sal, que eram da casa da rainha, foram outorgados por 

diferentes reis (D. Dinis, D. Pedro I, D. Afonso V e D. Manuel), conferindo um grande dinamismo 

económico, apoiado pelo porto e boas perspetivas de desenvolvimento (Loureiro, 1909).2. Da fundação 

do povoamento S. Lourenço da Barrosa, até ao desenvolvimento da Vila Nova de Portimão e à 
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constituição da vila do Alvor. A fundação de S. Lourenço da Barrosa data de 1463, pela edificação de 

casas na margem direita do Arade, numa localidade designada por Barrosa.  

A Carta Régia de D. Afonso V deu autorização a 40 moradores de Silves para ocuparem S. Lourenço da 

Barrosa, que havia dado sinais de alguma prosperidade económica.   

Segundo Sampaio (2009), este facto iria despertar o interesse por parte da nobreza, pelo que D. Afonso 

V conferiu aos tais 40 moradores um conjunto de privilégios: a ausência de pagamento de impostos a 

Silves e a impossibilidade daí se fixarem fidalgos, ou outros senhores nobres, detentores do monopólio 

económico. 

Desta forma, o objetivo era conferir alguma abertura a novos moradores e investidores e manter o 

dinamismo económico associado ao porto. Já a aldeia de Alvor é doada a Álvaro de Ataíde, por carta 

datada de 18 de dezembro de 1451, recebendo também a alcaidaria-mor, a dízima do pescado, direitos 

de portagem, foros de azenhas, vinhas, marinhas de sal, barca de passagem.  

Em 1495 Alvor é elevada a vila por D. Manuel, por ter falecido nesta localidade D. João II, sendo que 

apenas em 1498 é completamente desanexada de Silves, continuando, porém, a reger-se pelo foral 

desta cidade, tendo-se desenvolvendo à sombra do dinamismo de “Portimão” (Vieira, 1911; Sampaio, 

2009). 

Até 1472 os moradores de S. Lourenço da Barrosa (ou Portimão) gozaram de jurisdição própria, quando 

D. Afonso V cede todos os privilégios da Vila de Portimão a Gonçalo de Castelo Branco, o qual, anos 

mais tarde, fica como senhor da “Villa de Portimão” (em 1476), de plena jurisdição e direitos (Sampaio, 

2009). A construção das muralhas data deste ano, enquadrando-se, segundo Carrapiço et al (1974) no 

contexto das vilas e cidades da Idade Média Portuguesa. Neste caso, as muralhas teriam funções de 

defesa a potenciais invasões dos mouros pela reconquista do Algarve, e também como forma de 

delimitação do “perímetro urbano”. Os autores realçam as actividades agrícolas e piscatórias como as 

dominantes na vila, fazendo menção à fraca organização sanitária e de higiene, abrindo portas para 

diversas pragas que foram assolando a vila. Carrapiço et al (1974) reconstruíram a forma da muralha e 

a morfologia da vila, com destaque para a existência de 4 portas e 3 postigos: Porta de S. João, Porta 

da Serra, Porta da Ribeira, Porta do Corpo da Guarda, Postigo da Igreja, Postigo dos Fumeiros e Postigo 

de St.ª Isabel (Figura 5.47). Esta figura permite perceber a configuração e crescimento da vila face ao rio 

Arade e suas zonas húmidas. 
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Figura 5.47 – Planta da Vila de Portimão muralhada em 1773 

O ano de 1478 é marcado pela conquista de direitos de D. Gonçalo de Castelo Branco, o qual adquiriu 

todos os direitos da barca de passagem do rio de Vila de Portimão, por compra a Álvaro Teivas. Foi 

acrescentado ainda um alvará que remete para o pagamento de portagem sob a passagem na 

alfândega, que anteriormente se localizava em Silves. 

Esta mudança fez surgir algumas disputas entre Silves e a Vila de Portimão, pois os navios que 

anteriormente dizimavam em Silves, passaram a fazê-lo à entrada da barra do rio, prejudicando o 

comércio na capital do Algarve (Sampaio, 2009). 

A Vila de Portimão estava a crescer em número de habitantes e a economia florescia associada às 

atividades de exploração dos produtos do mar e também do sal, tendo sido doada em 1483 a D. 

Gonçalo de Castelo Branco, a exploração das marinhas de sal da vila. O esteiro da Companheira foi 

acrescentado ao termo da Vila de Portimão em 1485, permitindo aumentar assim os bens locais 

(Sampaio, 2009).   

De acordo com Vidigal (1993), D. Gonçalo Vaz de Castelo Branco recebeu também os “rendimentos 

da barca de passagem e os esteiros de Boina, que viriam a ser a base do Morgado de Arge e Boina” 

(Vidigal, 1993:78). O assoreamento do Rio Arade conduziu à perda de dinamismo da cidade de Silves, 

conjuntamente com a fixação em 1482 do almoxarifado em Portimão. 

Embora os mercadores pudessem optar por propagar os impostos em Silves ou em Portimão, a 

maioria fazia-o logo à entrada (Sampaio, 2009:12). D. Manuel concede mais alguns privilégios aos 

arrais, pescadores, calafates e carpinteiros de Vila de Portimão em 1496, fomentando um ano mais 

tarde a construção naval e introduzindo mais privilégios aos respetivos trabalhadores. 
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Em 1497, D. Martinho de Castelo Branco é designado o primeiro conde de Portimão. Sete anos mais 

tarde, o rei concedeu à vila um “foral novo”, que na prática correspondia ao primeiro foral, visto até 

à data reger-se pelo de Silves (Sampaio, 2009). Passa assim a designar-se Vila Nova de Portimão. 

A dinâmica de Vila Nova de Portimão estava efetivamente em marcha, não só em termos 

demográficos, mas sobretudo em termos económicos. Carrapiço et al (1974) realçam a 

preponderância económica de Vila Nova de Portimão no contexto do Algarve, constituindo um 

importante centro de “comércio e indústria ligado às atividades piscatórias e agrícolas e, também, 

um centro de exploração de vários produtos, entre os quais (...) a fruta, o sal e peixe seco” (Carrapiço 

et al, 1974:12). 

Mais tarde em 1512, D. Manuel transmite ainda ao senhor de Vila Nova de Portimão os direitos sobre 

o “salgado”. De acordo com Moreira (1987), salgado refere-se a “uma formação vegetal que vive num 

dolo salgado de uma área de sapal já recuperada à acção da maré, mas ainda não cultivada” (Moreira, 

1987:248). Deste modo, confirma-se o interesse pelos terrenos de sapal em torno de Portimão, sob 

a forma de reclamação ao mar e instalação de diques, para o desenvolvimento de práticas agrícolas. 

Em 1527, a Vila Nova de Portimão tinha 2536 habitantes e 634 fogos. O senhorio de D. Francisco de 

Castelo Branco foi marcado pela florescência do porto, que era o mais importante do Algarve, 

crescendo sempre até cerca de 1602 (Sampaio, 2009). Aqui eram exportados produtos agrícolas 

(nomeadamente o figo) e pescado, as madeiras de Monchique e o sal. Todos os anteriores direitos e 

privilégios foram concedidos ao novo senhor da vila e em 1546, recebe por aforamento o salgado 

de Vila Nova de Portimão (Carrapiço et al., 1974). Três anos mais tarde e já falecido D. Francisco, o 

seu descendente recebe do rei uma marinha de sal, localizada no sapal de Vila Nova de Portimão, e 

ainda o aforamento dos esteiros das Tainhas, Benabota e Nª Sª da Esperança. A estes bens acresce 

um novo salgado, também em V.N. de Portimão, concedido por benesse em 1550, expandindo-se 

assim a área útil para a agricultura. 

Continuamente a crescer em termos populacionais, em 1549 Portimão tinha 2800 habitantes e 700 

fogos, no ano de 1573 passou para 3200 habitantes e 800 fogos (Sampaio, 2009). De referir a sua 

importância no contexto da construção naval, o que contribuía para atrair muitas pessoas de outras 

localidades do Algarve em busca de trabalho (Carrapiço et al, 1974).  

No entanto, o período da inquisição determinou a decadência da Vila de Portimão, devido à 

perseguição aos “cristãos novos”, caracter izados pelas diversas atividades desenvolvidas no campo 

dos negócios e comércio, fundamentais na manutenção do dinamismo social e económico. Sampaio 

(2009) explica que 60% das pessoas penitenciadas do distrito do Algarve eram residentes em Vila 

Nova de Portimão. A população diminuiu drasticamente entre 1573 e 1690, perdendo 2500 pessoas 

em 117 anos (uma perda anual de sensivelmente 21 pessoas). 

A evolução da Vila Nova de Portimão, após 1755, prendeu-se sobretudo com a expansão do povoado 

para além de três portas das muralhas: 1) Porta da Ribeira; 2) Porta da Serra, 3) Porta de S. João e 

eixo da Rua Direita (Carrapiço et al, 1974). Esta expansão esteve relacionada com três fatores 

fundamentais, que correspondem a cada uma das portas: 1) desenvolvimento económico –Porta da 

Ribeira permitia a exploração dos recursos marinhos (peixe, salga, conserva, construção naval e o sal) 

e fixação da população que girava em torno destas atividades; 2) vias de comunicação –Porta da 
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Serra fazia a ligação com o mundo agroflorestal e silvo-pastoril de Monchique; 3) crescimento 

demográfico –Porta de S. João permitiu o extravasar da população além muralhas. Segundo 

Carrapiço et al. (1974), no séc. XVIII a muralha deixou de conseguir conter a dimensão e a tendência 

expansiva da vila. Para além disso, não servia também os pretextos militares de defesa para o qual 

fora construída, visto que na parte exterior a esta, as habitações foram sendo construídas, encostadas 

às paredes da muralha.  

A alteração do enquadramento social teve consequências diretas na perda de dinamismo económico 

e de importância portuária, contribuindo assim para o posicionamento de Vila Nova de Portimão na 

rota da decadência que marcou a sociedade algarvia dos séc. XVII e XVIII. Sampaio (2009) dá conta 

que por volta de 1591 se inicia o processo de “ruralização e desurbanização” no Algarve, o qual se 

prolonga até 1776. 

5.11.3 Contextualização do Rio Arade 

Recuando à análise do levantamento da planta e sonda, entregue ao capitão engenheiro Baltazar de 

Azevedo Coutinho, do qual resulta o mapa do “Segundo plano hidrográfico do Rio de Villa Nova de 

Portimão” (sem data conhecida, mas com a referência de ser entre 1790 e 1800) (Figura 5.48), 

verificamos que este contém informações excecionais sobre as margens do rio e as atividades que aí 

se desenvolviam.  

Dias (2010) indica, na interpretação do referido mapa, que o Rio era bordejado de “vastos sapais e 

salinas” (Dias, 2012: 117), sendo possível verificar a existência de grandes áreas de morraçais, nome 

vulgar típico do Algarve, para designar as áreas de sapal baixo de Spartina marítima (Moreira, 1987).  

Loureiro (1909) refere “na baixa-mar fica a seco uma considerável porção das margens do rio, a cujo 

terreno chamam morraçais, pela qualidade da erva que produz, e da qual os habitantes tiram 

proveito” (pp:187).  

No mapa de Coutinho observa-se na margem esquerda do Rio, uma área considerável de sapais, o que 

pode corresponder ao sapal alto. As características do porto eram únicas, pois o seu leito fundo permitia 

a entrada de grandes embarcações: também na nota do mapa de Coutinho, pode ler-se “o fundo deste 

rio [Arade], em parte não tem inclinação para o mar, pois que neste em baixa-mar lhe ficam reservas 

de água muito largas que fazem fundo bastante para os navios fundearem” (in Dias, 2010).  

Estes atributos físicos favoreceram a histórica fixação de população ao longo de ambas as margens, 

tendo dado oportunidade ao desenvolvimento de atividades associadas à pesca, transformação e 

comercialização de produtos provenientes do mar e do rio e o florescimento de pequenas localidades 

piscatórias, como são exemplo de Ferragudo e Mexelhoeira da Carregação. 
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Figura 5.48 – Plano Hidrográfico do rio de Vila Nova de Portimão 

Ao longo dos séculos foram-se sucedendo vários terramotos, muitos deles sem registos dos 

impactos ou danos causados como é o caso do ocorrido em 1578, no Algarve com grandes prejuízos 

para Silves e Portimão. No entanto, foi o terramoto de 1755 que modificou totalmente o perfil da 

costa, a posição da barra e ainda a localização das povoações. Na descrição feita por Loureiro (1909), 

é referido que o mar inundou cerca de 10,97 metros (6 braças) de terra, destruindo a fortaleza de S. 

João e o convento dos capuchos. O tsunami foi devastador para todas as comunidades litorais, sendo 

que V.N. de Portimão registou bastantes perdas no que se refere às vidas humanas, às atividades 

económicas que derivavam do mar e perdas de edificado. Carrapiço et al. (1974) transcreveram os 

registos efetuados pelo pároco de V.N. de Portimão em resposta a um questionário do Marquês de 

Pombal em 1758 sobre o terramoto: “O impulso das águas foi violentíssimo, penetrando até cerca 

de 880 m além do limite normal, devastando as salinas da vila, o lugar da barca de passagem e a 

casa do Infantado. Ficaram arrasadas as casas do bairro do Sapal que continha 80 fogos, e todas as 

hortas que havia nessa zona.” (p.15). Loureiro (1909) descreve que antes do terramoto de 1755, a 

barra encontrava-se na Ponta do Altar, ou seja, mais para Este.  

Defendida por dois fortes, a barra apenas permite a navegação com dois terços da enchente devido 

aos bancos que se formam na foz do rio Arade e ao longo das suas margens (Franzini,1812). A povoação 

de Ferragudo, localizada na margem esquerda do rio, estava ladeada de vastos sapais até à ponta de 

Portimão, e na margem direita até à ponta de S. Francisco predominavam os bancos de areia.  

A montante de Santa Catarina até ao porto interior, a margem mantinha-se regular com o auxílio de 

um dique e um cais, favorecendo a forma do canal principal. Loureiro (1909) refere que era possível 

navegar até Silves em pequenas embarcações e a influência das marés faz-se sentir até esta 

povoação; a ribeira de Boina (um dos principais afluentes do Rio Arade) permitia a navegabilidade 

por lanchas carregadas com 4,6 toneladas de mercadoria. Baltazar Coutinho escreveu na memória 
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da Carta hidrográfica do porto da barra de Portimão que o mesmo carecia de diques e represas, de 

forma a dragarem as areias que se acumulam no fundo do rio, na barra e nas suas margens.  

Outro dos motivos apontados para a necessidade de algumas obras de hidráulica, assentam também 

na grande mobilidade que a barra apresentava, o que põe em causa a navegação e o acostamento 

(Loureiro, 1909). Relativamente à Ria de Alvor, foi a área que sofreu maiores modificações com o 

tsunami de 1755. 

O porto de Alvor que chegou a ser muito relevante no conjunto dos portos do Algarve, sendo nele 

possível atracar embarcações de grande porte com o auxílio da amplitude da maré, máxima de 3,50 

m e mínima de 0,80 m (Loureiro, 1909), foi profundamente afetado, contribuindo para o declínio da 

sua importância. Tal como para as outras povoações costeiras, o terramoto de 1755 e tsunami que 

lhe sucedeu, modificou por completo a barra e o perfil da ria, bem como limitou o alcance dos 

sistemas fluviais que a alimentavam (Odiáxere e Arão de poente, e Farelo e Torre de nascente). 

Loureiro (1909) refere que o mar entrou 667 m por terra dentro e como consequência a população 

residente em Alvor decresceu consideravelmente.  

Os impactos económicos também se fizeram sentir, em resultado da inundação de grandes áreas de 

cultivo. Mariano (2010) dá conta de que os trabalhos de construção de diques na Ria de Alvor tiveram 

início no séc. XVII, com o objetivo favorecer o transporte das águas provenientes das ribeiras que 

desaguam na Ria de Alvor, até às unidades de exploração agrícola de regadio da Mexelhoeira Grande 

e Arão. Este processo teve como consequência o assoreamento de alguns troços da ria, e determinou 

a decadência do Porto de Alvor. 

A análise dos dois mapas de 1773 e 1818 (Figura 5.49) é possível verificar a existência de um conjunto 

de marinhas junto ao rio que, em 1773 pertenciam à coroa Portuguesa. As mesmas marinhas 

assumem uma nova configuração com a expansão do perímetro urbano da vila, visível pela 

observação do mapa de 1818. Adicionalmente, a área alagadiça transformou-se num sapal num 

espaço de 63 anos (a tracejado em 1818) que acabou por marcar o perfil topográfico fora das 

muralhas.  

O sapal que aí se desenvolveu conferiu nome à Rua do Sapal, paralelamente à Rua Direita até à Casa 

dos Bivar (assinalado como nº 97, atualmente a Câmara Municipal de Portimão). Pode ver-se a 

tracejado fino na planta de 1773, o que viria a ser o novo perfil ribeirinho de Portimão. Ou seja, a 

linha da praia-mar viva assinalada por Baltazar Coutinho (1790-1800), coincide com a marcação do 

traçado da rua, sendo que o restante foi terraplanado. Em 1818, começavam a notar se os efeitos de 

algumas das obras de hidráulica, em consequência do assoreamento do Arade e migração da barra 

do porto, pelo que aterros foram também construídos como forma de ganhar terreno ao rio e 

reajustar o perfil do mesmo, como obra de engenharia. 
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Figura 5.49 – Comparação entre a Planta da vila de Portimão em 1773 e 1818 

Relativamente aos morgados de Boina e Arge foram considerados propriedade rústica e foi-se 

adicionando um conjunto de “terrenos de sapais e salgados, nas imediações dos mesmos e ainda 

outros prédios como Silhões de Marreiros, Salgadinho junto da Serra de Madeira, terrenos salgados 

junto a Ferragudo, terrenos alagadiços de Garcia e Bom Retiro, tapadas de Moromba, Bemandaste, 

Fonte Hespanha, Padre Angelo, Moinho Novo e Valle da Lama” (Vieira, 1911: 84). Estas áreas 

abrangem cerca de 1/3 do concelho de Portimão, cujo intuito era desenvolver os terrenos para a 

agricultura, tendo sido mais tarde, alvos das obras impulsionadas pelos Planos de Fomento. O 

Morgado de Boina e várzeas estiveram vocacionados para cereais, tendo sido o Morgado de Arge o 

último a possuir produção de centeio, aveia e tremoços. 

Já em 1911, o sapal entre o Convento de S. Francisco (Convento dos Capuchos) e a fortaleza de Santa 

Catarina estava murado para efeitos de tapada, tendo sido anteriormente banhado pelas águas da 

maré (Vieira, 1911). Assim, é possível afirmar que desde o início do séc. XX, as obras de aterro e 

terraplanagem estavam a incidir sobre as áreas de sapal, no entanto, foram os planos de fomento a 

marcar o início de um conjunto de transformações físicas e morfológicas um pouco por todo o 

Algarve. Estas obras nos sapais não tiveram o sucesso esperado.  

Tendo sido o rio Arade uma importante via de comunicação ao longo dos séculos, e tendo as 

dragagens até 1998/1999 decorrido sem qualquer acompanhamento arqueológico, os dragados, 

repletos de material arqueológico, constituíam um importante manancial de informação. Estes 

dragados foram sendo depositados ao longo das praias, sendo a área da praia do Vau uma delas. 

Entre 2001 e 2005 procedeu-se a prospeções sistemáticas com recurso a detetores de metais nas 

várias áreas que receberam sedimentos.  

Considera-se o impacte da obra sobre o património arqueológico ainda escondido entre as areias 

desconhecido e, por isso, importa assegurar metodologias que garantam a sua proteção e identificação.  
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Neste caso, considera-se indispensável a sua integral proteção de acordo com as metodologias 

arqueológicas internacionalmente reconhecidas. Em resumo, a área do projeto integra um extenso 

contexto portuário bem conhecido, correspondente à zona vestibular do estuário do rio Arade.  

Os principais impactes dos projetos que já se realizaram nesta área portuária mais alargada ligada 

ao rio Arade incidiram, sobretudo, sobre o património submerso e relacionam-se com as dragagens 

que constituem uma intervenção suscetível de gerar impactes negativos sob o património 

subaquático conhecido e desconhecido. No património conhecido, as alterações na hidrodinâmica, 

batimetria e transporte de sedimentos na área envolvente poderão ter efeitos nefastos. 

5.11.4 Projeto DETDA 

O Projeto DETDA - Prospeção com detetores de metais nos depósitos de dragados do rio Arade e da 

ria de Alvor, permite a salvaguarda e o depósito no Museu de Portimão de espólio arqueológico com 

contexto de origem nas areias dragadas do Arade, posteriormente depositadas nas praias do 

concelho de Portimão e algumas do Lagoa. Este projeto, iniciado em 2014, abarca, de igual forma, 

as peças recolhidas pelos membros da associação IPSSIS desde a década de 80 do século XX.  

Até ao momento foram recolhidas 2076 peças arqueológicas que de outra forma ficaria 

irremediavelmente perdidas, de tipos muito variáveis (punhais, lingotes, moedas, compassos de 

cartear, selos alfandegários, sondas náuticas…) e de cronologia alargada, abarcando a pré-história 

até a época moderna. Os artefactos com maior relevância patrimonial e museológica encontram-se 

expostos na exposição de longa duração do Museu de Portimão. 

Nas praias de que vão ser alimentadas (praia dos Três Castelos, do Amado, dos Careanos) foi possível 

recuperar 225 peças arqueológicas, destacando-se a praia dos Caneiros com 198 peças recolhidas 

no âmbito deste projeto. 

No local de exploração da mancha de empréstimo (praia da Rocha) foram recolhidas, no âmbito 

deste projeto, 22 bens arqueológicos. O número reduzido de peças provenientes desta praia assenta 

no facto de as areias originárias das dragagens de 1970, responsáveis por uma intensa remobilização 

de areia e de contextos arqueológicos e de onde provém a maioria das peças recolhidas no âmbito 

do projeto, se encontrar a uma profundidade não atingível pelos detetores de metais. A 

movimentação de areias causada pela execução do projeto de migração sedimentar poderá atingir 

estes depósitos e colocar à superfície peças provenientes dos dragados da década de 70 do século 

XX. 

5.11.5 Sítios identificados  

A pesquisa de gabinete permitiu aferir a enorme sensibilidade arqueológica do local, pelo facto de 

já se terem identificado sítios arqueológicos, bem como achados avulsos resultantes. Os sítios 

arqueológicos localizam-se nas imediações do local de deposição de areias, enquanto os achados 

avulsos localizam-se nas praias onde decorre o projeto. É ainda de assinalar, como exposto 

anteriormente, que existe um projeto científico designado DETDA que tem monitorizado toda a área. 
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Tabela 5.33 – Sítios identificados  

CNS Designação Tipo de Sítio Localização 
Coordenadas 

geográficas 

7228 Castelos 

Fortificação, com cronologia do período Medieval Cristão, 

também conhecida por Atalaia dos Camarões. Pode tratar-

se da Torre de Vigia da Vila de Alvor mencionada por 

Alexandre Massai, encontrando-se já destruída. Situa-se 

junto a Portimão. Resta apenas uma parede com unhais em 

pedra trabalhada 

Faro/ 

Portimão/ 

Portimão 

Latitude 

37,118479 

Longitude -

8,542931 

18646 Boião 2 
Restos de estruturas e material arqueológico, 

nomeadamente cerâmicas, do período moderno 

Faro/Portimão/ 

Alvor 

Latitude 

37,119121 

Longitude -

8,565202 

18711 Praia da Rocha 

Na zona onde descarregaram as areias das dragagens do 

Arade, identificam-se achados isolados do período romano, 

medieval cristão e moderno 

Faro/Portimão/ 

Portimão 

Latitude 

37,116348 

Longitude -

8,533637 

18721 Praia da Rocha 

Ruínas de fortificação, com torre, hoje parcialmente 

cobertas pelas construções, da EN 531. Tem cronologia da 

idade média e moderna.  

Faro/ 

Portimão/ 

Portimão 

Latitude 

37,118120 

Longitude -

8,542648 

18733 
Castelo dos 

Camarões 
Ruínas de fortificação, cujas características se desconhecem.  

Faro/ 

Portimão/ 

Portimão 

Latitude 

37,118993 

Longitude -

8,550529 

22773 Praia do Vau 1 
Três âncoras, uma das quais com cepo de madeira, com 

cronologia de época moderna.  

Faro/Portimão/ 

Alvor 

Coordenadas 

indeterminadas  

5.11.6 Considerações finais 

Numa análise preliminar, contsta-se que a execução do projeto proposto não implica a afetação de 

contextos e estruturas de origem antrópica arqueologicamente relevantes, implicando, contudo, 

deslocações de bens arqueológicos já descontextualizados por outros trabalhos de mobilização de 

inertes. Atendendo à sensibilidade arqueológica da área constata-se a necessidade de se efetuarem 

trabalhos de minimização de impactes da obra sobre o património arqueológico, de modo a verificar 

a eventual presença de bens arqueológicos nas areias remobilizadas. 

Mediante ainda uma melhor análise e tendo em vista o apuramento mais fino da área de intervenção, 

julga-se que se avança para a conclusão de que a empreitada deverá contemplar o 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 as diretoras do projeto DETDA, bem como efetuar 

o depósito célere dos bens no Museu de Portimão. 

Paralelamente, considera-se que 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. 



  

 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese 

 
171 

 Socioeconomia e infraestruturas 

Neste capítulo procede-se à determinação das características e dinâmicas socioeconómicas e 

socioculturais da freguesia abrangida pelo projeto, através da distribuição da população no território 

e da estrutura e da especialização das atividades económicas. 

5.12.1 Povoamento do território 

Através da análise à tabela seguinte pode-se constatar que, no período entre 2001 e 2011, se registou 

um acréscimo na densidade populacional na sub-região em análise (14,2%). A nível concelhio, 

verifica-se que a densidade populacional registou igualmente um acréscimo no período entre 2001 

e 2011 (23,7%) no concelho de Portimão. A freguesia que é diretamente interferida pelo projeto 

apresenta igualmente um acréscimo entre 2001 e 2011, 24,4% na freguesia de Portimão. 

Relativamente à variação da densidade populacional entre 2011/2020, foi possível apurar os dados 

até ao nível dos concelhos, sendo que de acordo com os dados disponíveis a variação é nula no 

concelho de Portimão. Em Portugal Continental e na região / sub-região do Algarve verifica-se um 

decréscimo populacional nessas unidades territoriais. 

Tabela 5.34 – Evolução da densidade populacional 

Unidade Territorial 

Densidade populacional (n.º/km2) 

2001 2011 2020 Variação 2001/2011 (%) Variação 2011/2020 (%) 

Portugal Continental 110,8 112,8 110,0 1,8 -2,5 

Região do Algarve 79,1 90,3 87,7 14,2 -2,9 

Sub-Região do Algarve 79,1 90,3 87,7 14,2 -2,9 

Concelho de Portimão 246,9 305,5 305,4 23,7 0,0 

Freguesia de Portimão 482,7 600,5 --- 24,4 --- 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 (e dados disponíveis de 2020, não estando disponíveis os dados para as freguesias) 

Para a análise das dinâmicas de povoamento/despovoamento da região, apresenta-se na tabela 

seguinte o saldo natural (interação dos nascimentos (Natalidade) e dos óbitos (Mortalidade)) e o 

saldo migratório (entradas e saídas de população (Migrações)). 

Tabela 5.35 – Saldo natural e saldo migratório, 2001 e 2011 

Unidade Territorial 
Saldo Natural Saldo Migratório 

2001 2011 2020 2001 2011 2020 

Portugal Continental 6677 -6291 -37742 52199 -20740 41011 

Região do Algarve -397 -64 -1080 8192 -5100 644 

Sub-Região do Algarve -397 -64 -1080 8192 -5100 644 

Concelho de Portimão 54 113 -8 1303 -502 124 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 (e dados disponíveis de 2020) 
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Verifica-se que o concelho de Portimão apresenta um saldo natural positivo em 2001, 2011 e um 

saldo negativo em 2020. 

Relativamente aos saldos migratórios, Portimão apresenta um saldo positivos em 2001 e 2020 e um 

saldo negativo em 2011. 

Estes dados demonstram que o concelho de Portimão, têm capacidade (na dinâmica verificada) de 

retenção da população natural e migratória, ocorrendo, contudo, algumas oscilações em algumas 

décadas. 

5.12.2 Dinâmica e composição demográfica 

5.12.2.1 População residente 

Apresenta-se, seguidamente, a evolução da população residente no concelho e freguesia, 

atravessados pela área de estudo. 

Tabela 5.36 – Evolução da população residente no concelho e freguesia abrangidos pela área de estudo 

Unidade Territorial 2001 2011 2021 Variação 2001/2011 (%) Variação 2011/2021 (%) 

Portugal Continental 9869343 10047621 9860175 1,8 -1,9 

Região do Algarve 395218 451006 467475 14,1 3,7 

Sub-Região do Algarve 395218 451006 467475 14,1 3,7 

Concelho de Portimão 44818 55614 59867 24,1 7,6 

Freguesia de Portimão 36243 45431 49237 25,4 8,4 

Fonte: INE, Censos 2001, Censos 2011 e Censos 2021 (resultados preliminares) 

Como se pode observar da análise da tabela anterior, e focalizando-nos na divisão em NUT, verifica-

se que a Região / Sub-Região do Algarve (NUT II) tem ganho população (contrariando a tendência 

nacional, que registou uma perda de população em 2011/2021), tanto em 2001/2011, como em 

2011/2021. 

Detalhando a análise ao nível do concelho, registou-se um aumento populacional na década de 

2001/2011 no concelho de Portimão. Na década de 2011/2021 esse acréscimo populacional não foi 

tão expressivo. 

No que concerne à análise por freguesia, verifica-se que a freguesia abrangida pelo projeto, tal como 

ao nível do concelho, apresenta uma variação positiva na população residente, registando um 

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

5.12.2.2 Estrutura etária 

Na tabela seguinte apresenta-se a população residente por grupo etário no concelho atravessado 

pelo projeto em estudo. 
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Tabela 5.37 – População residente por grupo etário (n.º de habitantes), em 2001 e 2011 

Unidade Territorial 

População residente por grupo etário 

0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos +65 anos 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Portugal Continental 1557934 1484120 1399635 1079493 5283178 5546220 1628596 1937788 

Região do Algarve 57732 66974 51926 45573 211947 250690 73613 87769 

Sub-Região do Algarve 57732 66974 51926 45573 211947 250690 73613 87769 

Concelho de Portimão 6666 8715 5944 5687 24456 31008 7752 10204 

Freguesia de Portimão 5481 7219 4888 4782 19854 25463 6020 7967 

Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011 

Da análise da estrutura etária, patente na tabela anterior, assinala-se o envelhecimento da população 

entre os dois últimos censos 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. 

Entre 2001 e 2011, na faixa etária entre os 0 e os 14 anos, as unidades geográficas em análise 

apresentaram valores concordantes com a evolução registada na Região / Sub-Região do Algarve, 

sendo os valores mais significativos a nível dos concelhos, registando-se um aumento desta faixa etária. 

Relativamente à população entre os 15 e os 24 anos, o concelho em análise apresentam um 

decréscimo deste grupo etário entre 2001 e 2011. 

Quanto à população em idade ativa (25-64 anos), o concelho em análise apresenta um aumento da 

população, entre 2001 e 2011. 

A tendência do envelhecimento da população é notória, sobretudo com o aumento da população 

residente com mais de 65 anos, entre 2001 e 2011, tendo-se registado um aumento na Região / Sub-

Região do Algarve. A nível do concelho, verifica-se igualmente um aumento de população nesta uma 

etária, que também se verifica na freguesia de Portimão. 

Esta análise vem, assim, reforçar as conclusões já enunciadas e presentes em todas as unidades 

geográficas analisadas da tendência generalizada para a diminuição da população na base da 

pirâmide etária (jovens) e um aumento do seu topo (idosos), pese embora o aumento da faixa etária 

dos 0-14 anos entre 2001 e 2011, tanto na região / sub-região do Algarve, como ao nível do concelho 

e freguesia. 

No que concerne a taxa de fecundidade (Tabela 5.38), a qual reflete o número de nados vivos por 

ano por 1000 mulheres em idade fértil (15-49 anos), entre 2001 e 2011, registou-se um decréscimo 

generalizado da fecundidade em todas as unidades territoriais analisadas. Entre 2011 e 2020 verifica-se 

uma tendência diversificada, dependendo da unidade territorial analisada. 
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Tabela 5.38 – Taxa de fecundidade e índice de envelhecimento, 2001 e 2011 

Unidade Territorial 

Taxa de fecundidade 

(%o) 

Índice de 

envelhecimento (n.º) 

2001 2011 2020 2001 2011 2020 

Portugal Continental 42,7 38,6 37,5 104,8 130,5 169,6 

Região do Algarve 43,6 43,4 44,9 126,0 125,3 149,2 

Sub-Região do Algarve 43,6 43,4 44,9 126,0 125,3 149,2 

Concelho de Portimão 49,6 49,7 45,4 113,3 103,7 126,1 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 e dados de 2020 

Relativamente ao índice de envelhecimento, que traduz a relação entre a população com idade 

superior a 65 anos com a população com idade inferior a 15 anos, em 2011, torna-se notório que 

existem mais idosos do que jovens no concelho abrangido pelo projeto. 

Assinala-se, entre 2001 e 2011, uma diminuição deste índice no concelho em análise. Entre 2011 e 

2020, Portimão segue a tendência (que se regista a nível do Portugal Continental e da Região / Sub-

Região do Algarve) com um aumento deste índice. 

5.12.2.3 Famílias  

No que diz respeito à evolução do número de famílias clássicas 2(Tabela 5.39), observa-se que, na 

Região e Sub-Região do Algarve (NUT II e NUT III respetivamente), se registou um crescimento do 

número de famílias de cerca de 22,5%. 

O concelho abrangido pelo projeto apresenta uma variação positiva entre 2001 e 2011, 34,4%. Ao 

nível da freguesia, regista-se um aumento do número de famílias clássicas entre 2001 e 2011, 

consubstanciada em 35,8%. 

Tabela 5.39 – Evolução do número de famílias clássicas entre 2001 e 2011 no concelho e freguesia 

abrangida pela área de estudo 

Unidade Territorial 

Famílias clássicas 

2001 2011 
Variação 

2001/2011 (%) 

Portugal Continental  3505292 3869188 10,4 

Região do Algarve 149238 182776 22,5 

Sub-Região do Algarve 149238 182776 22,5 

Concelho de Portimão 16913 22740 34,5 

Freguesia de Portimão 13799 18737 35,8 

Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011 

                                                      
2 Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a 
totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade 
de uma unidade de alojamento. 
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5.12.3 Edifícios e alojamentos 

Analisando a evolução do número de edifícios durante a última década no concelho abrangido, 

verifica-se uma diminuição no número de edifícios, o que pode indiciar uma diminuição de novas 

construções para fins turísticos, de segunda residência ou para ocupação futura, nomeadamente por 

parte de população emigrante, já retornada ou em fase de preparação do retorno. O quociente 

alojamento/edifício regista uma variação muito pequena, pelo que ocorreram poucas alterações à 

tipologia do edificado. 

Analisando o número de alojamentos durante a última década no concelho abrangido, verifica-se 

uma diminuição do número de alojamentos. O mesmo acontece a nível da freguesia. 

No que se refere aos alojamentos, contrariamente aos edifícios, verifica-se um acréscimo do número 

de alojamentos, tanto a nível concelhio, como a nível da freguesia. 

Tabela 5.40 – Evolução do número de Edifícios e Alojamentos 

Unidade Territorial 

Edifícios Alojamentos 

2011 2021 

Variação 

2011/2021 

(%) 

2011 2021 

Variação 

2011/2021 

(%) 

Portugal Continental 3353610 3381968 0,8 5639257 5736762 1,7 

Região do Algarve 198924 201078 1,1 380126 392315 3,2 

Sub-Região do Algarve 198924 201078 1,1 380126 392315 3,2 

Concelho de Portimão 14921 14859 -0,4 47081 49433 5,0 

Freguesia de Portimão 9288 9231 -0,6 37003 38990 5,4 

Fonte: INE, Censos 2011 e Censos 2021 (resultados provisórios) 

5.12.4 Estrutura económica 

Na tabela seguinte apresenta-se o total de população empregada por setores de atividade 

económica em 2011, desagregada ao nível da freguesia. 

A tendência nacional, regional / sub-regional em que os setores secundário e terciário são os mais 

representativos é acompanhada no concelho de Portimão. 

Ao nível da freguesia, constata-se que esta segue uma tendência semelhante aos anteriores níveis 

especificados. 

Tabela 5.41 – População empregada por setores de atividade económica (n.º e %), em 2011 

Unidade Territorial 

População empregada por setores de atividade 

2011 

Setor primário Setor secundário Setor terciário 

n.º (%) n.º (%) n.º (%) 

Portugal Continental 12055 2,9 1115357 26,9 2913840 70,2 

Região do Algarve 6142 3,3 29992 16,1 150057 80,6 
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Unidade Territorial 

População empregada por setores de atividade 

2011 

Setor primário Setor secundário Setor terciário 

n.º (%) n.º (%) n.º (%) 

Sub-Região do Algarve 6142 3,3 29992 16,1 150057 80,6 

Concelho de Portimão 299 1,3 3623 15,8 19061 82,9 

Freguesia de Portimão 160 8,84 3041 16,0 15765 83,1 

Fonte: INE, Censos 2011 

5.12.5 Emprego e desemprego  

Para aprofundar a análise sociodemográfica, relativa à problemática do desemprego, com uma 

análise desagregada à NUT II, Algarve, procedeu-se a uma caracterização dos dados fornecidos pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE), sobre esta matéria e à consulta de outros documentos, onde 

se caracter iza esta temática, como os Anuários Estatísticos Regionais do INE (2019). 

A problemática do desemprego, em determinada região, pode depender de fatores como o grupo 

etário e nível de escolaridade da população residente, embora estes fatores não sejam diretamente 

relacionáveis, com o desemprego registado no país.  

Nos últimos anos, o Algarve tem acompanhado a tendência nacional de diminuição do desemprego 

(entre 2016 e 2019) e uma subida entre 2019 e 2020. 

Tabela 5.42 – Desemprego registado por 100 habitantes com 15 ou mais anos de idade (%) por Local de 

residência (NUTS - 2013) 

Local de residência 

(NUTS - 2013) 

Desemprego registado por 100 habitantes com 15 ou mais anos de idade (%) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Continente 5,8 4,8 3,9 3,4 4,2 

Algarve 5,2 4,1 3,5 3,4 6,5 

Fonte: INE 

Como se pode observar, por análise da tabela anterior, tem-se registado uma melhoria na taxa de 

desemprego, a nível nacional e regional, acompanhando a retoma económica do país (de 2016 a 

2019). Esta trajetória é semelhante na região do Algarve. 

Entre 2019 e 2020 é possível observar um aumento do desemprego, certamente relacionado com a 

pandemia do COVID-19. 

Para contextualizar a evolução desta temática, nesta região em particular, recolheram-se dados 

relativos às seguintes variáveis:  

 Taxa de desemprego por local de residência, variação trimestral – INE (www.ine.pt); 

 População desempregada, variação trimestral - INE (www.ine.pt); 
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De seguida, analisa-se em maior detalhe os valores registados pelo Instituto Nacional de Estatística, 

através de inquérito à população para esta temática, recorrendo aos dados trimestrais, disponibilizados 

para o ano de 2020 e 2021, com o objetivo de obter conseguir uma análise da situação do desemprego 

mais atual. 

Tabela 5.43 - Taxa de desemprego (Série 2011 - %) por Local de residência (NUTS - 2013), por trimestre 

Local de residência 

(NUTS - 2013) 

Taxa de desemprego (%) 

1.º Trimestre 

de 2020 

2.º Trimestre 

de 2020 

3.º Trimestre 

de 2020 

4.º Trimestre 

de 2020 

1.º Trimestre 

de 2021 

2.º 

Trimestre 

de 2021 

Continente 6,7 5,5 7,8 7,1 7,1 6,7 

Algarve 7,6 7,5 8,5 10 10,2 10,2 

Fonte: INE 

A taxa de desemprego3 na região do Algarve apresentou uma tendência mista em 2020/2021, 

ocorrendo uma descida acentuada entre o 1.º trimestre e o 2.º trimestre, ocorrendo um aumento entre 

o 2.º e 3.º trimestre e entre o 3.º e o 4.º trimestre. Graficamente verifica-se uma tendência de aumento 

da taxa de desemprego, tendo em consideração os primeiros 2 semestres de 2021. 

 

Figura 5.50 – Taxa de desemprego na região do Algarve (Fonte: INE) 

Na tabela seguinte apresentam-se os dados disponíveis para a população desempregada. 

 

 

                                                      

3 A taxa de desemprego permite definir a relação entre a população desempregada e a população ativa (que corresponde à soma da 

população empregada com a população desempregada), sendo calculada com a fórmula - (População desempregada/População ativa) 

x 100. 
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Tabela 5.44 - População desempregada (Série 2011 - %) por Local de residência (NUTS - 2013), por trimestre 

Local de residência 

(NUTS - 2013) 

População desempregada (n.º - milhares) 

1.º 

Trimestre 

de 2020 

2.º 

Trimestre 

de 2020 

3.º 

Trimestre 

de 2020 

4.º 

Trimestre 

de 2020 

1.º 

Trimestre 

de 2021 

2.º 

Trimestre 

de 2021 

Continente 331,7 264,1 383,9 351,7 339,8 327 

Algarve 16,5 15,7 18,5 21,9 21,9 22,5 

Fonte: INE 

Verifica-se que existem, atualmente (2.º trimestre de 2021) cerca de 327 mil desempregados em 

Portugal Continental e cerca de 22 mil desempregados na região do Algarve. No gráfico seguinte 

representam-se os valores para a população desempregada, apenas para as regiões de implantação 

do projeto. 

 

 

Figura 5.51 – População desempregada na região do Algarve (Fonte - INE) 

Pela análise dos valores acima apresentados, para a Região do Algarve o acréscimo na população 

desempregada é de 5000 entre o 1.º trimestre de 2020 e o 4.º trimestre de 2020. A análise das ofertas 

e da procura de emprego nos centros de emprego, o Turismo e a Agricultura podem ser os setores 

responsáveis pela diminuição do desemprego, associado a uma melhoria das condições sociais e 

económicas do País. O aumento do desemprego entre o 2.º trimestre de 2020 e o 4.º trimestre está 

relacionado com a estagnação económica causada pela pandemia do COVID-19. Esta tendência é 

mantida nos 2 primeiros trimestres de 2021. 

Para se ter uma panorâmica da situação ao nível do concelho de Portimão, apresentam-se os dados 

do desemprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional relativos ao ano de 2021. O valor 

percentual mensal apresentado diz respeito ao número de desempregados no concelho face ao 

número de desempregados na região do Algarve. 
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Tabela 5.45 - Desemprego Registado em 2021 (situação no fim do mês) (Fonte: Concelhos.Estatísticas 

Mensais-IEFP) 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

5452 16,2 5391 16,1 5437 16,3 5241 16,2 4517 17 3464 17,3 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

3124 17,4 2614 16 2687 16,5 2899 16,7 3683 16,5 4074 16,6 

Da análise da tabela anterior, verifica-se que o desemprego registado no concelho de Portimão no 

ano 2021 representou entre 16 a 17 % do desemprego da região. Verifica-se ainda que a sua variação 

mensal, análoga à observada na região, se caracteriza por uma diminuição acentuada entre maio e 

setembro, indiciando a importância do setor do turismo na oferta de emprego. 

5.12.6 Atividade empresarial  

Não sendo possível apurar com rigor as empresas presentes na área de intervenção do projeto e a 

riqueza gerada pelas mesmas na mesma área, procurou-se fazer uma breve caracterização da 

atividade empresarial na região onde se insere o projeto. Para esta caracterização das empresas 

foram consultados os últimos dados estatísticos disponíveis no Anuário Estatístico da Região do 

Algarve, cujos dados se reportam ao ano de 2017, tendo sido elaborado pelo INE em 2018 (edição 

de 2019). 

Tabela 5.46 – Indicadores de empresas, 2017 (Fonte: Anuários Estatísticos Regionais, 2019 - INE) 

Unidade 

Territorial 

Densidade 

de 

empresas 

Proporção 

de 

empresas 

individuais 

Proporção 

de 

empresas 

com 

menos de 

250 

pessoas ao 

serviço 

Proporção 

de 

empresas 

com 

menos de 

10 

pessoas 

ao serviço 

Pessoal 

ao 

serviço 

por 

empresa 

Volume 

de 

negócios 

por 

empresa 

Indicador de 

concentração 

do volume 

de negócios 

das 4 

maiores 

empresas 

Indicador de 

concentração 

do valor 

acrescentado 

bruto das 4 

maiores 

empresas 

N.º/km2 % N.º 
Milhares 

de euros 
% 

Continente 13,3 67,94 99,9 96,3 3,2 304,2 4,99 4,20 

Algarve 14,1 72,70 100,0 96,9 2,4 128,2 4,12 3,25 

Portimão 43,2 70,33 100,0 96,9 2,5 136,6 18,26 14,33 

Na região do Algarve a densidade de empresas é ligeiramente superior à média nacional. Por sua vez, 

o concelho de Portimão apresenta um valor muito superior à media da região. Relativamente ao 

volume de negócios por empresas, o valor é muito semelhante na região e no concelho, sendo 

bastante inferior ao valor nacional. Note-se que a maior parte dos indicadores concelhios e regionais 

são bastante próximos, com exceção do indicador de concentração do volume de negócios e o 

indicador  de concentração do valor acrescentado bruto das 4 maiores empresas. No caso destes 
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indicadores, os valores concelhios são bastante superiores à média regional, traduzindo a importância 

das maiores empresas do concelho no volume de negócios e no valor acrescentado bruto.   

Tabela 5.47 – Empresas, por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2017 (Fonte: Anuários Estatísticos 

Regionais, 2019 - INE) 

Unidade Territorial 
Total  

CAE – Rev. 3 

A B C D E F G H 

N.º 

Continente 1 189 119 121 021 1 028 65 831 3 996 1 169 78 962 212 106 21 401 

Algarve 70 521 6 483 36 1 845 176 57 5 645 10 854 1 044 

Portimão 7 864 309 2 195 8 3 538 1 234 131 

Códigos CAE, de acordo com o Decreto -Lei n.º 381/2007, de 14 de Novembro (e modificações subsequentes): 

 A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 

 B - Indústrias extractivas. 

 C - Indústrias transformadoras 

 D - Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 

 E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

 F – Construção 

 G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 

 H - Transportes e armazenagem 

 I - Alojamento, restauração e similares 

 J - Actividades de informação e de comunicação 

 K - Actividades financeiras e de seguros 

 L - Actividades imobiliárias 

 M - Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 

 N - Actividades administrativas e dos serviços de apoio 

 O – Administração Pública e defesa; segurança social obrigatória 

 P – Educação 

 Q – Actividades de saúde humana e apoio social. 

 R – Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas. 

 S - Outras actividades de serviços 

 T – Actividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e actividades de produção das famílias para uso 

próprio. 

 U - Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 

Tabela 5.48 – Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2017 (Fonte: Anuários Estatísticos 

Regionais, 2019 - INE) - Continuação 

Unidade 

Territorial 

CAE – Rev. 3 

I J L M N P Q R S 

N.º 

Continente 99 207 17 268 39 677 121 634 168 456 54 597 91 405 33 994 57 367 

Algarve 13 596 548 3 206 5 178 10 261 2 340 3 612 2 087 3 553 

Portimão 1 385 75 355 703 1 218 334 653 243 478 
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Como seria de esperar, o maior número de empresas na região do Algarve pertencem à categoria I 

(Alojamento, restauração e similares), o mesmo verificando-se no concelho de Portimão. Em segundo 

lugar, tanto ao nível da região como do concelho, surge o setor G- Comércio por grosso e a retalho; 

reparação de veículos automóveis e motociclos.  

Tabela 5.49 – Empresas, segundo o escalão de pessoal ao serviço, 2017 (Fonte: Anuários Estatísticos 

Regionais, 2019 - INE) 

Unidade Territorial 
Total  

0 - 249 

250 ou mais  

Total 
Menos de 

10  

10 - 49  50 - 249  

N.º 

Continente 1 189 119 1 188 203 1 144 966 37 477 5 760 916 

Algarve 70 521 70 502 68 315 1 952 235 19 

Portimão 7 864 7 861 7 620 210 31 3 

Na tabela anterior é possível apurar que a maior parte das empresas da região do Algarve possuem 

menos de 250 colaboradores, sobretudo menos de 10 colaboradores, indiciando a presença massiva 

de pequenas e microempresas de cariz familiar. A mesma realidade é encontrada no concelho de 

Portimão, em que somente 3 empresas possuem 250 ou mais trabalhadores.  

Tabela 5.50 – Pessoal ao serviço nas empresas, segundo a CAE-Rev.3, 2017 (Fonte: Anuários Estatísticos 

Regionais, 2019 - INE) 

Unidade Territorial 
Total A B C D E F G H 

N.º 

Continente 
3 756 

406 

184 417 9 311 700 786 11 102 30 742 300 138 741 316 159 837 

Algarve 170 297 10 790 187 6 083 190 1 970 15 549 29 108 4 722 

Portimão 19 323 437  616 10 375 1 533 2 917 673 

 

Tabela 5.51 – Pessoal ao serviço nas empresas, segundo a CAE-Rev.3, 2017 (Fonte: Anuários Estatísticos 

Regionais, 2019 - INE) - Continuação 

Unidades 

Territoriais 

I J L M N P Q R S 

N.º 

Continente 324 028 100 285 62 083 247 064 477 003 91 452 175 246 54 812 86 784 

Algarve 43 394 1 144 6 559 8 799 22 091 3 442 6 847 4 654 4 768 

Portimão 5 601 132 692 1 001 1 903 491 1 887 455  

Tanto a nível da região como do concelho, a maior parte dos trabalhadores estão empregados em 

empresas do CAE tipo I (Alojamento, restauração e similares) e o tipo G (Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos). 

De seguida apresentam-se tabelas referentes ao volume de negócios das empresas, por CAE. 
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Tabela 5.52 – Volume de negócios das empresas, segundo a CAE-Rev.3, 2017 (Fonte: Anuários Estatísticos 

Regionais, 2019 - INE) 

Unidade 

Territorial 

Total A B C D E F G 

H 

Milhares de euros 

Continente 361 765 785 6 676 708 1 049 271 89 226 739 20 910 370 3 435 014 18 705 426 133 431 122 19 639 064 

Algarve 9 038 850 275 643 12 035 297 755 13 076 189 255 918 946 3 328 119 212 082 

Portimão 1 073 906 9 502  24 494 1 052 23 218 93 161 347 094 32 069 

Tabela 5.53 – Volume de negócios das empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2018 (Fonte: Anuários 

Estatísticos Regionais, 2019 - INE) – Continuação 

Unidade 

Territorial 

I J L M N P Q R S 

Milhares de euros 

Continente 12 740 147 12 334 138 6 898 337 12 135 296 12 076 708 1 512 815 7 030 537 2 400 715 1 563 379 

Algarve 1 862 387 43 344 453 454 268 086 592 676 50 524 267 557 185 915 67 998 

Portimão 241 242 3 362 39 630 24 279 97 865 6 517 102 085 21 169  

Pela análise das tabelas anteriores verifica-se que tanto na região do Algarve como no concelho de 

Portimão, o CAE que apresenta um maior volume de negócios é o tipo G (Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos), seguindo-se o CAE tipo I (Alojamento, 

restauração e similares). 

Tabela 5.54 – Valor acrescentado bruto das empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2017 (Fonte: 

Anuários Estatísticos Regionais, 2019 - INE) 

Unidade 

Territorial 

Total A B C D E F G 

H 

Milhares de euros 

Continente  95 769 464  1 815 534   475 561  22 238 435  3 729 071  1 454 212  6 449 752  18 416 782  7 291 562 

Algarve 2 947 518 113 541 4 688 98 777 8 334 87 913 272 040 501 790 92 980 

Portimão  322 396 3 516  9 715 895 13 001 24 679 46 201 10 184 

Tabela 5.55 – Valor acrescentado bruto das empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.3, 2017 (Fonte: 

Anuários Estatísticos Regionais, 2019 - INE) - Continuação 

Unidade 

Territorial 

I J L M N P Q R S 

Milhares de euros 

Continente 5813240 5957883 2622186 6 264 522  6 682 547   960 128  3 528 803  1 343 764   725 485 

Algarve   959 621   25 038   168 951   172 878   279 626   37 034   138 981   100 112   32 903 

Portimão 99 519 2 035 16 892 14 959 21 192 4 286 43 013 8 116  

Nas tabelas anteriores explora-se agora o VAB (valor acrescentado bruto) por CAE. Na região do 

Algarve e no concelho de Portimão, as empresas do CAE do tipo I (Alojamento, restauração e 

similares) são os que apresentam o maior VAB, seguindo-se as empresas do grupo G (Comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos). 

5.12.7 Atividades piscatórias 

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

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

Os Anuários Estatísticos do Algarve apresentam indicadores de pesca na região do Algarve, 

nomeadamente em 5 portos piscatórios, a saber: Lagos, Portimão, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo 

António. 

Na tabela seguinte apresenta-se os Indicadores da pesca por NUTS II e porto, 2018, em €/kg. 

Tabela 5.56 – Indicadores da pesca por NUTS II e porto, 2018 (Fonte: Anuário Estatístico do Algarve 2018) 

 

Valor médio da pesca descarregada (Unidade: €/kg) 

Total 
Em águas 

salobra e doce 
Peixes marinhos Crustáceos Moluscos 

Portugal 2,20 10,04 1,75 12,07 4,51 

Continente 2,05 10,04 1,53 12,03 4,32 

Algarve 3,87 3,03 2,09 16,30 7,00 

Lagos 4,45 0,92 3,63 14,35 7,73 

Portimão 2,73 0,84 1,70 10,17 7,82 

Olhão 2,64 6,02 1,84 6,62 6,27 

Tavira 7,74 // 6,07 14,88 7,86 

Vila Real de Santo 

António 
11,06 // 2,26 16,43 5,14 

// não aplicável 

Pela análise da tabela anterior é possível verificar que o valor médio da pesca descarregada é superior 

na região do Algarve, 3,87 €/kg, relativamente ao Continente e Portugal (incluindo Madeira e Açores). 

Vila Real de Santo António é o porto de pesca da região do Algarve que apresenta em termos totais 

o valor mais elevado, 11,06 €/kg, e o porto de Olhão o que apresenta o valor mais baixo 2,64 €/kg. 

O porto de Portimão apresenta um valor de 2,73 €/kg. 

A tabela anterior apresenta ainda o valor médio da pesca descarregada (€/kg) de peixes de águas 

salobras e doces, peixes de águas marinhas, crustáceos e moluscos. 

Na tabela seguinte são apresentados os dados dos pescadores/as matriculados/as e embarcações 

de pesca por NUTS II e porto, em 2018. 
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Tabela 5.57 – Pescadores/as matriculados/as e embarcações de pesca por NUTS II e porto, 2018 (Fonte: Anuário Estatístico do Algarve 2018) 

 
Pescadores/as matriculados/as em 31 de dezembro Embarcações com motor 

Embarcações sem 

motor 

Grupo etário 

Águas 

interiores 

não 

marítimas 

Águas marítimas   

Total 
16-34 

anos 
 35-54 anos 

55 e mais 

anos 
 

Pesca 

do 

arrasto 

Pesca 

do 

cerco 

Pesca 

polivalente 
Total Capacidade 

Potência 

do 

motor 

Total Capacidade 

N.º GT kW N.º GT 

Portugal 16 164 3 661 9 183 3 320  1 656  1 574  2 181  10 753  6 302  83 506  341 230  1 553   930 

Continente 14 007 3 163 7 975 2 869  1 656  1 574  2 181  8 596  5 364  69 755  271 359  1 314   820 

Algarve 2 779  483 1 593  703   143   286   377  1 973  1 519  11 072  66 806   221   177 

Lagos  657  95  393  169   0   0   73   584   282  1 424  10 763   86   37 

Portimão  565  98  319  148   0   37   88   440   301  3 325  14 343   24   63 

Olhão 1 090  218  576  296   133   108   176   673   544  3 004  22 192   50   36 

Tavira  124  12  86  26   0   0   0   124   208   863  7 246   43   21 

Vila Real de 

Santo António 

 343  60  219  64   10   141   40   152   184  2 456  12 262   18   19 
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Pela análise da tabela anterior é possível concluir que a região do Algarve possui um total de 2779 

pescadores matriculados em 2018, sendo que o porto de Olhão possui a maior parte dos pescadores 

matriculados (1090), enquanto o porto de Tavira é o que possui menor número de pescadores 

matriculados em 2018, 124. O porto de Portimão apresenta 565 pescadores matriculados e um total 

de 301 embarcações. 

Esta tabela permite ainda apurar o número de pescadores matriculados em águas não marítimas e 

em água marítimas e o número de embarcações com motor e sem motor. 

De seguida apresenta-se a produção na aquicultura por NUTS II, segundo o tipo de água e o regime 

de exploração no ano de 2017. 

Tabela 5.58 – Produção na aquicultura por NUTS II, segundo o tipo de água e o regime de exploração, 2017 

(Fonte: Anuário Estatístico do Algarve 2018) 

 

Total 

Águas interiores  Águas marinhas e salobras 

Total 

Regime de exploração 

Total 

Regime de exploração 

Extensivo Intensivo 
Semi-

intensivo 
Extensivo Intensivo 

Semi-

intensivo 

Portugal 

t  12 549   697   0   697   0  11 852  7 057  3 488  1 308 

milhares de 

euros 

 83 151  2 165  2 165   0   0  80 987  23 774  48 490  8 723 

Algarve 

t  6 886   0   0   0   0  6 886  5 920   41   924 

milhares de 

euros 

 47 895   0   0   0   0  47 895   453  40 739  6 704 

Portugal apresentou um total de 12 549 toneladas de aquicultura em 2017, enquanto a região do 

Algarve apresentou um total de 6 886 toneladas de aquicultura (mais de metade da quantidade de 

Portugal), gerando 47 895 milhares de euros, também mais de metade do total nacional. 

Em termos de aquicultura, esta tabela apresenta ainda a divisão entre aquicultura de águas interiores 

e aquicultura em águas marinhas e salobras e, os regimes de exploração extensivos, intensivos e 

semi-intensivos. 

Por último apresentam-se os dados de capturas nominais de pescado na região pelos principais 

grupos, segundo o porto algarvio, em 2018. 
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Tabela 5.59 – Capturas nominais de pescado na região pelos principais grupos, segundo o porto, 2018 (Fonte: Anuário Estatístico do Algarve 2018) 

 

Algarve Portugal 

Total Lagos Portimão Olhão Tavira V. R. de S. António  

t 

milhares 

de euros  

t 

milhares de 

euros 

t 

milhares de 

euros 

t 

milhares de 

euros 

t 

milhares 

de euros  

t 

milhares 

de euros  

t 

milhares de 

euros 

Total 13 055 52 801 1 766 8 433 3 293 10 087 6 396 18 003 394 3 060 1 206 13 219 128 438 291 715 

Águas 

salobra e 

doce 

ə ə ə ə ə ə ə ə 0 0 0 0 169 1 719 

Peixes 

marinhos 
9 490 20 802 1 402 5 409 2 603 4 674 5 047 9 598 24 148 415 974 107 996 191 107 

Crustáceos 765 12 453 34 483 6 58 2 16 ə 3 723 11 893 1 393 15 582 

Moluscos 2 797 19 534 328 2 531 684 5 355 1 347 8 388 370 2 908 68 351 18 707 83 028 

Animais 

aquáticos 

diversos 

3 11 2 9 ə ə 1 1 0 0 0 0 174 280 

ə - Valor inferior a metade do modulo da unidade utilizada 
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É possível verificar que o total dos 5 portos piscatórios do Algarve são capturadas um total de 13 055 

toneladas de pescado, correspondendo 52 801 milhares de euros. 

No porto de Portimão foram capturadas 3 293 toneladas de pescado, com um valor de 10 087 

milhares de euros.  

5.12.8 Turismo 

De acordo com o relatório de Caracterização e Diagnóstico da Revisão do PDM de Portimão, o 

concelho vem inserir-se e dinamizar a macrotendência regional, caracter izada pelo destino de sol e 

praia e pela indissociável dinâmica da atividade turística, que registou uma rápida evolução no 

Algarve, desde o final da década de 60 do século XX. 

Neste contexto, sobre o turismo no concelho, destaca-se o seguinte: 

 abertura do casino na Praia da Rocha no ano de 1910, o qual marca os primeiros passos como 

destino turístico, captando turistas de outras regiões de Portugal e da Andaluzia; 

 Tal como o resto do Algarve, o concelho de Portimão conheceu um verdadeiro ‘boom’ turístico 

na década de 60, resultante tanto da conjuntura económica internacional favorável, como da 

inauguração do Aeroporto Internacional de Faro (1965); 

 e, finalmente, a abertura do primeiro campo de golfe do Algarve na Penina, no ano de 1966. 

O concelho é conhecido por ser um destino predominantemente de sol e praia, com especial relevo 

para as freguesias de Portimão e Alvor, onde no total possui 8 km de praias, com especial relevo para 

a “Praia da Rocha”.  

No entanto, o concelho vem progressivamente interiorizando na sua fileira turística outros fatores 

de diferenciação, onde se destacam o rico património histórico, as potencialidades para a prática de 

desportos (desportos náuticos, golfe, entre outros), a gastronomia e a animação noturna, entre 

outros aspetos.  

A inauguração da Marina de Portimão, em 2000, com uma capacidade de 620 amarrações (segunda 

maior do Algarve), a organização desde 1998 do Grande Prémio de Fórmula 1 de Motonáutica, a 

inclusão de Portimão como vila-etapa do Lisboa – Dakar, o Algarve Open 2006 de golfe no campo 

da Penina, em Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve, inaugurado em Novembro de 2008 

e ainda o Museu Municipal de Portimão, inaugurado em Maio de 2008, são alguns dos exemplos 

desta diferenciação que progressivamente se vem consolidando.  

É tudo isto que, no conjunto, torna este concelho atrativo para os visitantes e que faz com que seja 

considerado um dos mais importantes destinos turísticos dentro do destino Algarve. 
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5.12.9 Infraestruturas e acessibilidades 

No que respeita a infraestruturas no interior da área de estudo em avaliação, há a referir as seguintes: 

 Infraestruturas rodoviárias: a rede viária na área de estudo corresponde essencialmente a vias 

de acesso às praias e arruamentos nas zonas urbanizadas, destacando-se as seguintes: 

o Av Tomás Cabreira (a mais próxima das áreas de intervenção) 

o Av. das Comunidades Lusíadas 

o Av. do Rio Arade 

o Av São Lourenço da Barrosa 

 Infraestruturas marítimas e portuárias: na proximidade da área de estudo, a Marina de 

Portimão. 

Estas infraestruturas estão representadas na figura seguinte. 

 

Figura 5.52 – Acessibilidades e Infraestruturas na área de estudo 

No que toca às Acessibilidades, para além das acessibilidades locais, acima referidas, 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.  
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 Ambiente sonoro 

5.13.1 Enquadramento legislativo 

As questões de poluição sonora encontram-se atualmente enquadradas pelo Regulamento Geral do 

Ruído (RGR), Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. Este diploma estabelece limites de exposição 

sonora, períodos de referência e parâmetros de caracterização do ambiente sonoro. Prevê, 

igualmente, metodologias de avaliação da incomodidade sonora, entre outros aspetos. 

O projeto em avaliação integra-se no atual RGR (art.º 13.º, articulado com o art.º 21.º), onde se refere 

que todas as atividades ou projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental devem ser sujeitos à 

apreciação do cumprimento do estabelecido no RGR e, consequentemente, sujeitos ao respeito pelos 

limites de ruído definidos, quer no que se refere aos limites de incomodidade sonora, quer aos limites 

de exposição sonora. 

Por outro lado, o projeto, para além da fase de exploração, envolve uma fase de construção, a qual 

é, de acordo com este documento legal, entendida como atividade ruidosa temporária, sendo esta 

proibida na proximidade de: a) edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias 

úteis entre as 20 e 8 horas; b) escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; c) hospitais ou 

estabelecimentos similares (art.º 14), havendo também limitações para os equipamentos envolvidos 

nas atividades de construção, objeto de legislação específica. 

Refira-se que a legislação em vigor - RGR publicado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

prevê a autorização do exercício de atividades ruidosas temporárias, para trabalhos que não se 

realizem em dias úteis, no período diurno, “mediante emissão de licença especial de ruído, pelo 

respetivo município” (art.º 15). 

De acordo com o atual regime legal, são definidos três períodos de referência (alínea p) do art.º 3º): 

 Período diurno – das 7 às 20 horas; 

 Período de entardecer – das 20 às 23 horas; 

 Período noturno – das 23 às 7 horas. 

Conforme acima referido, é ainda de considerar o período de referência estabelecido para atividades 

ruidosas temporárias, nas quais se enquadra a fase de construção do Projeto (art.º 14.º): “Período 

diurno, das 8 às 20 horas e período noturno, das 20 às 8 horas, em dias úteis. Aos Sábados, Domingos 

e Feriados é proibida a execução de obras de construção civil, ou atividades ruidosas temporárias”  

Nas alíneas v) e x) do art.º 3.º do RGR são definidas as zonas acústicas a que se aplicam os limites de 

exposição sonora, nomeadamente: 

 Zona sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de 

lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de 

serviços destinados a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos 
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de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período noturno; 

 Zona mista – área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja 

ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na 

definição de zona sensível. 

É da competência das Câmaras Municipais envolvidas a classificação, delimitação e disciplina destas 

zonas, tal como é referido no n.º 2 do artigo 6.º. Atualmente, o município não dispõe de zonamento 

acústico. 

De acordo com informação constante do relatório do Mapa de Ruído (Mapa de Ruído do Concelho 

de Portimão, no âmbito da Revisão do PDM, maio 2017), a Câmara Municipal tem como proposta 

classificar os perímetros urbanos do concelho como zona mista. Para efeitos de verificação do valor 

limite de exposição os recetores isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem 

localizados fora dos perímetros urbanos, serão equiparados a zonas mistas. 

Tabela 5.60 – Limites dos níveis sonoros enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR) 

Zonamento Acústico 
Limite do ruído ambiente exterior 

(período de referência diurno) 

Limite do ruído ambiente exterior 

(período de referência noturno) 

Zonas mistas Lden  65dB(A) Ln  55 dB(A) 

Zonas sem classificação Lden  63dB(A) Ln  53 dB(A) 

Em que, de acordo com o as alíneas l), m) e n) do art.º 3.º: 

 «Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden)», o indicador de ruído, expresso 

em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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 «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)», o nível sonoro médio de longa duração, 

determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano; 

 «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)», o nível sonoro médio de longa 

duração, determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de 

um ano; 

 «Indicador de ruído noturno (Ln) ou (Lnight)», o nível sonoro médio de longa duração, 

determinado durante uma série de períodos noturnos representativos de um ano. 

O disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 13.º define o critério de incomodidade nos seguintes termos: 
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Tabela 5.61 – Limites de incomodidade enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR) 

Período de referência 
Diferença entre o ruído ambiente contendo o(s) 

particular(es) e o ruído residual 

Diurno LAeqAmbiente - LAeqResidual 5 dB(A) 

Entardecer LAeqAmbiente - LAeqResidual 4 dB(A) 

Noturno LAeqAmbiente - LAeqResidual 3 dB(A) 

Ainda relativamente à avaliação da incomodidade, aquele diploma refere, no n.º 5 do art.º 13.º, que 

o critério de incomodidade não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A). 

A avaliação acústica dos projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental deve analisar a 

compatibilização do ambiente sonoro gerado, quer na fase de construção quer na de exploração, 

com o respeito pelos critérios legais acima referidos, sendo que a articulação destes dois artigos (art.º 

11.º e art.º 13.º) constituirá o critério de avaliação acústica na caracterização do ambiente sonoro das 

zonas envolventes ao Projeto. 

Sem prejuízo de outros documentos normativos nacionais e internacionais, em vigor, a Norma 

Portuguesa aplicável ao caso em estudo é a NP ISO 1996-1:2011, NP ISO 1996-2:2011 “Acústica - 

Descrição e medição do ruído ambiente”. 

5.13.2 Localização dos recetores sensíveis 

De acordo com o Regulamente Geral do Ruído, publicado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

entende-se como um recetor sensível “o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço 

de lazer, com utilização humana” (alínea q) do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). 

Com base na caracterização da ocupação do solo, análise de fotografia aérea e em trabalho de 

campo, procedeu-se à identificação dos recetores sensíveis, presentes no interior da área de estudo, 

verificando-se que numa faixa envolvente de 500m (correspondente à área de estudo) em torno das 

áreas de intervenção, existem recetores sensíveis, dado que se trata de uma zona fortemente 

urbanizada, correspondente à zona marginal da praia da Rocha e praias adjecentes.  

5.13.3 Caracterização do ambiente sonoro atual 

Para efeitos de caracterização da situação de referência foram realizadas medições de ruído, em 

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

área de intervenção. No Anexo B apresenta-se o relatório acústico. 

Na figura seguinte apresenta-se a localização desses pontos de medição. 
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Figura 5.53 – Localização dos pontos de medição do ruído 

Os valores obtidos são apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 5.62 – Valores obtidos nas medições de ruído 

Pontos 
Níveis sonoros (dB(A)) 

Ld Le Ln Lden 

Ponto 1 60 59 52 62 

Ponto 2 56 54 51 59 

Ponto 3 63 57 53 63 

Os resultados permitem concluir que são cumpridos os valores regulamentares para zonas não 

classificadas, para o indicador Lden nos 3 pontos. 

Estas medições são representativas do período em que foram realizadas, sendo de admitir que nos 

meses de verão, no período de época balnear, possam ser mais elevados.  
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 Qualidade do ar 

5.14.1 Enquadramento local 

De uma forma geral, as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos em Portugal 

correspondem às instalações industriais e ao setor dos transportes, particularmente o rodoviário. 

À semelhança do panorama nacional, as principais fontes de poluição atmosférica na Região do 

Algarve são essencialmente as emissões com origem nos setores de tráfego, indústria, construção 

civil e combustão doméstica. 

A área de estudo e as áreas de implantação do projeto estão inseridas no distrito de Faro, no 

concelho de Portimão e na freguesia de Portimão, na periferia do aglomerado urbano de Portimão. 

Na área de estudo e na área de implantação do projeto não se verifica a presença de instalações 

industriais, sendo a proximidade ao aglomerado urbano de Portimão e a rede viária local marcada 

pela presença (na envolvente) de estradas de nível municipal, nomeadamente: 

 Estrada Municipal 531 (EM531); 

 Avenida das Comunidades Lusíadas; 

 Avenida São Lourenço da Barrosa; 

 Outras vias rodoviárias e arruamentos. 

O Desenho 1 e a Figura 5.52 apresenta a rede viária, na área de estudo e na sua envolvente. 

Assim sendo, a principal fonte de degradação da qualidade do ar será constituída pelo tráfego de 

veículos motorizados nas principais vias, pelo que é expectável que os principais poluentes 

atmosféricos existentes na área em estudo sejam, assim, os caracter ísticos das emissões automóveis, 

nomeadamente: monóxido de carbono (CO), dióxido de azoto (NO2) e partículas em suspensão com 

diâmetro inferior a 10 µm (PM10). 

O tráfego rodoviário é responsável pela emissão de óxidos de azoto, monóxido de carbono e partículas 

em suspensão, entre outros, assim como de GEE (gases com efeito de estufa), onde se destaca a 

emissão de dióxido de carbono. 

5.14.2 Fontes de emissão ocorrentes na área de estudo e no concelho abrangido pelo 

projeto 

O Relatório sobre emissões de poluentes atmosféricos por concelho no ano de 2015, 2017 e 2019 

elaborado pela APA em agosto de 2021 (e disponível no seu site), contabiliza as diversas categorias 

de fontes de emissão. 

Consultado esse relatório, constata-se que o concelho onde se implanta o projeto apresenta valores 

de emissão inferiores à média nacional para todos os parâmetros analisados. 
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O concelho de Portimão foi responsável pelas seguintes emissões atmosféricas, em 2015, 2017 e 

2019: 

Tabela 5.63 – Emissões atmosféricas totais do concelho abrangido pelo projeto, em 2015, 2017 e 2019 - 

principais poluentes (Fonte: APA, Relatório sobre emissões de poluentes atmosféricos por Concelho no ano 

2015, 2017 e 2019, agosto de 2021) 

Ano 

NOx  

 (as NO2) 

NMVOC SOx  

 (as SO2) 

NH3 PM2.5 PM10 CO CO2 CH4 N2O 

kton kton kton kton kton kton kton kton kton kton 

2015 0,502 0,622 0,034 0,076 0,152 0,231 1,171 110,642 5,833 0,017 

2017 0,475 0,595 0,030 0,072 0,139 0,159 1,091 108,051 5,289 0,016 

2019 0,468 0,638 0,035 0,072 0,135 0,159 1,009 111,308 5,217 0,017 

Total 1,445 1,855 0,099 0,22 0,426 0,549 3,271 330,001 16,339 0,05 

Variação 

2019/2015 

(%) 

-6,8 2,6 2,9 -5,3 -11,2 -31,2 -13,8 0,6 -10,6 0,0 

Os poluentes referidos são: 

 Compostos de enxofre, expressos como dióxido de enxofre (SO2); inclui trióxido de enxofre 

(SO3), ácido sulfúrico (H2SO4) e compostos reduzidos de enxofre tais como sulfureto de 

hidrogénio (H2S), mercaptano e dimetil sulfureto; 

 Óxidos de azoto, expressos como dióxido de azoto (NO2); 

 Amoníaco (NH3); 

 Compostos orgânicos voláteis não-metânicos (COVNM), ou seja, todos os compostos orgânicos 

de origem antropogénica, com exceção do metano, que podem originar oxidantes fotoquímicos 

após reação com óxidos de azoto (NO2) na presença de radiação solar; 

 Monóxido de carbono (CO); 

 Partículas de diâmetro inferior a 2.5 µm (PM2.5); 

 Partículas de diâmetro inferior a 10 µm (PM10); 

 Carbono negro (BC), ou seja, partículas que contêm carbono na sua constituição e absorvem 

radiação; 

 Chumbo (Pb); 

 Cádmio (Cd); 

 Mercúrio (Hg); 

 Dioxinas e Furanos, ou seja, dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD), dibenzo-pfuranos 

policlorados (PCDF); 
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 Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs); para efeito de Inventários de Emissões, são 

considerados os quatro compostos: benzo (α) pireno, benzo (β) fluoranteno, benzo (k) 

fluoranteno e indeno (1, 2, 3-cd) pireno; 

 Hexaclorobenzeno (HCB); 

 Compostos Bifenilpoliclorados (PCBs); 

 Metano (CH4) 

 Óxido nitroso (N2O); 

 Dióxido de carbono (CO2); 

 Gases Fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto (FGases). 

Os resultados do exercício de espacialização são apresentados a nível das categorias agregadas 

Grupo NFR (GNFR) conforme descrito na tabela abaixo. 

Tabela 5.64 – Categorias de fonte de emissão (Fonte: Relatório das emissões de poluentes atmosféricos 

por concelho, agosto 2021) 

Grupo NFR Categoria de fonte de emissão (códigos) 

A_PublicPower 
Produção de energia eléctrica e calor (1A1a); inclui incineração municipal de resíduos e 

combustão biogás com aproveitamento energético 

B_Industry 

Refinação de Petróleo (1A1b), Combustão Indústria Transf. (1A2a, 1A2c, 1A2d, 1A2e, 

1A2f, 1A2gviii), Produção Industrial: Cimento (2A1), Cal (2A2), Vidro (2A3), Ácido 

Nítrico (2B2), Outra Indústria Química (2B10a), Ferro e Aço (Siderurgias) (2C1), 

Aplicações de Revestimento (2D3d), Gases Fluorados (2F), Pasta e Papel (2H1), 

Alimentar e de Bebidas (2H2), Processamento de Madeira (2I), Outra Produção (2L) 

C_OtherStationaryComb Combustão: Serviços (1A4ai), Doméstica (1A4bi), Agricultura e Pescas (1A4ci) 

D_Fugitive Emissões Fugitivas (1B2) 

E_Solvents 

Uso de Produtos: uso doméstico de solventes (2D3a), Asfaltamento de estradas (2D3b), 

Aplicações de Revestimento (2D3d), Desengorduramento (2D3e), Limpeza a seco 

(2D3f), Produtos Químicos (2D3g), Impressão (2D3h), Outros usos de solventes (2D3i), 

Outros usos de produtos (2G) 

F_RoadTransport Transportes Rodoviários (1A3b) 

G_Shipping Navegação Nacional (1A3dii) 

H_Aviation Aviação internacional e doméstica LTO/civil (1A3ai(i), 1A3aii(i)) 

I_Offroad 
Transporte Ferroviário (1A3c), Combustão Agricultura e Pescas (1A4cii, 1A4ciii), Aviação 

militar (1A5b) 

J_Waste 

Deposição de resíduos no solo e queima biogás sem aprov. energético (5A), 

Compostagem e Digestão Anaeróbia (5B), Incineração de Resíduos sem 

aproveitamento energético (5C), Gestão de Águas Residuais (5D), Outros: incêndios 

áreas urbanas (5E) 

K_AgriLivestock Fermentação Entérica (3A), Gestão de Efluentes pecuários (3B) 

L_AgriOther 

Cultivo do arroz (3C) Produção de culturas e solos agrícolas (3 D), Queima de resíduos 

agrícolas no campo (3F), Aplicação Correctivos calcários (3G), de Ureia (3H) e de 

Outros fertilizantes contendo carbonatos (3I) 

N_Natural Incêndios florestais (11B) 
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Nas tabelas seguintes apresentam-se as fontes de emissão de poluentes no concelho de Portimão, no 

ano de 2015, 2017 e 2019 por grupo NFR. 

Analisando a tabela, é possível destacar que as principais fontes de emissão de poluentes no concelho 

abrangido pelo projeto são os transportes rodoviários e a combustão. Verifica-se ainda que, em termos 

gerais, as emissões têm vindo a descer entre 2015 e 2019. 

O principal poluente é o dióxido de carbono (CO2), seguindo-se os Gases Fluorados (F-Gases) que, 

contrariamente aos restantes poluentes, as suas emissões têm aumentado de 2015 a 2019. 

Atendendo ao padrão de ocupação no interior da área de estudo, verifica-se que o grosso das 

emissões atmosféricas aí produzidas tem origem no tráfego rodoviário em circulação. 

Confirma-se, assim, que o tráfego rodoviário é responsável pela emissão de óxidos de azoto, monóxido 

de carbono e partículas em suspensão, entre outros, assim como de GEE (gases com efeito de estufa), 

onde se destaca a emissão de dióxido de carbono, sendo o principal poluente emitido na área de 

estudo. 
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Tabela 5.65 – Emissões atmosféricas do concelho de Portimão em 2017 e 2019 (Fonte: APA, Relatório sobre emissões de poluentes atmosféricos por Concelho no ano 

2015, 2017 e 2019, agosto de 2021) 

2015: 
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2017: 
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2019: 
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5.14.3 Caracterização da qualidade do ar na envolvente da área de estudo 

Para a caracterização da qualidade do ar na área de estudo, consultaram-se os dados de 

monitorização da Rede de Qualidade do Ar, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

O Decreto-lei 102/2010, de 23 de setembro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

43/2015, de 27 de março e pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio), estabelece o regime da 

avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2008/50/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, e a Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro, definindo as linhas de orientação da política de gestão 

da qualidade do ar. 

Por definição legal, uma zona corresponde a uma área geográfica de características homogéneas, 

em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional e Aglomeração é uma 

zona caracter izada por um número de habitantes superior a 250 000 ou em que a população seja 

igual ou fique aquém de tal número de habitantes, desde que não inferior a 50 000, sendo a 

densidade populacional superior a 500 hab/km2. 

De acordo com estes pressupostos, a Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região do 

Algarve (RMQA-ALGARVE) é constituída pelas zonas do Algarve e por 3 Aglomerações Sul (Portimão, 

Albufeira e Faro). 

A área de estudo e consequentemente a área de implantação do projeto encontram-se nas 

aglomerações Sul, aglomeração Sul de Portimão. 

Não existindo qualquer estação de monitorização no interior da área de estudo, optou-se pela 

análise dos dados obtidos pela única estação de monitorização da qualidade do ar da aglomeração 

Sul de Portimão, que simultaneamente é a estação de monitorização da qualidade do ar mais 

próxima da área de estudo (David Neto). 

As estações podem ser classificadas em três tipos, consoante o ambiente em que se inserem, e em 

três tipos consoante a influência que sofrem: 

Ambiente: 

 Urbana (localizada em ambiente urbano ‐ cidades); 

 Suburbana (localizada na periferia das cidades); 

 Rural (localizada em ambiente rural). 

Influência: 

 Tráfego (monitorizam a qualidade do ar resultante das emissões diretas do tráfego automóvel); 

 Industrial (monitorizam a qualidade do ar resultante das emissões diretas da indústria); 

 Fundo (não monitorizam a qualidade do ar resultante das emissões diretas de nenhuma fonte 

em particular; representam a poluição a que qualquer cidadão, mesmo que viva longe de 

fontes de emissão, está sujeita). 
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Na tabela e figura seguintes apresentam-se, respetivamente, as principais características e a localização 

da referida estação. 

Tabela 5.66 – Principais características da Estação de Monitorização de Qualidade do Ar estudada 

(Fonte: Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente, https://qualar.apambiente.pt/) 

Características  Descrição 

Nome David Neto 

ID 5011 

Data de início de funcionamento 2004-06-30 

Tipo de Ambiente Urbana 

Tipo de Influência Tráfego 

Zona Aglomeração Sul de Portimão 

Freguesia Portimão 

Concelho Portimão 

Coordenadas Geográficas WGS84 
Latitude 37.138333 

Longitude -8.542222 

Altitude (m) 6 

Rede Rede de Qualidade do Ar do Algarve 

Instituição responsável pela Estação Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

 

Figura 5.54 – Localização da estação de monitorização da qualidade do ar, face à área de estudo 

https://qualar.apambiente.pt/
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De acordo com a monitorização disponibilizada, foram analisados dados relativos aos poluentes: 

 Dióxido de Azoto (NO2) 

 Monóxido de Carbono (CO) 

 Óxidos de azoto (NOx) 

 Partículas <10 µm (PM10) 

 Benzeno (C6H6) 

Os dados obtidos em cada estação de monitorização são disponibilizados na base de dados nacional 

sobre qualidade do ar - QualAr - sob a forma de concentrações médias horárias e de um índice de 

qualidade do ar para as diversas zonas, sendo esta informação atualizada várias vezes ao dia. 

Consultada a base de dados QualAr, obtém-se a informação apresentada nas tabelas seguintes para 

a estação de David Neto, relativa a Proteção da Saúde Humana - Decreto-Lei n.º 102/2010 (e 

modificações subsequentes), para os anos de 2018, 2019 e 2020. 

Tabela 5.67 – Concentrações registadas para os poluentes monitorizados na Estação de Monitorização de 

Qualidade do Ar de David Neto (Fonte: Rede de Qualidade do Ar) 

Poluente Parâmetro de avaliação 

David Neto 

Observações 
2018 2019 2020 

Dióxido de 

azoto 

(NO2) 

Eficiência Horária (%) 95 99 65 VL diário - Valor limite: 

200 µg/m3, a não exceder 

mais de 18 vezes por ano 

civil 

 

VL anual - Valor limite: 40 

µg/m3 

Excedências ao VL horário (Nº) 0 0 0 

19º máximo horário (ug/m3) 92 93 74 

Média anual (VL=40 µg/m3) (ug/m3) 22 21 13 

Excedências LA 400 µg/m3 (Nº) 0 0 0 

Partículas 

(PM10) 

Eficiência Horária (%) 86 78 54 
VL diário - Valor limite: 

50 µg/m3, a não exceder 

mais de 35 vezes por ano 

civil; 

 

VL anual - Valor limite: 40 

µg/m3 

Média Anual (Horária) (ug/m3) 32 31 19 

Eficiência diária (%) 86 74 48 

Média anual (diária) (ug/m3) 32 32 18 

Excedências ao VL diário (50 ug/m3) (Nº) 11 7 3 

36ª Máximo diário (µg/m3) 44 42 24 

Benzeno 

(C6H6) 

Eficiência horária (%) 100 100 97 

Valor limite para 

proteção da saúde 

humana: 5 µg/m3 

Média anual (horária) (µg/m3) 0,02 0,01 0,05 

Eficiência diária (%) 100 99 96 

Média anual (diária) (µg/m3) 0,02 0,01 0,05 

Monóxido 

de carbono 

(CO) 

Eficiência 8h (%) 95 100 75 

Valor limite para 

proteção da saúde 

humana: 10 mg/m3 

Máx. diário médias de 8h (mg/m3) 1,16 1,3 1,44 

Excedências ao VL (10 mg/m3) (Nº) 0 0 0 

Média Anual (8h) (mg/m3) 0,32 0,18 0,36 
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Tabela 5.68 – Resumo do cumprimento dos valores legais (Fonte: Rede de Qualidade do Ar) 

Poluente Parâmetro de avaliação 

David Neto Valor legal 

2018 2019 2020  

NO2 

Nº de excedências ao limiar de alerta (medido em 3 horas 

consecutivas) (400 µg/m3) 
0 0 0 --- 

Nº de excedências (horas) ao valor limite de proteção da 

saúde humana (Base horária) (200 µg/m3) 
0 0 0 18 

Proteção da saúde humana (Base anual) (µg/m3) 22 21 13 40 

PM10 

Nº de excedências (dias) ao valor limite de proteção da 

saúde humana (Base diária) (50 µg/m3) 
11 7 3 35 

Proteção da saúde humana (Base Anual) (µg/m3) 32 32 18 40 

C6H6 Valor limite para proteção da saúde humana (5 µg/m3) 0,02 0,01 0,05 5 

CO 
Excedências ao VL (10 mg/m3) (Nº) 0 0 0 --- 

Valor limite para proteção da saúde humana (10 mg/m3) 0,32 0,18 0,36 10 

Sobre os resultados obtidos em 2018, 2019 e 2020, tem a referir-se o seguinte: 

 Em relação ao poluente NO2, não houve excedências ao valor de alerta (medido em 3 horas 

consecutivas), não houve excedências ao valor limite para proteção da saúde humana (Base 

horária) e o valor médio anual obtido foi muito inferior ao valor limite para proteção da saúde 

humana de base anual; 

 Relativamente à concentração de partículas com diâmetro inferior a 10 µm (PM10), não houve 

excedências ao valor limite de proteção da saúde humana de base diária e o valor médio de 

base anual é bastante inferior ao valor limite para proteção da saúde humana de base anual; 

 No que se refere ao Benzeno, não ocorreram excedências ao valor limite para proteção da saúde 

humana, quer relativamente à média anual de base horária como de base diária; 

 Para o parâmetro CO não ocorreram excedências ao valor limite para proteção da saúde 

humana. 

Em conclusão, tendo em conta os dados registados em 2018, 2019 e em 2020, de um modo geral, 

verifica-se que a área de estudo está inserida numa zona sem problemas graves de poluição 

atmosférica, tendo sido cumpridos os valores legais estipulados para os poluentes monitorizados. 

Refira-se ainda que a estação em análise não apresentou valores para os poluentes Ozono (O3), 

Partículas (PM2,5), Dióxido de Enxofre (SO2) e Óxidos de azoto (NOx). 

Pelo facto de se localizar próximo do mar, pode representar um fator importante de dispersão de 

poluentes, devido à influência do vento. 

Para concluir, apresenta-se o índice da qualidade do ar na zona da Aglomeração Sul (onde se localiza 

a área de estudo, e consequentemente, as áreas de implantação do projeto). 
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Tabela 5.69 – Índice de qualidade do ar na Aglomeração Sul, em 2018, 2019, 2020 e 2021 

(Fonte: https://qualar.apambiente.pt/) 

Ano 
Qualidade do ar (n.º de dias) 

Muito bom Bom Médio Fraco Mau 

2018 (dados validados) 1 311 47 6 0 

2019 (dados validados) 40 199 119 4 0 

2020 (dados validados) 105 178 71 2 1 

2021 (dados não validados) 187 149 15 0 0 

Como é possível verificar, no ano de 2020, em que os dados se encontram validados, foram 

registados 105 dias com a qualidade do ar muito bom, 178 dias com a qualidade do ar bom e apenas 

71 dias em que a qualidade do ar foi média, 2 dias com a qualidade do ar fraca e apenas 1 dia em 

que se registou a qualidade do ar má. 

Em 2021 (em que os dados ainda não se encontram validados), ainda não ocorreu qualquer dia com 

a qualidade do ar fraca ou má. 

 

Figura 5.55 – Índice de qualidade do ar na Aglomeração Sul, em 2018, 2019, 2020 e 2021 (Fonte: 

https://qualar.apambiente.pt/) 

 Saúde humana 

5.15.1 Enquadramento 

De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2012-2016, “Os determinantes da saúde são de diversa 

natureza, podendo ser categorizados de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, Kirch sugere quatro 

categorias: contexto demográfico e social (cultura, política, género, fatores socioeconómicos e 
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capacidade comunitária), ambiente físico (condições de vida e de trabalho), dimensões individuais 

(legado genético e comportamentos) e acesso a serviços de saúde (Kirch, 2008).” (…) 

O território físico e o tecido social também constituem importantes determinantes da saúde. A 

organização dos espaços, a qualidade do ar, da água e a gestão dos resíduos, assim como as 

condições de habitação são alguns dos aspetos que interferem com o estado de saúde da 

população.” Outros fatores que se consideram relevantes são o abastecimento de água e o 

saneamento, a segurança química e alimentar, a proteção contra radiações, as alterações climáticas 

e a saúde ocupacional.  

Segundo o PNS2012-2016, “a esperança de vida à nascença em Portugal Continental no triénio 2008/2010 

atingiu 79,38 anos, vivendo as mulheres, em média, mais 6 anos do que os homens. A diferença entre as 

regiões onde, em média, se vive mais e se vive menos é de 1,24 anos (portal do INE, 2012). Observa-se, 

ainda, uma diferença de cerca de 2,4 anos entre a esperança de vida à nascença em Portugal Continental e 

o valor médio deste indicador nos cinco países da União Europeia onde se vive mais. Esta diferença é mais 

notória para o sexo masculino (3,1 anos) do que para o sexo feminino (1,8 anos).” 

Em 2015, a DGS publicou a extensão para 2020 do PNS, no contexto do qual define 4 metas para 

2020: 

1. Reduzir a mortalidade prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20% - Esta meta alinha-

se com o compromisso nacional de redução em 25% a mortalidade referente a doenças não 

transmissíveis (atribuível às doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e doenças respiratórias 

crónicas); 

2. Aumentar a esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em 30% - principalmente 

associados à evolução do consumo e exposição ao tabaco e da obesidade infantil; 

3. Reduzir a prevalência do consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos e eliminar a 

exposição ao fumo ambiental; 

4. Controlar a incidência e a prevalência de excesso de peso e obesidade na população infantil e 

escolar, limitando o crescimento até 2020. 

5.15.2 Situação Regional 

A área de estudo está integrada na zona de influência da Administração Regional de Saúde do 

Algarve. Na tabela seguinte pretende-se retratar o quadro geral da população, tendo por base o 

Perfil Local de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Barlavento, onde está integrado 

o concelho de Portimão.  

Tabela 5.70 – Características da população das AceS abrangidas pela área de estudo (2017)  

ACeS 
Pop. Residente 

(hab) 

Índice de 

envelhecimento 

Índice de 

dependência de 

idosos 

Esperança de 

vida à nascença 

(HM 2015-2017) 

AceS/ULS 

Barlavento 
160 909 147,8 34,8 80,2 
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O retrato da população do país em termos de fatores de risco para a saúde, no ano 2019, é feito de 

seguida, de acordo com a informação do perfil de Saúde de Portugal (2019), elaborado pela Comissão 

Europeia, e com base nas estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME). Verifica-se que 

um terço das mortes em Portugal podem ser atribuídas a fatores de risco comportamentais tais como: 

Tabagismo; Consumo de álcool, Excesso de peso e obesidade e Inatividade Física. 

A situação dos inscritos nos cuidados de saúde primários, por diagnóstico ativo, na Região de Saúde 

do Algarve e no Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento é apresentada na tabela seguinte, 

no que se refere às principais morbilidades. 

Tabela 5.71 – Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo, dezembro 2018 

Diagnóstico ARS Algarve ACeS Barlavento 

Abuso de tabaco (%) 9,2 7,7 

Excesso de peso (%) 6,8 5,1 

Abuso de álcool (%) 0,9 0,9 

Abuso de drogas (%) 0,6 0,3 

Hipertensão (%)  21,0 20,9 

Alteração no metabolismo dos lípidos (%) 18,1 18,5 

Perturbações depressivas (%) 8,5 8,5 

Diabetes (%) 7,1 7,3 

Asma 2,2 2,3 

Bronquite crónica 1,1 1,0 

Verifica-se que a prevalência dos diagnósticos é semelhante na região e na ACeS em causa e que os 

problemas de hipertensão são os que mais afetam a população, seguidos de perto pelos problemas 

de alteração no metabolismo dos lípidos.  

A figura seguinte apresenta as principais causas de morte no AceS em análise, bem como no 

continente e na ARS Algarve.  

 

Figura 5.56 – Mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte no triénio 2012-2014, para 

todas as idades e ambos os sexos (Fonte: Perfil Local de Saúde 2019- Região de Saúde do Algarve) 
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As principais causas de morte são as doenças do aparelho circulatório, seguidas dos tumores 

malignos. Pode inferir-se que as principais causas de morte podem estar relacionadas quer com 

estilos de vida menos saudáveis quer com problemas de menor qualidade ambiental.   

 Resíduos 

Ao nível da caracterização da situação de referência, serão caracter izados os aspetos relacionados 

com a gestão de resíduos, nomeadamente a identificação dos sistemas ao nível municipal e 

supramunicipal, identificando as tipologias de resíduos aí tratadas ou depositadas. 

5.16.1 Considerações gerais 

Efetua-se neste capítulo uma síntese das questões relacionadas com a gestão de resíduos, 

nomeadamente ao nível dos resíduos que serão potencialmente produzidos nas diferentes fases de 

Projeto, das entidades/operadores que existem na região que garantam a recolha/tratamento de 

resíduos e efluentes (principalmente aqueles a que se terá de recorrer em fase de obra), bem como 

um breve enquadramento legal deste tema. 

Os resíduos potencialmente produzidos na fase de construção são resíduos de construção e 

demolição, enquadrados pelo Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março (revogado, a partir de 15-12-

2020 e com efeitos a 01-07-2021, pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, nos termos 

dos seus artigos 17.º e 19.º, e determinado, nos termos do disposto no seu artigo 16.º, que as 

remissões legais e regulamentares que lhe sejam feitas se considerem feitas para aquele diploma e 

para a legislação e regulamentação complementar nele prevista (e modificações anteriores)), alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho (revogado, a partir de 15-12-2020 e com efeitos a 01-

07-2021, com exceção dos artigos 9.º e 12.º pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro (e 

modificações anteriores)), e os resíduos equivalentes a urbanos. São, assim, descritas genericamente 

as práticas de gestão na área de estudo para diferentes tipologias de resíduos expetáveis, de modo 

a enquadrar a futura gestão de resíduos do Projeto. 

5.16.2 Resíduos Urbanos e Frações 

Os Resíduos Urbanos (RU) são designados como resíduo proveniente de habitações, bem como 

outro resíduo que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de 

habitações (como p.e os resíduos produzidos em estaleiro). São considerados resíduos urbanos os 

resíduos produzidos: 

 Pelos agregados familiares (resíduos domésticos); 

 Por pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária inferior a 1100 l); 

 Por grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária igual ou superior a 1100 l). 
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Os produtores de resíduos domésticos e de resíduos semelhantes aos urbanos em quantidades 

diárias inferiores a 1 100 l estão obrigados a entregar os resíduos produzidos às entidades gestoras 

dos serviços municipais (municípios ou entidades concessionadas por estes). 

Os produtores de resíduos semelhantes aos urbanos em quantidades diárias iguais ou superiores a 

1 100 l estão obrigados a enviar os resíduos para operador autorizado, podendo contratar a sua 

gestão com os sistemas municipais. 

Para a gestão integrada dos Resíduos Urbanos e prossecução das prioridades que têm vindo a ser 

definidas na legislação, previram-se dois tipos de entidades: os municípios ou associações de 

municípios, em que a gestão do sistema pode ser concessionada a qualquer empresa, e as entidades 

multimunicipais, cujos sistemas são geridos por empresas concessionárias de capitais maioritariamente 

públicos. 

A recolha seletiva de resíduos como o papel/cartão, plástico/metal, pilhas e vidro, bem como o 

encaminhamento destes para destino final é de acordo com o DL n.º 109/95, de 20 de maio, da 

competência da ALGAR, S.A. - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos. 

Para além dos resíduos recicláveis, a ALGAR S.A. também se encarrega da valorização ou 

encaminhamento para destino final (aterro) dos resíduos verdes, designados por biodegradáveis. 

A ALGAR tem o objetivo de proceder ao desenvolvimento, conceção, construção e exploração de um 

Sistema de "Recolha Seletiva, Triagem e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Algarve". O 

Sistema integra os 16 Municípios da região (Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, 

Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila 

Real de Santo António), servindo uma população de cerca de 451 mil habitantes, numa área total 

aproximada de 5.000 km2. 

A atividade da ALGAR engloba o tratamento de resíduos urbanos; o sistema integrado de recolha 

seletiva que compreende a recolha e a triagem dos materiais destinados à reciclagem; o 

aproveitamento energético do Biogás produzido em aterro e a compostagem de resíduos verdes. 

Com base no Anuário Estatístico do Algarve 2018 faz-se de seguida uma breve caracterização do 

sistema municipal de resíduos urbanos e de águas residuais, por comparação com Portugal 

Continental e a Região do Algarve. 

Tabela 5.72 – Resíduos urbanos por tipo de recolha e tipo de destino por município, 2017 (Fonte: Anuário 

Estatístico do Algarve, 2018) 

 Resíduos urbanos recolhidos (t) Resíduos urbanos geridos (t) 

Total 

Tipo de recolha 

Total 

Tipo de destino 

Indiferenciada Seletiva Aterro 
Valorização 

energética 

Valorização 

orgânica 

Valorização 

multimaterial 

 Continente 4 745 262 3 880 155 865 107 4 557 437 2 304 282 859 294 834 084 559 776 

  Algarve 388 065 275 594 112 471 386 180 327 643 0 21 310 37 227 

Portimão 45 537 29 771 15 766 45 504 35 682 0 2 715 7 107 

Por análise da tabela anterior constata-se que Portimão recolheu um total de 45 537 toneladas de 

resíduos em 2017, tendo gerido um total de de 45 504 toneladas de resíduos. 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0009612
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009613
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Tabela 5.73 – Indicadores de ambiente por município, 2013-2015, 2017 e 2018 

(Fonte: Anuário Estatístico do Algarve, 2018) 

 

Resíduos urbanos 

recolhidos por 

habitante 

Proporção de 

resíduos 

urbanos 

recolhidos 

seletivamente 

Proporção de 

resíduos urbanos 

depositados em 

aterro 

Águas 

residuais 

drenadas 

por 

habitante 

Proporção de 

alojamentos 

servidos por 

drenagem de 

águas residuais 

kg % m3/hab. % 

2017 

 Continente   484   18  50,5 62,2 85,0 

  Algarve   881   29  84,8 101,4 83,0 

Portimão 822 35 78,4 86,8 98,0 

Portimão apresentava uma recolha de 822 kg de resíduos por habitante (em 2017). 

Tabela 5.74 – Água abastecida pelas entidades gestoras de sistemas públicos urbanos, drenagem 

e tratamento de águas residuais por município, 2016 Po e 2017 (Fonte: Anuário Estatístico do 

Algarve, 2018) 

Águas residuais drenadas  

Águas 

residuais 

tratadas em 

estações de 

tratamento de 

águas 

residuais  

Estações de 

tratamento 

de águas 

residuais  

 
Total 

Origem 

Doméstico 
Não 

doméstico 

Ignorado/não 

especificado 

 

m³ Nº  

2017 2016 Po  

610 118 673 271 560 125 51 021 128 287 537 420 x x Continente  

44 658 226 8 666 155 9 277 055 26 715 016 x 93 Algarve  

4 808 156   4 808 156 8 128 961 1 Portimão  

X Valor não disponível ou com menor fiabilidade 

Relativamente às águas residuais, em 2017 Portimão apresentou um volume de 4 808 156 m3, sendo 

esse mesmo volume tratado, num total de 1 estação de tratamento existente em 2016. 

5.16.3 Resíduoes de Construção e Demolição 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), que serão produzidos na fase de obra, são tipicamente 

compostos por uma grande variedade de materiais. Segundo a EPA (U.S. Environmental Protection 

Agency “Characterization of Building – Related Construction and Demolition Debris in the United 

States), os principais materiais encontrados nos RCD são os seguintes: 

 Orgânicos: equivalentes a RU e frações (papel, cartão, madeira, plásticos, entre outros); 

 Materiais: compósitos, material elétrico, madeira prensada, madeira envernizada, entre outros; 

 Inertes: betão, betão armado, tijolos, telhas, azulejos, porcelanas, vidro, metais ferrosos, metais 

não ferrosos, pedra, asfalto, terra, entre outros. 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0008657
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008657
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008657
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008658
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008658
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008658
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008658
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008658
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008978
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008978
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008978
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008978
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009601
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009603
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009603
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009603
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009603
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009603
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009603
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009603
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009607
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009607
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009607
http://www.ine.pt/xurl/ind/0009607
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Na tabela seguinte apresentam-se os resíduos expetáveis numa obra deste tipo, sendo apenas 

considerados os resíduos industriais banais (RIB) e os resíduos de construção e demolição (RCD), não 

entrando em linha de conta com os resíduos equiparados a urbanos produzidos no estaleiro. Trata-se, 

essencialmente, de eventuais resíduos produzidos pela operação e manutenção dos equipamentos 

mecânicos e tubagens utilizados na obra. 

Tabela 5.75 – Resíduos expetáveis na obra 

Resíduos produzidos Código LER 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 13 02 04* a 13 02 08* 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de 

substâncias perigosas 
15 01 10* 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e 

vestuário de proteção, contaminados por substâncias 

perigosas 

15 02 02* 

Filtros de óleo e gasóleo 16 01 07* 

RCD: Plástico 17 02 03 

RCD: Metais (caso sejam utilizadas tubagens metálicas) 17 04 05 

RCD: Solos e rochas contendo substâncias perigosas 

(resultantes de eventuais derrames acidentais) 
17 05 03* 

O regime das operações de gestão de RCD compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas 

operações de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação, são 

regidos pelo Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março (alterados o art. 1º e o anexo I pelo Decreto-

Lei n.º 73/2011, de 17 de junho e revogado, a partir de 15-12-2020 e com efeitos a 01-07-2021, pelo 

Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, nos termos dos seus arts. 17.º e 19.º, e determinado, 

nos termos do disposto no seu art. 16.º, que as remissões legais e regulamentares que lhe sejam 

feitas se considerem feitas para aquele diploma e para a legislação e regulamentação complementar 

nele prevista). 

O Artigo 5.º do DL 46/2008 estabelece: 

“A elaboração de projetos e a respetiva execução em obra devem privilegiar a adoção de metodologias e 

práticas que: 

a) Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilização de materiais 

e da utilização de materiais não suscetíveis de originar RCD contendo substâncias perigosas; 

b) Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via de utilização de materiais reciclados 

e recicláveis; 

c) Favoreçam os métodos construtivos que facilitem a demolição orientada para a aplicação dos princípios 

da prevenção e redução e da hierarquia das operações de gestão de resíduos.” 

Os materiais que não sejam passíveis de reutilizar serão obrigatoriamente sujeitos a triagem e 

fragmentação de modo a permitir o seu encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para 

reciclagem ou outras formas de valorização. Esta triagem poderá ser feita na própria obra ou por 

operador licenciado para esse efeito. A deposição de resíduos em aterro é permitida apenas após a 

submissão a triagem. A responsabilidade da gestão destes resíduos é do empreiteiro e do dono de 

obra. 
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A instalação de aterros para RCD obedece ao disposto no Decreto-lei n.º 183/2009, de 10 de agosto 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 88/2013, de 9 de julho 

e revogado, a partir de 15-12-2020 e com efeitos a 01-07-2021, pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 

10 de dezembro, nos termos dos seus arts. 17.º e 19.º, e determinado, nos termos do disposto no 

seu art. 16.º, que as remissões legais e regulamentares que lhe sejam feitas se considerem feitas para 

aquele diploma e para a legislação e regulamentação complementar nele prevista. 

A informação sobre os operadores que se encontram devidamente autorizados/licenciados para gestão dos 

RCD, em Portugal, em particular de terras sobrantes, betão e inertes e de misturas de resíduos de construção, 

constam no site da APA (https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php), onde se encontra a 

listagem completa, de todos os operadores licenciados para a gestão de Resíduos Não Urbanos. 

Por último refere-se que os RCD poderão conter resíduos perigosos, sendo que estes resíduos têm 

de ser geridos por empresas licenciadas, que se podem encontrar no site acima referido.  

5.16.4 Síntese da Caracterização 

A área em estudo está inserida na Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL. 

No contexto da gestão de RCD, verifica-se que, com exceção dos resíduos perigosos, todos os 

resíduos classificados como industriais banais podem ser depositados em aterros específicos de RNP 

e em aterros de Resíduos Urbanos (RU) com autorização de receção de RNP. 

A deposição em aterro constitui a última opção, apenas após esgotadas as possibilidades de reutilização 

e valorização. 

Existem empresas licenciadas para operações de resíduos perigosos e industriais não perigosos, 

devendo ser consultado o site da Agência Portuguesa do Ambiente para escolha das empresas de 

gestão de resíduos adequadas. 

6. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO 

Na ausência do projeto, a situação de referência descrita evoluirá em sentidos diferentes, consoante 

o descritor/fator ambiental em análise, perspetivando-se, para alguns, uma situação positiva, ou seja, 

de crescimento, acréscimo, melhoria, enquanto para outros, a situação será negaitiva, ou seja, de 

recuo, desaceleração, degradação. 

O fator ambiental para o qual é mais evidente a perspetiva de uma evolução positiva é ao nível do 

quadro socioeconómico, com a atividade turística a manter, e possivelmente reforçar, a sua importância 

ao nível concelhio e regional. Esta dinâmica poderá traduzir-se em alterações noutros descritores como 

o Uso e ocupação do solo, Paisagem, Biologia, Qualidade do ar, Ambiente sonoro, etc.  

Ao nível do Clima e Alteraçõoes Climáticas, numa escala temporal mais ou menos alargada, os 

cenários mais prováveis apontam para uma situação de instabilidade, ou mesmo rutura, em relação 

aos padrões climáticos atuais, num contexto global que extravasa o concelho de Portimão e a região 

do Algarve. Decorrente dessa situação, outros fatores ambientais e sociais serão afetados, sendo de 

https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php
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realçar a perda de território devido à subida do NMM e à erosão costeira, potenciada pelas alterações 

climáticas. Para os descritores de Geologia e Geomorfologia, o quadro evolutivo concelhio é 

negativo, com o acentuar dos problemas atualmente existentes, em particular de erosão das arribas 

costeiras e de recuo da linha de costa.  

Para os descritores de Ordenamento e Condicionantes, não se perspetivam, no curto, médio prazo, 

alterações significativas, somente as que decorrerão da publicação e entrada em vigor do Programa 

da Orla Costeira Odeceixe-Vilamoura, o qual, à semelhança de outros POC já em vigor, dará especial 

atenção à prevenção e redução dos riscos costeiros e da vulnerabilidade às alterações climáticas. 

Para os descritores de Recursos Hídricos perspetivam-se alterações positivas no curto-médio prazo 

associadas à entrada em vigor dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica do 3º ciclo, em que 

haverá uma forte aposta na concretização de objetivos e implementação de medidas que conduzam 

à melhoria do estado das massas de água. 

7. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 Enquadramento 

O presente EIA destina-se a identificar e avaliar os principais impactes no ambiente suscetíveis de 

virem a ser originados pela concretização do Projeto de Migração Sedimentar para a Praia do Vau.  

 Metodologia 

Neste capítulo procede-se à identificação, caracterização e avaliação dos impactes decorrentes da 

implantação do projeto para todos os descritores ambientais considerados anteriormente.  

A identificação dos impactes ambientais do Projeto é feita com base na consideração das suas 

características intrínsecas e das inerentes à respetiva área de implantação, tendo em conta a 

experiência e o conhecimento dos impactes ambientais provocados por projetos deste tipo, a 

experiência anterior da equipa técnica na realização de estudos de impacte ambiental e, finalmente, 

as informações e elementos recolhidos no âmbito deste trabalho.  

De forma a conferir homogeneidade na análise a realizar, para cada descritor ambiental é adotada a 

seguinte estrutura de abordagem: 

i. Metodologia de avaliação – onde se identificam, quando pertinente, os aspetos 

metodológicos específicos de avaliação para cada fator ambiental; 

ii. Identificação, previsão e avaliação de impactes – esta etapa é desagregada tendo em conta 

as fases de construção e exploração. Nesta avaliação é adotada uma abordagem qualitativa, 

tendo em conta as ações de projeto e a sua relação com o fator ambiental em causa.  

Os impactes identificados incluem as soluções de projeto consideradas, assim como todas as 

medidas associadas à aplicação da legislação e boas práticas ambientais. 
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Os impactes são classificados atendendo aos seguintes parâmetros:  

 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). 

Relativamente à magnitude dos impactes ambientais determinados pelo Projeto, são utilizadas 

técnicas de previsão que permitem evidenciar a intensidade dos referidos impactes, tendo em conta 

o potencial de agressividade de cada uma das ações propostas e a sensibilidade de cada um dos 

fatores ambientais afetados.  

Os impactes são classificados, também, relativamente à sua significância (ou importância), sendo 

adotada uma metodologia de avaliação qualitativa, que considera três níveis (muito significativo, 

significativo, pouco significativo), os quais transmitem, de forma clara, a importância dos impactes 

ambientais determinados pelo Projeto em cada uma das vertentes em análise.  

A significância resulta da integração de dois fatores: a magnitude e o valor do recurso ou meio 

afetado. Efetivamente, enquanto a magnitude se refere à intensidade ou extensão da afetação, 

medida através de indicadores tais como a extensão da área afetada, no caso do solo, a percentagem 

de população afetada ou alterações na qualidade da água, a importância traduz o valor ecológico ou 

social do recurso ou meio afetado. Por outro lado, a significância resulta também da ponderação de 

todos os critérios adotados na avaliação, não devendo, por isso, ser encarado como um valor 

absoluto, antes como um método de, com algum grau de subjetividade, sustentar a hierarquização 

dos diversos impactes considerados, em função da sua importância. 

A escala proposta para a classificação da significância dos impactes é apresentada no quadro seguinte: 

Magnitude Valor do recurso ou meio Significância 

Elevada 

Muito elevado ou elevado Muito significativo 

Médio Muito significativo 

Baixo Significativo 

Média 

Muito elevado ou elevado Muito significativo 

Médio Significativo 

Baixo Pouco significativo 

Baixa 

Muito elevado ou elevado Significativo 

Médio Pouco significativo 

Baixo Pouco significativo 
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Adicionalmente, os impactes identificados e analisados foram também classificados de acordo com 

a sua probabilidade de ocorrência (certos, prováveis ou improváveis), a sua duração (temporários ou 

permanentes), a sua reversibilidade (reversíveis ou irreversíveis), o seu tipo (direto ou indireto) e a 

sua possibilidade de minimização (minimizáveis ou não minimizáveis).  

Os impactes foram classificados como locais, regionais ou nacionais, tendo em conta a dimensão da 

área na qual os seus efeitos se fazem sentir. 

A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes são determinados com base no 

conhecimento das características de cada uma das ações e de cada fator ambiental, permitindo 

identificar impactes certos, prováveis ou improváveis. 

Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem apenas 

durante um determinado período, sendo permanentes em caso contrário. Distinguem-se ainda, 

quando pertinente, os impactes descontínuos, como aqueles que se fazem sentir de forma 

intermitente, dos contínuos, como aqueles que se fazem sentir sem interrupções. 

Quanto à reversibilidade, os impactes têm um caracter irreversível ou reversível consoante os 

correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a médio ou longo prazo, 

designadamente quando cessa a respetiva causa. 

Os impactes são também analisados relativamente à sua possibilidade de minimização, isto é, se é 

aplicável a execução de medidas minimizadoras (impactes minimizáveis) ou se os seus efeitos se 

farão sentir com a mesma intensidade independentemente de todas as precauções que vierem a ser 

tomadas (impactes não minimizáveis). 

Conforme já referido os impactes são analisados considerando as fases de construção e de 

exploração (ou manutenção). A fase de desativação não é analisada, uma vez que se considera que 

não tem aplicabilidade num projeto desta natureza.  

Por último, neste capítulo são analisados, de forma integrada, os impactes associados ao projeto 

principal (dragagem e deposição de dragados) juntamente com o designado projeto complementar 

(neste caso, implantação do estaleiro).  

São ainda analisados os impactes cumulativos com os projetos associados identificados no ponto 

4.8, bem como com outros projetos existentes ou previstos para a zona em estudo. A metodologia 

específica de análise destes impactes é descrita no ponto 7.5. 

 Análise de impactes por descritor 

7.3.1 Clima 

Para a avaliação dos impactes no clima associado ao Projeto em análise, foram analisadas as ações 

previstas associadas ao mesmo a e as suas implicações na eventual alteração do padrão natural das 

condições climáticas, às escalas regional e local. 
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7.3.1.1 Fases de construção e exploração 

As intervenções preconizadas no Projeto não terão qualquer influência sobre o clima do local ou da 

região em que se insere. Assim, poder-se-á concluir que não haverá impactes a assinalar sobre este 

descritor, quer durante a fase de construção quer durante a fase de exploração do Projeto. 

7.3.2 Geologia, Geomorfologia e Topo-hidrografia 

A avaliação dos impactes suscetíveis de serem provocados pela implantação do Projeto na geologia, 

geomorfologia e recursos minerais, baseou-se quer no conhecimento, através dos elementos de 

Projeto, das áreas estimadas de afetação pela sua implantação, quer no conhecimento dos elementos 

geológicos e geomorfológicos afetados. 

7.3.2.1 Fase de construção 

Os principais impactes na geologia e geomorfologia resultantes da implantação do projeto em 

estudo ocorrem, essencialmente, na fase de construção. Nessa fase, são potencialmente impactantes 

sobre o meio geológico e geomorfológico as seguintes componentes do projeto: 

 a instalação do estaleiro; 

 a exploração das areias; 

 o destino final das areias (alimentação do troço costeiro). 

Neste caso particular, e conforme referido em 4.4.5, a área a ocupar pelo estaleiro não é relevante. 

Por outro lado, o estaleiro será constrituído por um simples contentor, colocado na praia, pelo que 

não será produzida qualquer alteração nas condições geológicas e geomorfológicas locais, passível 

de originar um impacte negativo sobre este descritor. 

A retirada de areias na mancha de empréstimo corresponderá a uma alteração dos atuais fundos 

marítimos, logo das condições topo-hidrográficas e do ambiente geológico e geomorfológico. Deste 

modo, no que se refere a estes descritores, será produzido um impacte negativo, certo e que se 

prolongará para além da fase de construção. 

Serão transpostos cerca de 220 000 m3 de areias, mediante a exploração da zona da praia sujeita à 

influência do espraio das ondas (cota 5.0m-ZH), resultando numa diminuição da largura da praia em 

50m, 35m e 25m, de nascente para poente. Conforme referido na memória descritiva do Projeto, o 

processo de exploração da mancha de empréstimo areia será realizado recorrendo a bombas 

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

menos, 1000m de distância. 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 abaixo do Zero Hidrográfico, por forma a assegurar 

a imersão permanente das bombas a utilizar. No caso da praia Rocha, os levantamentos 

topohidrográficos da década de 1960 permitem assegurar que acima da cota -4m (ZH) toda a 

cobertura é arenosa, não existindo afloramentos rochosos. 
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Tendo em conta que o processo de transferência das areias na sequência da implementação do 

projeto é semelhante ao processo de mobilização de areia anualmente realizada nas praias do 

Algarve, da zona entre marés para a alta praia, o impacte, na zona de exploração, apesar de negativo, 

tem magnitude baixa, caracter localizado e reversível (devido ao transporte sedimentar natural que 

se vai processando de oeste para leste), sendo considerado pouco significativo.  

Na vertente de destino final dos materiais, a deposição do volume previsto implica uma alteração da 

topo-hidrografia atual dos locais de destino, sendo essa alteração considerada como constituindo 

um impacte negativo, embora temporário, enquanto a zona de recarga não adquire o perfil previsto 

em projeto.  

No final da fase de construção (e continuando na fase de exploração), considera-se que o impacte 

resultante é positivo, uma vez que aumentará a área útil das praias, melhorando as condições da 

zona permanentemente emersa, por via do aumento da sua largura. Constituindo as praias uma 

unidade geomorfológica importante, e sendo cada vez mais limitada a área emersa disponível, a 

intervenção em causa, que resulta no aumento da área permanentemente emersa das praias daquele 

troço costeiro, constitui um impacte positivo, a nível local e concelhio.  

A este facto acresce a proteção conferida às formações geológicas e geomorfológicas adjacentes, 

por via do alargamento da zona emersa, já que a alimentação artificial providencia uma importante 

defesa natural contra a incidência direta das ondas na base da arriba, minimizando a sua ação erosiva.  

Com efeito, há que ter em conta que 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. A alimentação artificial de praias constitui uma intervenção de 

proteção costeira muito eficaz em praias suportadas por arribas, na medida em que fornece defesa 

natural à incidência direta das ondas na base da arriba, fomenta a utilização da praia fora das faixas 

de risco das arribas e incrementa a capacidade balnear. 

Há ainda que referir que os sedimentos existentes no local de origem dos sedimentos – mancha de 

empréstimo, são transpostos para a zona de praia, onde os materiais aí existentes são de natureza 

idêntica, em termos litológicos e granulométricos, pelo que não haverá impactes, no que se refere a 

este aspeto.  

Decorrente do acima exposto, o impacte resultante é positivo, certo, reversível, prolongar-se-á para 

além da fase de construção, sendo classificado como tendo magnitude elevada/média e significância 

também elevada/média, a um nível local e concelhio.  

Por último, refere-se que não são afetados, de forma direta ou indireta, sítios de interesse geológico 

ou locais reconhecidos como importantes em termos de exploração de recursos minerais. 

7.3.2.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração, verificar-se-á a adaptação gradual do sistema litoral às ações realizadas. 

Efetivamente, atendendo que se está perante um sistema dinâmico, em permanente evolução, a 

prazo ocorrerá o transporte gradual de sedimentos. A deriva litoral característica a célula onde se 
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insere a zona intervencionada é predominantemente de W para E. Deste modo, a prazo, ocorrerá o 

transporte das areias depositadas, tendencialmente para este, no sentido da deriva litoral.  

Deste modo, durante a fase de exploração, os impactes no meio geológico são positivos, de 

magnitude e significância elevados, já que o fornecimento sedimentar para sustentar a deriva litoral 

deixará de provir da erosão das arribas litorais. 

7.3.3 Solos e Uso e Ocupação do solo 

Neste ponto, faz-se a avaliação dos impactes resultantes da implantação do Projeto, durante as fases 

de construção e exploração, considerando as ações e características do mesmo potencialmente 

geradores de alterações no solo e no seu uso atual. 

7.3.3.1 Fase de construção 

Os impactes possíveis para este descritor ocorrem predominantemente na fase de construção e 

resultam dos seguintes fatores:  

 instalação do estaleiro; 

 eventual alteração de usos do solo na zona de recarga de areias. 

Avaliam-se, seguidamente, os impactes decorrentes do projeto nas unidades pedológicas 

diretamente afetadas e no uso do solo atualmente existente. 

A instalação do estaleiro (que consistirá num contentor colocado na praia) não originará qualquer 

impacte no que se refere ao descritor de Solos.  

No que se refere à recarga de areias no troço costeiro em causa e os potenciais impactes sobre as 

litologias presentes (areias de praia), os impactes são naturalmente positivos, tendo em conta a 

natureza semelhante dos materiais utilizados em relação aos materiais nativos, e a extensão da 

intervenção, resultando num impacte de magnitude e significância elevados, a nível local e concelhio, 

certo e reversível.  

No que ao Uso do solo diz respeito, na fase de construção há uma afetação negativa do uso do solo 

(pela deposição das areias, misturadas com água, e pela interdição ou condicionamentos à utilização 

do areal), sendo essa afetação temporária, pelo que o impacte, embora negativo, é classificado como 

pouco significativo.  

Com o final da fase de construção, manter-se-á (e potenciar-se-á) a utilização como praias e, em 

consequência, como zona de fruição balnear, resultando num impacte positivo que se considera 

como tendo magnitude e significância elevados, a nível local e concelhio, certo e reversível.  

7.3.3.2 Fase de exploração 

Os impactes positivos identificados na fase de construção manter-se-ão durante a fase de exploração 

(ou seja, a fase de duração da intervenção). 
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7.3.4 Recursos Hídricos superficiais 

Na avaliação de impactes do projeto sobre os recursos hídricos superficiais foram tidas em conta as 

principais ações/atividades a realizar, suscetíveis de alterarem as características das massas de água 

influenciadas pelo mesmo, nomeadamente em termos de qualidade química, bem como dos 

sedimentos a elas associados. Os impactes expectáveis sobre os recursos hídricos foram analisados 

para as fases de construção e exploração. 

7.3.4.1 Fase de construção 

As principais ações de projeto passíveis de causar impactes sobre os recursos hídricos superficiais 

resultam, potencialmente, dos seguintes factores:  

 movimentação dos fundos nas zonas abrangidas pelas intervenções; 

 deposição de materiais no troço costeiro previsto; 

 instalação e funcionamento do estaleiro, incluindo maquinaria e veículos afetos à obra. 

A alteração dos fundos marítimos provocará, de forma direta, uma nova configuração batimétrica 

que induzirá um diferente padrão local de hidrodinamismo e sedimentação. Estes impactes são 

avaliados em pormenor em capítulo específico.  

Não são expectáveis impactes sobre a qualidade da água associados quer ao funcionamento do 

estaleiro, quer à movimentação e operação de maquinaria e veículos afetos à obra. Com efeito, estes 

impactes poderiam resultar de derrames acidentais de substâncias poluentes utilizadas na 

maquinaria (como óleos e combustíveis), o que se afigura como muito pouco provável, tendo em 

conta as exigências e requisitos, em termos de gestão ambiental da obra, que deverão ser cumpridos 

pelo empreiteiro. Uma vez que todos os efluentes e resíduos resultantes da obra serão corretamente 

geridos, de acordo com as medidas de gestão ambiental da empreitada propostas no capítulo 9, 

espera-se que não haja impactes resultantes destas situações.  

De referir que, atualmente, conforme apresentado no Capítulo da Situação de Referência, o estado 

global da massa de água costeira é classificado de Bom. 

As operações de exploração das areias e de deposição das mesmas nas praias, de acordo com o 

definido em projeto, são identificadas como, potencialmente, os principais fatores passíveis de afetar 

negativamente a qualidade da água, por via da movimentação e ressuspensão dos sedimentos e 

eventual remobilização para a coluna de água de poluentes adsorvidos aos sedimentos.  

Há que ter em conta que a exploração das areias será efetuada através de bombas submersíveis que 

serão instaladas numa depressão a criar na berma da praia, fator que minimiza a ressuspensão e 

dispersão de de sedimentos para as áreas envolventes.  

Os potenciais impactes na qualidade da água estão, assim, relacionados com a movimentação dos 

fundos e ressuspensão dos sólidos e com a remobilização de substâncias adsorvidas para a coluna 

de água, podendo induzir, direta ou indiretamente: 
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 aumento do teor em sólidos em suspensão, com o consequente aumento da turbidez e 

alteração da cor da água; 

 ressuspensão da matéria orgânica depositada nos fundos e remobilização de nutrientes 

(associada a matéria particulada), que serão posteriormente biológica ou quimicamente 

oxidados, conduzindo a uma diminuição dos teores de oxigénio dissolvido na água; 

 ressuspensão das populações bacterianas existentes nas camadas superficiais dos sedimentos, 

conduzindo a um agravamento da qualidade microbiológica da água; 

 remobilização dos poluentes adsorvidos nos sedimentos (dos quais se destacam os metais), 

com potenciais efeitos para a qualidade da água, desde a libertação de maus cheiros até à 

introdução de nutrientes (azoto e fósforo) e compostos tóxicos na cadeia alimentar aquática. 

A oxigenação dos sedimentos devido à sua ressuspensão pode reduzir o pH e alterar a partição dos 

metais que lhes estão associados, libertando-os para a coluna de água.  

A magnitude e importância dos impactes resultantes dependem da maior ou menor alteração dos 

parâmetros físicos e químicos de qualidade da água, da afetação dos usos da massa de água em causa, 

sendo que, no caso em análise, os usos potencialmente mais afetados seriam o piscícola/conquícola e 

o balnear. Outros fatores influenciam essas alterações, concretamente as condições locais em termos 

de dispersão e diluição e o tipo e volume de sedimento a transpor, bem como o equipamento e método 

de trabalho a utilizar.  

No que diz respeito às características do sedimento, no caso em estudo, trata-se de areias de praia, de 

granulometria média a grosseira. Estas características não são propícias a que os sedimentos 

contenham níveis elevados de matéria orgânica, bem como substâncias poluentes adsorvidas, sendo 

que tal é mais provável em sedimentos siltosos ou argilosos. 

Por outro lado, as maiores dimensões deste tipo de sedimentos, comparativamente com sedimentos 

predominantemente argilosos ou siltosos, determinam que o material colocado em suspensão se 

deposita pouco depois da sua mobilização.  

A recarga de areias provocará, localmente e no imediato, um aumento da concentração de sólidos no 

meio aquático envolvente devido ao expetável refluimento de uma fração dos sólidos presentes no 

caudal que constituirá a descarga. Contudo, é preciso ter em consideração, nesta análise, que em cada 

operação de descarga, a tendência é, nas horas seguintes, o caudal líquido diminuir consideravelmente 

e, por outro lado, sendo os sedimentos constituídos predominantemente por areia, a fração sólida 

presente no caudal de refluimento será pouco significativa, a algumas dezenas de metros da área de 

descarga.  

Deste modo, admite-se que haverá um aumento, a nível local, da concentração de material sólido, 

durante a descarga do material, com tendência a diminuir, à medida que cessa a fonte de alimentação 

sedimentar (neste caso a tubagem de descarga da draga) e o material se vai depositando e sendo 

espalhado de acordo com o previsto no projeto.  
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Em síntese, em resultado das operações a realizar, poderá considerar-se que haverá um impacte 

negativo sobre a qualidade da água, devido principalmente ao aumento da concentração de sólidos 

em suspensão nos locais a sujeitar a alimentação artificial, e, consequentemente, dos níveis de turbidez, 

temporário, reversível e pouco significativo.  

Esse impacte é certo, embora, como referido, de caracter localizado, temporário e reversível, já que 

as partículas de sedimentos voltarão a depositar-se rapidamente, e a coluna de água voltará a 

adquirir a concentração de sólidos em suspensão característica da situação antes da intervenção.  

Importa também salientar, que ao nível da unidade hidrológica fundamental que é a massa de água, 

a área de intervenção irá afetar uma massa de água costeira, sendo a afetação pouco significativa, 

não se prevendo alterações relevantes, quer em termos de qualidade quer hidromorfológicos.  

Em resumo, as alterações previsíveis serão localizadas, pouco significativas, temporárias e reversíveis, 

não comprometendo objetivos ambientais para esta massa de água constantes do plano de gestão 

dos recursos hídricos, bem como da DQA.  

Ainda na fase de construção, identifica-se um eventual impacte negativo sobre a qualidade da água 

resultante de eventuais derramamentos no meio hídrico de óleos e combustíveis utilizados pelos 

equipamentos, embarcações e viaturas afetos à obra. Efetivamente, equipamentos e motores que 

utilizam óleos combustíveis podem apresentar ou ocasionar derrames, em maior ou menor grau, 

dependendo do seu estado de manutenção e do modo de operação, pese embora as medidas de 

minimização de impactes recomendadas para a fase de obra. O óleo, devido às suas características, 

como densidade inferior à da água e hidrofobicidade, mantém-se sobrenadante, podendo espalhar-

se, formando manchas e ser transportado para áreas afastadas da área de intervenção. Deste modo, 

todo o equipamento e viaturas afetas à obra deverão cumprir escrupulosamente as normas de 

segurança, operação e manutenção e os trabalhadores devem ter formação e treino adequados para 

agir em situações de emergência resultantes de acidentes envolvendo derramamento de óleo. A 

magnitude deste impacte, que poderá ocorrer durante toda a empreitada, está dependente de 

fatores como a quantidade de óleo lançado e as condições de maré e agitação marítima. No entanto, 

e atendendo a que se admite que serão adotados normas e procedimentos rigorosos tendentes a 

evitar e a minimizar situações deste tipo, considera-se que, em caso de acidente, o impacte gerado 

será pouco significativo e localizado, dado que se admite que serão tomadas, atempadamente, 

medidas eficazes, o que permitirá reduzir a quantidade de substâncias poluentes libertadas para a 

massa de água. Trata-se, assim, de um impacte negativo, temporário, reversível e, a ocorrer, de baixa 

ou mesmo reduzida magnitude e significância. 

Interferência com as principais linhas de água superficiais  

O projeto em análise não interefe de forma direta com o rio Arade, concretamente com a sua foz. 

De forma indireta, poder-se-ia admitir alguma interferência por via da dispersão dos sedimentos 

postos em suspensão pelas intervenções. Contudo, considera-se que tal não é passível de acontecer, 

dado que as zonas onde ocorrerá a ressuspensão de sedimentos se encontram a distâncias 

significativas, não sendo atingida a foz do rio Arade, por via da dispersão de sedimentos.  
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7.3.4.2 Fase de exploração 

Nesta fase, não ocorrendo os factores passíveis de gerar impactes identificados para a fase de 

construção, não haverá impactes sobre os recursos hídricos superficiais devido a esses mesmos 

fatores.  

Analisa-se neste capítulo os possíveis impactes à luz do Diretiva Quadro da Água (DQA).  

Conforme referido no capítulo da situação de referência, são objetivos da DQA garantir o bom estado 

das massas de água e evitar a deterioração do estado das águas.  

No caso das águas superficiais, onde se incluem as águas costeiras, a avaliação do estado global das 

massas de água resulta da combinação do estado/potencial ecológico e do estado químico. 

A avaliação do estado ecológico tem em consideração diversos elementos de qualidade: elementos 

biológicos, elementos físico-químicos gerais, poluentes específicos e elementos hidromorfológicos 

(de suporte aos elementos biológicos). A classificação final do estado ecológico resulta da pior 

classificação obtida para cada elemento de qualidade. 

Ao presente projeto estão associdas alterações hidromorfológicas, conforme detalhadamente 

analisado em 7.3.6. Contudo, a alimentação artificial, que resulta numa nova configuração das praias, 

pelo aumento da sua largura, configura uma intervenção altamente positiva, uma vez que contribui 

para mitigar o processo erosivo que se encontra instalado naquele troço costeiro e riscos associados, 

garantindo maior proteção das arribas adjacentes, recorrendo a uma solução ambientalmente 

correta. Em termos ambientais e de segurança de pessoas e bens, o projeto é, por esta via, 

considerado fundamental.  

7.3.5 Recursos Hídricos subterrâneos 

7.3.5.1 Fase de construção 

Na fase de construção, os potenciais impactes com algum significado sobre o meio hidrogeológico 

poderão resultar de descargas acidentais de substâncias poluentes utilizadas nos equipamentos e 

maquinaria afetos à obra, no solo. No entanto, e atendendo a que serão adotados normas e 

procedimentos rigorosos tendentes a evitar e a minimizar situações deste tipo, que o meio hídrico 

subterrâneo não será atingido, pelo que não se preveem impactes. 

7.3.5.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, não ocorrem factores passíveis de gerar impactes sobre as águas 

subterrâneas. 
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7.3.6 Hidrodinâmica costeira, transporte sedimentar e características dos 

sedimentos 

A alimentação artificial de praias, como observado ao longo de várias décadas, desde as primeiras 

intervenções do género, quer a nível nacional quer a internacional, tem sido também utlizada em 

diversas zonas costeiras do mundo para aumentar o potencial recreativo e balnear das praias e para 

proteger as infraestruturas terrestres relacionadas com a indústria do turismo e com o 

desenvolvimento comercial, residencial e industrial (USAID, 2009). Neste contexto, este tipo de 

intervenção pode gerar benefícios económicos e sociais muito relevantes à escala local e regional.  

Segundo o relatório da APA (2018), a alimentação artificial de praias providencia maior proteção 

contra os fenómenos de galgamento oceânico e minimização dos efeitos erosivos causados por 

temporais sobre a linha de costa e danos a estruturas ali construídas. Esta intervenção terá um efeito 

de proteção “imediato” (Martins e Veloso-Gomes, 2011), permitindo rapidamente recriar a 

morfologia do sistema praia-duna e/ou barra submarina. 

O enchimento artificial das praias deste troço costeiro dá continuidade a uma prática já 

implementada em épocas anteriores, e não acarreta impactes negativos para o litoral adjacente. Pelo 

contrário, a evolução do enchimento artificial constitui uma fonte sedimentar temporária para aquele 

litoral, contribuindo também indiretamente para mitigar o processo erosivo que nele se encontra 

naturalmente instalado, recorrendo a uma solução flexível e ambientalmente correta.  

As intervenções de dragagens e semelhantes/equivalentes (remoção de sedimentos da célula 

costeira) podem, por vezes, conduzir a alterações no equilíbrio dinâmico local, podendo afetar 

processos hidrodinâmicos e de transporte sedimentar (e.g., o recrudescimento dos processos 

erosivos/acrecionários). Devido ao possível impacto destas alterações, o conhecimento, previsão e 

monitorização dos descritores relacionados com a dinâmica litoral são considerados fundamentais. 

Em síntese, as operações de remoção e deposição de sedimentos necessitam de um conhecimento 

claro das consequências da intervenção ao nível da hidrodinâmica costeira local que permita analisar 

os efeitos resultantes da dragagem ao nível de transporte sedimentar e circulação oceânica. 

7.3.6.1 Fase de construção 

A fase de construção contempla dois processos distintos, a dragagem da mancha de empréstimo e 

a deposição dos sedimentos sobre a praia. 

A fase de construção contempla dois processos distintos, a remoção dos sedimentos da face da praia, 

junto ao limite definido pela linha de costa, e a deposição dos sedimentos sobre a praia. Estas duas 

operações irão ocorrer em simultâneo através da utilização de um equipamento de bombagem de 

areia portátil, acopolado a uma giratória, que repele os sedimentos, sendo posteriormente 

espalhados por outra giratória. 

Os sedimentos a serem mobilizados para a alimentação artificial do troço Vau-Rocha irão ser 

removidos ao longo de uma área muito próxima à linha de costa atual. Devido à tipologia da 

intervenção, não serão explorados sedimentos de zonas com cotas baixas (maiores profundidades), 
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portanto existirá um impacto relevante em termos de recuo de linha de costa e em termos de 

morfologia da praia. Por se tratar de uma zona bastante dinâmica, rapidamente as alterações das 

formas de praia serão rapidamente recuperadas. É também expectável que, apesar do acelerado 

recuo da linha de costa, este seja parcialmente recuperado devido à mobilização sedimentar em 

direção à praia. 

Durante a deposição dos sedimentos na praia, realizada através de repulsão direta na praia e 

posterior espalhamento, os impactes que são descritos de seguida possuem um caracter temporal 

de reduzida duração (período de execução da obra).  

A repulsão direta na praia introduz um fluxo de uma mistura de água e areia para a face de praia. A 

recirculação da água repulsada, que tenderá a circular em direção ao mar ou a infiltrar-se na areia, 

poderá induzir algumas correntes do tipo ripcurrent. Estas correntes, para além de constituírem um 

risco a banhistas, poderão mobilizar alguns dos sedimentos em direção ao mar, originando o 

aparecimento de formas de praia do tipo cúspides. 

Durante o processo de deposição e espalhamento dos sedimentos na praia, pelo facto desta 

intervenção introduzir um desequilíbrio sedimentar (volume e geometria), originará um aumento das 

taxas de transporte sedimentar da praia até que seja alcançada uma configuração idêntica, ou 

semelhante, à da praia original (tendência para alcançar o equilíbrio dinâmico da praia original). O 

transporte sedimentar, mediante o regime de agitação (quanto mais energético maior será a 

intensidade do transporte sedimentar), poderá levar ao “desaparecimento” de um volume de areia 

da parte emersa da praia nos primeiros momentos após a deposição e/ou ao aparecimento de 

algumas formas de praia, como por exemplo, ao aparecimento de uma berma mais larga e alta. 

Estes efeitos/impactes tenderão a desaparecer ao longo do tempo, visto que a praia tenderá a 

recuperar a sua configuração inicial, mais precisamente, tenderá para uma situação de equilíbrio 

dinâmico. 

7.3.6.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, à semelhança do indicado para a fase de construção, a introdução de 

um novo volume sedimentar poderá originar um aumento da intensidade de transporte sedimentar, 

originando uma rápida mobilização deste volume de sedimentos, durante os primeiros instantes 

após a construção da alimentação. Este aumento de intensidade do transporte poder-se-á traduzir 

numa redução do volume da alimentação (combinado com um aumento da largura de praia), por 

uma alteração da inclinação de praia e pelo aparecimento e fortalecimento de formas de praia (como 

as bermas e as barras). 

As principais alterações hidrodinâmicas serão causadas pelas variações morfológicas da praia 

indicadas anteriormente. Estas alterações irão influenciar o espraio da onda e a sua rebentação. No 

entanto, estas alterações dos processos hidrodinâmicos traduzir-se-ão num maior grau de proteção 

da praia, tornando o perfil mais dissipativo e obrigando a onda a rebentar mais longe da linha de 

costa. 
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Idêntico ao indicado em fase de construção, estes efeitos/impactes tenderão a desaparecer ao longo 

do tempo, visto que a praia tenderá a recuperar a sua configuração inicial, mais precisamente, 

tenderá para uma situação de equilíbrio dinâmico. 

A deposição de volumes sedimentares junto de zonas balneares limitadas por arribas com sintomas 

de instabilidade providencia uma defesa natural contra a incidência direta das ondas na base da 

arriba, minimizando a sua ação erosiva. Ao aumentar a largura da praia, incentiva o uso da praia, para 

fins balneares, fora das áreas potencialmente sujeitas aos resíduos de movimentos de massa (zonas 

mais próximas da base da arriba), mitigando o risco para os utilizadores da praia. 

A compatibilidade dos sedimentos a depositar com os da praia a intervir é fundamental para o 

sucesso do projeto, garantindo que as condições da praia se mantêm. Isto permite assegurar que o 

comportamento morfodinâmico e hidrodinâmico da praia também se mantém, garantindo o 

aparecimento das formas naturais da praia (bermas e barras) nos mesmos moldes anteriores à 

intervenção, garantindo que as condições de dissipação de energia da agitação pela inclinação da 

face de praia e da porosidade da areia se mantêm, não afetando a segurança da praia para efeitos 

balneares. Como o sedimento a ser mobilizado se encontra na Praia da Rocha, imediatamente a este 

do troço a alimentar, os sedimentos a depositar possuem características físicas e químicas 

consonantes (/idênticas) com os materiais existentes no destino final.  

A deposição no trecho costeiro em causa corresponde, então, a um impacte positivo do projeto, de 

forte magnitude e significado em termos do regime sedimentar, com repercussões importantes no 

combate à erosão da orla costeira. 

Segundo USAID (2009), em contexto de alteração climática (e.g., subida do nível médio do mar), a 

alimentação de praias afigura-se com uma das mais importantes medidas para minimizar ou reverter 

os fenómenos de erosão costeira e de galgamento que previsivelmente se virão a agravar num futuro 

próximo. 

Visto a direção principal do transporte sedimentar, ao longo do trecho costeiro em causa, se dar de 

oeste para este, todo o volume depositado trará vantagens para as praias adjacentes a sotamar (este) 

das praias alimentadas. Estes benefícios poderão não ser diretamente visíveis, no sentido em que o 

volume sedimentar disponibilizado poderá apenas manter-se na zona submersa da praia (e.g., 

fortalecendo a barra submersa e consequentemente protegendo a praia de ondas de maior altura, 

forçando-as a rebentar mais longe da linha de costa). 
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7.3.7 Biologia 

7.3.7.1 Aspetos gerais 

O projeto agora em análise consiste na recolha de sedimento e no seu depósito numa frente de 

praia, pelo que provocará impactes, sobretudo, em meio marinho. A afetação da zona emersa da 

praia ficará largamente limitada à zona de banhos, onde não existe vegetação, facto que limitará os 

impactes em meio terrestre.  

De um modo geral, as operações de transporte e depósito de sedimentos comportam diversos 

impactes negativos para os ecossistemas aquáticos, quer nas zonas sujeitas a extração, quer nas áreas 

de depósito, podendo agrupar-se em dois grupos: 

 Ações que resultam na destruição de habitats e organismos, que incluem as operações de 

extração / remoção de sedimentos; 

 Afetação das áreas de deposição dos sedimentos. 

No entanto, relativamente a outros projetos de alimentação de praias que têm ocorrido no litoral 

português, salienta-se o facto de, neste caso, a colheita de sedimentos ocorrer na zona de 

intermareal. Esta opção limita também a afetação do meio marinho, porque não será afetada fauna 

íctica e porque diminui a ressuspensão de sedimentos e, consequentemente, o seu arrastamento.  

Por último, e ainda numa abordagem generalista, salienta-se que é usual em procedimentos de AIA 

dividir a análise de impactes em fase de obra e fase de funcionamento ou exploração. No entanto, 

no caso em estudo, esta separação é pouco pertinente porque não haverá nenhuma ação na fase de 

funcionamento ou exploração. 

7.3.7.2 Fase de construção 

7.3.7.2.1 Ações responsáveis pela destruição de organismos e habitats 

As acções que provocam a destruição de habitats e de organismos resultam diretamente das 

operações de recolha e deposição dos sedimentos. 

Pode afirmar-se que um dos principais impactes das dragagens (neste caso extração de sedimentos) 

consiste na destruição das comunidades bentónicas, pela escavação dos sedimentos. Embora este 

facto determine a supressão temporária das comunidades bentónicas em areias, as biocenoses 

afetadas não têm um valor excecional e serão respostas pela recolonização a partir das comunidades 

adjacentes.  

Os impactes serão reversíveis, como se tem demonstrado quer na costa algarvia, quer em outros 

locais da Europa, porque as comunidades bentónicas recuperam com alguma celeridade. 

Acresce que a afectação de organismos com estatuto de conservação desfavorável parece 

improvável, uma vez que, como foi referido no capítulo da situação de referência “Do total das 

espécies identificadas, nenhuma apresenta um estatuto de conservação segundo a IUCN”.  
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Neste contexto, os impactes associados são certos, negativos, mas reversíveis e de baixa magnitude 

e significância. 

7.3.7.2.2 Aumento da turbidez 

Estas operações têm como consequência o aumento da concentração de sólidos em suspensão na 

água, no local de extração e no local de deposição dos sedimentos. Os impactes, contudo, não se 

restringem a estes locais, já que os sedimentos são dispersos pelas correntes.  

De entre os impactes provocados pelo aumento da turbidez, destacam-se: 

 A diminuição da penetração da luz na coluna de água tem como consequência a diminuição dos 

níveis de produção fotossintética e, consequentemente, a diminuição dos níveis de oxigénio 

dissolvido (Levings, 1982). A este nível, as algas bentónicas são mais afetadas do que as 

populações de fitoplâncton, porque estas são arrastadas pelas correntes. A diminuição da 

produtividade primária e da abundância das populações de zooplâncton e fitoplâncton acarreta 

consequências em toda a cadeia trófica, havendo uma quebra dos valores de produtividade 

secundária.  

 Se as partículas em suspensão forem muito abundantes, podem provocar morte de diversos 

organismos por asfixia (O’Connor et al., 1976 in Costa, 2000).  A comunidade bentónica, uma vez 

mais, é seriamente afetada, tanto os indivíduos adultos, como os juvenis e posturas, pois tratam- 

se de espécies sésseis ou com uma mobilidade muito reduzida. Os peixes são menos afetados, 

dado que têm capacidade de evitar as zonas intervencionadas.  

Neste âmbito, é importante notar que os sedimentos a mobilizar são areias. As elevadas dimensões 

deste tipo de sedimentos (quando compradas com argilas e siltes) determinam que as areias se 

depositem pouco depois da sua mobilização. Este facto limitará fortemente os impactes associados 

ao aumento da turbidez, tanto nas áreas de extração como nos locais de deposição. No caso em 

análise, é importante notar que só ocorrerá dispersão significativa de sedimentos nas operações de 

deposição, uma vez que o processo de extração de areias minimiza este tipo de impactes. 

Deste modo, globalmente, considera-se que estes impactes são negativos, certos, e de magnitude e 

significância baixas. 

7.3.7.2.3 Mobilização de contaminantes 

No caso dos sedimentos mobilizados se encontrarem contaminados com poluentes de elevada 

toxicidade, a sua remoção poderia provocar a ressuspensão dos poluentes e induzir uma mortalidade 

a curto, médio ou longo prazo (intoxicação aguda e crónica), bem como fenómenos de 

bioacumulação e biomagnificação (Wilson in Costa et al., 1999). No entanto, no caso em estudo, este 

fenómeno é muito improvável, dado que a área de onde são retiradas as areias corresponde ao areal 

da praia da Rocha, que não sofre a influência de quaisquer fontes relevantes de contaminantes. 
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7.3.7.2.4 Afetação do meio terrestre 

Em termos teóricos o meio terrestre poderá ser afetado através da passagem da maquinaria 

necessária para efetuar as operações em terra, designadamente o espalhamento da areia no areal. A 

área onde a areia será depositada é a frente de praia, uma área sem vegetação. Neste contexto, não 

se preveem impactes negativos.  

A análise da vegetação em meio terrestre efetuada na situação de referência mostra que os valores 

mais relevantes se encontram no topo de arribas. O acesso às praias será feito por vias asfaltadas, 

fora da zona de arribas, não havendo afetação da vegetação. Neste contexto, consideram-se os 

impactes em meio terrestre como nulos. 

7.3.8 Ordenamento do território 

7.3.8.1 Fase de construção e exploração 

Conforme descrito na situação de referência, os instrumentos de gestão territorial de âmbito 

municipal que incidem sobre a área de estudo são o Plano Diretor Municipal de Portimão e o Plano 

de Urbanização da UP5. Para parte da área de estudo, o PDM foi suspenso e alvo de medidas 

preventivas.  

A análise destes instrumentos permitiu verificar que não existem incompatibilidades com as 

intervenções objeto do presente projeto, pelo que não há impactes a assinalar, bem pelo contrário, 

os objetivos do projeto vão ao encontro da visão e dos objetivos e opções estratégicos desses IGT. 

No que toca aos planos setoriais e regionais, analisam-se em especial os considerados mais 

relevantes no contexto em causa, a saber: 

 Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau - Vilamoura; 

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

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

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve. 

Essa análise e respetivas conclusões encontra-se sistematizada na forma de tabela, conforme abaixo se 

apresenta. Em face da compatibilidade existente entre os objetivos do projeto e os documentos de 

referência, ao nível do ordenamento do território, considera-se que o impacte é positivo, significativo.  
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Tabela 7.1 – Análise de compatibilidade do projeto com os principais planos setoriais e regionais 

Plano 

Objetivos/Opções 

estratégicas/ 

Condicionalismos 

Compatibilida

de com o 

projeto 

Justificação 

Plano de 

Ordenamento da 

Orla Costeira 

Burgau-

Vilamoura 

O POOC estabelece as 

condições de ocupação, 

uso e transformação dos 

solos sobre que incide, 

visando a prossecução dos 

seguintes objectivos: 

a) Ordenar os diferentes 

usos e actividades 

específicos da orla costeira; 

b) Classificar as praias e 

regulamentar o uso 

balnear; 

c) Valorizar e qualificar as 

praias consideradas 

estratégicas por motivos 

ambientais ou turísticos; 

d) Defender e preservar a 

natureza; 

e) Defender e valorizar os 

recursos naturais e o 

património histórico e 

cultural. 

O POOC estabele para a 

UOP 4: Careanos-Três 

Castelos, os seguintes 

objetivos; 

2 — Esta UOP deve ser 

objecto de estudos 

específicos com vista a 

proceder-se à alimentação 

artificial do areal e a 

realizarem-se acções de 

protecção e estabilização 

das arribas, por forma a 

ficarem garantidas as 

adequadas condições de 

segurança de pessoas e 

bens e o uso balnear das 

praias. 

Compatível 

Os objetivos associados ao projeto visam a 

proteção da linha de costa e das arribas 

adjacentes, através da alimentação 

artificial das praias do troço costeiro em 

causa, promovendo o aumento da sua área 

útil, e a consequente valorização das 

mesmas, consideradas estratégicas por 

motivos turísticos.  

 

Deve ter-se em conta o referido no nº 3 do 

Arigo 74º, relativo à UOP4- Careanos-Três 

Castelos: “Deverá ser realizado um 

projecto de arranjo de praia após a 

definição da nova dimensão do areal que 

estabeleça as formas de ocupação e uso 

balnear, assim como os acessos, 

circulações e áreas de estacionamento, de 

acordo com as novas condições de 

utilização da praia, bem como o 

tratamento paisagístico das arribas e áreas 

adjacentes.” 

Plano de Gestão 

da Região 

Hidrográfica das 

Ribeiras do 

Algarve (RH8) 

Relacionado com a 

temática subjacente ao 

presente projeto, o PGRH 

(RH8) estabelece como um 

dos Ojetivos Operacionais – 

Promover a gestão dos 

riscos associados às secas, 

cheias, erosão costeira e 

acidentes de poluição  

Compatível 

Os objetivos associados ao projeto visam 

diminuir os riscos associados à erosão 

costeira. 

Plano de Riscos 

de Inundações da 

O relatório do PGRI da RH8 

(1º ciclo) reconhece o papel 
Compatível 
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Plano 

Objetivos/Opções 

estratégicas/ 

Condicionalismos 

Compatibilida

de com o 

projeto 

Justificação 

Região 

Hidrográfica das 

Ribeiras do 

Algarve (RH8) 

primordial que a gestão 

sedimentar, 

designadamente, as 

operações de elevada 

magnitude de reposição 

sedimentar apontadas pelo 

grupo de trabalho dos 

sedimentos a nível da 

proteção costeira, 

assumem nas estratégias 

de intervenção e mitigação 

da erosão costeira. 

O projeto configura uma operação de 

transposição/reposição sedimentar, 

considerada determinante para a 

intervenção e mitigação da erosão no 

troço costeiro em causa.   

Plano Regional de 

Ordenamento do 

Território do 

Algarve 

O PROT do Algarve assume 

como uma das suas Opções 

Estratégicas a 

“Sustentabilidade 

Ambiental”, que traduz 

preocupações de proteção 

e valorização dos recursos 

naturais e da 

biodiversidade. 

Esta opção estratégica 

determina o 

desenvolvimento de dois 

sistemas estruturantes 

interligados: o sistema do 

litoral e o sistema 

ambiental. 

O Sistema do Litoral 

pretende salvaguardar as 

áreas costeiras mais 

sensíveis, prevenir 

situações de risco e conter 

a urbanização excessiva. 

Das normas específicas de 

caracter territorial, 

aplicáveis ao Litoral, 

destaca-se a que 

estebelece que os 

organismos e serviços da 

Administração Central 

devem promover 

intervenções de 

conservação e valorização 

do litoral sempre que o 

interesse público ou 

colectivo o justifique, 

adoptando soluções 

técnicas adequadas, 

designadamente a 

alimentação artificial de 

praias e a recuperação de 

sistemas dunares. 

Compatível 

O projeto cumpre o desiderato de 

promoção de intervenções de conservação 

e valorização do litoral, adoptando uma 

solução técnica considerada adequada, 

concretamente a alimentação artificial de 

praias. 
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7.3.9 Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

7.3.9.1 Fase de construção e exploração 

Conforme descrito na situação de referência, as servidões e restrições de utilidade pública existentes 

nas áreas de intervenção do projeto são o Domínio Público Marítimo (DPM) e a Reserva Ecológica 

Nacional (REN). 

A análise do regime jurídico sujacente a estas servidões e restrições de utilidade pública foi efetuada 

no ponto 5.9.  

Relativamente ao DPM, da análide efetuada é de reter que a Lei da Água define que a recarga de 

praias e assoreamentos artificiais no domínio público é uma ação permitida, sendo sujeitos a licença 

prévia. Na Secção VII do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de maio são definidas as condições em 

que estas operações se podem realizar: 

1) A recarga de praias e assoreamentos artificiais com o objetivo de criar condições para a 

prática balnear só podem ocorrer nas áreas identificadas em plano e são complementadas 

por um programa de monitorização que permita avaliar a evolução da intervenção; 

2) Na recarga de praias e assoreamentos artificiais com vista à utilização balnear só podem ser 

utilizados materiais que se insiram na classe de qualidade 1 e desde que apresentem 

granulometria compatível com a praia recetora; 

3) Na ausência de planos, a recarga de praias e assoreamentos artificiais só podem ocorrer por 

razões de defesa costeira ou de pessoas e bens. 

O presente projeto tem enquadramento em vários planos e documentos estratégicos de referência, 

conforme exposto no capítulo 3 do EIA, cumprindo assim o requisito nº 1. Por outro lado, 

relativamente ao requisito nº 2 (qualidade dos sedimentos e compatibilidade granulométrica com a 

praia recetora), embora estes aspetos venham a ser confirmados em fase prévia à execução da obra, 

os dados existentes apontam para que seja também cumprido este requisito. Deste modo, existem 

condições para que a intervenção seja licenciada. 

No que respeita à REN, importa referir o Artigo 20º, nº 3, alínea b) do Decreto-lei nº 239/2012, de 2 

de novembro, segundo o qual o Projeto pode ser enquadrado no Anexo II, ponto II – Infra-estruturas, 

alínea r) Desassoreamento, estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, nomeadamente 

muros de suporte e obras de correção torrencial, estando isento de comunicação prévia para todas 

as categorias de REN de Proteção do Litoral, à exceção das categorias “Barreiras detríticas. 

Como nas áreas de intervenção do projeto não ocorre aquela categoria de REN, está isento de 

comunicação prévia.  

Estando verificada a condição constante da alínea b), do nº 3, do artigo 20º do Decreto-lei nº 

230/2012, de 2 de novembro, deve ainda ser analisada a primeira condição- alínea a), relativa à não 

afetação das funções das categorias de REN presentes.  

Para as áreas de REN classificadas como Praias aplica-se o seguinte:  
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“… 

3 - Nas praias podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, 

as seguintes funções: 

i) Manutenção dos processos de dinâmica costeira; 

ii) Conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 

iii) Manutenção da linha de costa; 

iv) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens.” 

 

Para as áreas de REN classificadas como Arribas e respetiva faixa de proteção aplica-se o seguinte:  

“…. 

3 - Nas arribas e respetivas faixas de proteção podem ser realizados os usos e as ações que não 

coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Constituição de barreira contra fenómenos de galgamento oceânico; 

ii) Garantia dos processos de dinâmica costeira; 

iii) Garantia da diversidade dos sistemas biofísicos; 

iv) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 

v) Estabilidade da arriba; 

vi) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 

(…) 

4 - Nas faixas de proteção das arribas só podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 

em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 

ii) Garantia da diversidade dos sistemas biofísicos; 

iii) Estabilidade da arriba; 

….”. 

Para as áreas de REN classificadas como Faixa marítima de proteção costeira aplica-se o seguinte:  

“…. 

A faixa marítima de proteção costeira caracter iza- -se pela sua elevada produtividade em termos de 

recursos biológicos e pelo seu elevado hidrodinamismo responsável pelo equilíbrio dos litorais 

arenosos, bem como por ser uma área de ocorrência de habitats naturais e de espécies da flora e da 

fauna marinhas consideradas de interesse comunitário nos termos do Decreto -Lei nº 49/2005, de 24 

de fevereiro. 
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Na faixa marítima de proteção costeira podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 

em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) As funções descritas no número anterior; 

ii) Os processos de dinâmica costeira; 

iii) O equilíbrio dos sistemas biofísicos; 

iv) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens. 

….” 

Ora o projeto tem como objetivo principal o reforço sedimentar desse troço costeiro, minimizando 

os riscos de erosão costeira, e assegurando uma maior proteção das arribas e, consequentemente, 

de pessoas e bens. Por outro lado, e de acordo com os resultados da avaliação de impactes do 

descritor de Biologia, não são afetados de forma significativa os ecossistemas e valores marinhos e 

terrestres.  

Deste modo, conclui-se que a intervenção é passível de ser aprovada, ao abrigo do regime jurídico 

da REN.  

7.3.10 Paisagem 

À implementação do projeto em estudo estão associados impactes na Paisagem, diretos, de caracter 

temporário ou permanente, que, em termos gerais, serão decorrentes de: 

 Numa primeira fase (fase de construção) – distúrbio visual associado às operações de 

bombagem, repulsão e espalhamento previstas no projeto; 

 Numa segunda fase (fase de exploração) – aumento da extensão de areal da praia do Vau e 

diminuição da extensão de areal da praia da Rocha, como consequência direta da 

alimentação resultante da retirada de areias. 

Consoante as fases de projeto, os impactes fazem-se sentir de diferentes formas, conforme se analisa 

nos pontos seguintes. 

Na fase de construção são empreendidas muitas das ações mais relevantes, das quais podem resultar 

impactes de caracter definitivo, isto é, com tendência para se prolongarem na fase de exploração e 

durante todo o período de vida útil do Projeto.  

7.3.10.1  Fase de construção 

Muitos dos impactes diretos e negativos previstos para esta fase são os que estão, em grande parte, 

associados à operação de retirada e espalhamento de areias nas praias do troço costeiro em causa. 

Na fase de construção, os principais impactes negativos que se prevêem, tendo em conta os 

elementos de projeto disponibilizados, resultarão das seguintes ações: 

 Implantação e funcionamento das infra-estruturas de apoio à obra: Estaleiro 
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Uma vez que será apenas necessário um contentor, que ficará instalado no areal, na parte alta da 

praia, para armazenamento de alguns materiais e ferramentas, considera-se que este não produzirá 

qualquer impacte negativo, já que se trata de um equipamento de pequena dimensão, não muito 

diferente de outros tipos de construções/edificações existentes na praia e na envolvente terrestre 

próxima. Assim, prevê-se um impacte negativo, direto, local, certo, temporário, reversível, de 

magnitude reduzida e pouco significativo. 

 Operação de bombagem e repulsão  

Consiste na bombagem dos sedimentos existentes na mancha de exploração, com auxílio de uma 

escavadora, e subsequente repulsão, por tubagem, para a praia, numa frente de mar de 1350m, 

procedendo-se ao seu espalhamento, com o auxílio de outra escavadora. 

Esta operação contribui para a diminuição da qualidade visual existente na generalidade da área em 

estudo devido à presença de equipamentos de execução das operações em causa, nomeadamente 

da extração de areias e de repulsão e espalhamento das mesmas. Assim, prevê-se um impacte 

negativo, direto, local, certo, temporário, reversível, de magnitude moderada e pouco significativo. 

 Movimentação de maquinaria pesada  

Indispensável à bombagem e ao espalhamento de areia nas praias, provocando um distúrbio visual 

associado à sua presença e criando uma imagem de desordem associada às atividades da obra. 

Tendo em conta a natureza localizada do impacte, dada a afetação mais direta dos residentes, 

frequentadores das áreas turísticas adjacentes e da praia, considera-se que terá um impacte negativo, 

direto, local, certo, temporário, reversível, de magnitude moderada e pouco significativo. 

7.3.10.2  Bacia Visual  

O impacte visual do projeto decorre das características visuais do mesmo, assim como da presença 

de observadores, temporários ou permanentes, na área envolvente ao projeto. No presente caso, as 

ações de bombagem, repulsão e espalhamento serão os elementos com maior potencial de intrusão 

visual, os quais ocorrerão na fase de construção. 

De forma a avaliar o impacte visual do projeto foi elaborada uma bacia visual, a partir do Modelo 

Digital de Terreno da área de estudo da paisagem, para o cenário mais desvantajoso em termos de 

potencial intrusão visual. Este corresponde ao momento em que as pás de ambas as escavadoras (ou 

elementos de bombagem), se localizam, respectivamente, na zona central da praia da Rocha e na 

zona central da praia do Vau, e atingem a sua máxima altura: 10,44m e 9,37m.   

Sublinha-se que a bacia visual gerada tem apenas em conta o relevo, não tendo sido considerado o 

uso do solo, correspondendo, portanto, a uma situação de “visibilidade potencial”. Resulta, assim, 

numa avaliação por excesso dos potenciais observadores.  

Analisando a bacia calculada (Desenho 12), verifica-se que o local com maior visibilidade para ambas 

as áreas de intervenção (onde estarão colocadas as escavadoras) é a frente de mar. Contudo, a 

perceção atual da paisagem que os observadores potenciais que aqui se localizam terão, aproximar-

se-á da ideia de costa banhada pelo extenso oceano, devido à imensidão e ondulação do mar, que 
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não permite uma observação detalhada do que se passa na zona costeira. Tal não acontecerá apenas 

no caso de uma embarcação se localizar muito próxima da costa. 

Considera-se que o impacte aqui será, por isso, negativo, direto, local, certo, temporário, reversível, 

de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Já no caso dos utilizadores de ambas as praias, dos residentes de alguns aglomerados urbanos que 

se localizam nas imediações das praias ou em zonas distantes de maior relevo, e de quem percorre 

parte dos percursos pedonais mencionados no capítulo da Situação de Referência, nomeadamente 

os que se localizam no limite da arriba que antecede a praia do Vau e a sua divisão com a praia da 

Rocha, a visibilidade será maior. 

Neste caso, perspetiva-se um impacte negativo, temporário, direto, certo, local, reversível, de 

magnitude moderada e pouco significativo. 

7.3.10.3 Fase de exploração 

Na fase de exploração os principais impactes na Paisagem resultam das várias alterações de caracter 

permanente, iniciadas na fase de construção, sobre a matriz paisagística de referência. 

Assim, e de acordo com os elementos de projeto disponibilizados, considera-se que na fase de 

exploração os impactes são positivos e prendem-se com o aumento do areal, em resultado do 

espalhamento de areias entre as praias dos Três Castelos e Careanos. 

 Estrutura da paisagem 

No que se refere aos impactes ao nível da estrutura da paisagem, considera-se que a ação prevista 

não terá impactes negativos. A intervenção proposta visa o combate à erosão costeira e a diminuição 

da ação erosiva sobre as arribas arenosas, resultando num impacte positivo, pelo aumento da 

extensão do areal. É de salientar que, no início da fase de exploração, a área intervencionada terá um 

aspeto “compactado” pelo espalhamento de areia por ação de máquinas, no entanto, com a ajuda 

dos agentes erosivos (vento, chuva, mar, etc.) esta adquirirá um aspeto mais natural, num curto prazo. 

Perspetiva-se um impacte positivo, temporário, direto, certo, local, reversível, de magnitude 

moderada e pouco significativo. 

7.3.11 Património arqueológico 

Procede-se de seguida a uma avaliação dos impactes do projeto sobre o património, tendo em conta 

os seguintes fatores: natureza, ordem, magnitude, significância, período temporal, reversibilidade, 

probabilidade de ocorrência e incidência espacial. 
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NATUREZA:  ORDEM:  MAGNITUDE:  

 

POSITIVO...……….…… 

NULO...…………….…… 

NEGATIVO. ………. …. 

 

+ 

0 

- 

 

DIRETO. ………… 

INDIRETO. ……… 

CUMULATIVO. …… 

 

D 

I 

C 

 

ELEVADA...……….… 

MÉDIA …. …………… 

BAIXA...……………… 

 

E 

M 

B 

 

SIGNIFICÂNCIA:  P. TEMPORAL:  REVERSIBILIDADE:  

 

ELEVADA……….………. 

MÉDIA ………….………. 

BAIXA………….……… 

 

E1 

M1 

B 1 

 

 

IMEDIATO................ 

CURTO PRAZO........ 

MÉDIO/ LONGO....... 

 

im 

cp 

mlp 

 

TEMPORÁRIO…...... 

PERMANENTE…….... 

 

T 

P 

PROB. OCORRÊNCIA:  INCID. ESPACIAL:  

 

CERTO........................ 

PROVÁVEL................. 

IMPROVÁVEL............. 

DESCONHECIDO....... 

 

c 

p 

i 

d 

 

 

LOCAL..................... 

ENVOLVENTE......... 

REGIONAL............... 

 

L 

e 

R 

 

Assim, o resultado da avaliação é o seguinte: 

NATUREZA:  ORDEM:  MAGNITUDE:  
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SIGNIFICÂNCIA:  P. TEMPORAL:  REVERSIBILIDADE:  
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LOCAL..................... 
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O impacte é potencialmente negativo, caso não sejam implementadas as medidas de minimização 

previstas. Com essas medidas, considera-se que o impacte resultante é positivo, na medida em que 

a movimentação de areias poderá colocar a descoberto achados arqueológicos que foram 

transportados em anteriores dragagens do rio Arade para esta área. Verificamos que a existência do 

projecto DETDA permitiu recuperar muitos achados históricos, o que só reforça a importância de se 

manter a mesma lógica de proteção do património arqueológico para esta área específica. 

7.3.12 Socioeconomia 

Neste ponto procede-se à identificação e avaliação dos impactes nos aspetos socioeconómicos da 

área de estudo e envolvente, considerando as escalas de análise concelhia, regional e local. Nas fases 

de construção e exploração são avaliadas as potencialidades do projeto, no que se refere ao 

incremento do emprego e da afetação/perturbação da qualidade de vida da população e das 

atividades económicas, bem como a forma como poderá influenciar a dinâmica demográfica.  

7.3.12.1 Fase de construção 

Na fase de construção, os impactes sobre os fatores socioeconómicos poderão resultar dos seguintes 

aspetos:  

 Perturbação das acessibilidades marítimas e terrestres; 

 Dinamização e, ou afetação das atividades económicas e alteração do quadro demográfico;  

 Emissão de ruído e de poluentes atmosféricos; 

 Alteração das taxas de emprego.  

Pelo exposto, resulta que são expetáveis alterações que configuram impactes de caracter positivo e 

negativo, sendo que a maior parte dos impactes previsíveis nesta fase são certos e diretos. São 

também localizados, temporários, minimizáveis e reversíveis. 

Referem-se, de seguida, de forma detalhada, as principais ações geradoras de impacte, identificando-

se e caracter izando-se os principais impactes previsíveis. 

Perturbação das acessibilidades marítimas e terrestres 

A presença dos equipamentos de bombagem e a movimentação de equipamento terrestre de apoio 

implicam a interdição de outras atividades (como sejam navegação, pesca e uso balnear) na sua 

envolvente imediata, por razões de segurança e de operacionalidade. A interdição ocorre durante 

todo o período em que se verifica a realização das operações e inclui ainda uma faixa adjacente às 

tubagens de transporte que serão instaladas para o encaminhamento dos sedimentos desde o local 

de bombagem até aos locais de deposição. 

Deste modo, a presença e operação dos equipamentos afetará quer a envolvente marítima, e em 

particular a navegação (sendo de dar particular atenção à navegação associada ao porto de 

Portimão), bem como a envolvente terrestre, concretamente o areal das praias.  
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Tendo em conta a presença em simultâneo de poucos equipamentos marítimos e terrestres, a 

perturbação não será significativa e será facilmente gerida. 

Efetivamente, no âmbito das competências atribuídas à autoridade marítima, serão emitidos os 

necessários avisos à navegação e proceder-se-á à sinalização das áreas necessárias, pelo que as 

perturbações induzidas pela presença e movimentação dos equipamentos de bombagem e repulsão 

das areias serão minimizadas. 

Assim, espera-se um impacte negativo, certo, temporário, reversível, mas pouco significativo, 

atendendo a que a navegabilidade não será grandemente afetada. 

Relativamente às acessibilidades terrestres, sendo uma empreitada eminentemente marítima, não 

haverá interferência digna de registo ao nível das acessibilidades terrestres. Os equipamentos serão 

mobilizados por via terrestre, uma única vez, no início da obra, permanecendo durante todo o tempo 

na praia (à exceção de situações esporádicas relacionadas com necessidades de manutenção ou 

reparação mais complexas), pelo que não haverá necessidade de deslocações terrestres diárias ou 

frequentes. Ou seja, os equipamentos operam em terra e não serão em número elevado (2 

escavadoras), acedendo aos locais no início da empreitada, permanecendo até ao final da mesma, 

não havendo deslocações diárias ou frequentes por acessos viários (as deslocações necessárias far-

se-ão pelo areal).  

Dinamização e,ou afetação das atividades económicas e alteração do quadro demográfico  

Relativamente à influência do Projeto no emprego e atividades económicas, há a salientar que a obra, 

na sua globalidade, prevê-se que tenha uma duração de cerca de 26 semanas. Será necessária mão 

de-obra para a operação dos equipamentos. Prevê-se que nem toda a mão- de-obra necessária seja 

oriunda da zona em estudo ou do concelho de Portimão.  

Para além desta força de trabalho direta, será empregue, de forma indireta, outra mão-de-obra, 

nomeadamente em fornecimento de equipamentos e serviços especializados vários. O incremento 

da procura de serviços direta ou indiretamente associados à obra pode também contribuir para 

criação temporária de postos de trabalho ao nível das atividades económicas ligadas aos serviços.  

Contudo, prevê-se que esse impacte, embora positivo, seja pouco significativo ou mesmo muito 

pouco significativo, no contexto concelhio e regional, tendo em conta que não terá grande expressão 

em termos numéricos, sendo também um impacte temporário.  

O impacte ao nível da demografia, decorrente da fase de construção, consiste num possível aumento 

da população, ao nível local e concelhio durante a fase de obra. Este aumento populacional é residual, 

no contexto local e concelhio, pelo que o impacte positivo associado é praticamente nulo. 

Quanto à interferência com atividades económicas, há a destacar a apanha de bivalves, admitindo 

que esta atividade ocorra na zona onde se inserem as áreas de intervenção. 

Relativamente à deposição de areias, esta ação é passível de interferir com a atividade de apanha de 

bivalves que é praticada na zona costeira, quer devido ao aumento de extensão da zona emersa, 

quer devido à refluimento e dispersão do sedimento na proximidade da área de deposição. Contudo, 

há que ter em conta que o material, após descarga, tenderá a dispersar por uma área muito limitada, 
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dadas as características granulométricas do mesmo. A área afetada é, então, pouco significativa, 

comparativamente com a dimensão da zona de produção de bivalves oficialmente instituída (L7c2 

Litoral Lagos-Albufeira).  

Ainda na fase de construção, há a referir os impactes sobre aspetos socioeconómicos relacionados 

com 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.  

Devido a estes fatores, os impactes associados à alimentação das praias são negativos, tendo em 

conta o necessário encerramento das mesmas, enquanto se executa a intervenção, com implicações 

negativas ao nível da sua utilização para fins lúdicos e balneares, e também das atividades 

económicas dependentes da presença de utentes. 

Tendo em conta o espaço temporal em que essa situação ocorrerá e o facto de se propor, como 

medida de minimização de impactes, que os trabalhos de bombagem e repulsão sejam 

desenvolvidos, de preferência, até final de maio de 2023, não interferindo portanto com a época 

balnear, o impacte associado, embora negativo, é temporário, tem magnitude reduzida e 

significância baixa.  

Emissão de ruído e de poluentes atmosféricos; 

Durante a fase de construção, prevêem-se alterações sobre o ambiente sonoro e a qualidade do ar 

na zona de intervenção, bem como na envolvente, em resultado do aumento dos níveis de ruído e 

da concentração de poluentes gasosos no ar, decorrentes do funcionamento dos equipamentos 

mecânicos.  

Estas alterações poderão traduzir-se em incómodos para os moradores das habitações mais 

próximas das praias, devido, principalmente, à emissão de ruído associada ao funcionamento de 

maquinaria de apoio terrestre. Contudo, estes incómodos são limitados no tempo, já que a 

empreitada terá uma duração de cerca de 6,5 meses e vai evoluindo ao longo do troço costeiro, não 

havendo realização de trabalhos num terminado setor por períodos prolongados. Por outro lado, o 

estudo de previsão dos níveis de ruído, na fase de construção, apresentado no capítulo 7.3.13 

concluiu que o impacte sobre os recetores sensíveis mais próximos tem magnitude reduzida, sendo 

pouco significativo.  

Em conclusão, prevê-se a perturbação da população residente na proximidade imediata das praias, 

relacionada fundamentalmente com a alteração do ambiente sonoro, traduzinda-se num impacte 

negativo, mas de curta duração, reversível, de reduzida magnitude e pouco significativo.  

7.3.12.2 Fase de exploração 

Na análise dos impactes sobre a socio-economia dever-se-á ter presente os objetivos, diretos e 

indiretos, que presidem à intervenção, nomeadamente os seguintes:  
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 Mitigação da erosão nesse troço costeiro, por efeito do enchimento artificial das praias desse 

mesmo troço, que o tornará mais resiliente aos efeitos causados por tempestades extremas, 

proporcionando maior proteção a pessoas e bens; 

 Mitigar a erosão das arribas, proporcionando maior proteção a pessoas e bens. 

 Dotar as praias existentes nesse troço costeiro de maior capacidade de utilização balnear. 

Identificam-se, nesta fase, impacte positivos relacionados com os seguintes aspetos decorrentes da 

intervenção:  

 Aumento da capacidade de utilização e melhoria das condições do troço costeiro em causa 

para a prática balnear;  

 Maior proteção a pessoas e bens por efeito do reforço sedimentar, tornando esta faixa costeira 

menos vulnerável a tempestades extremas e efeitos resultantes, nomeadamente galgamentos, 

inundações e perda de área útil de praia. 

Realça-se desde já que a diminuição da área útil da praia da Rocha não terá implicações no usufruto 

da mesma com conforto e qualidade, pelo contrário, uma vez que apresenta um areal demasiado 

extenso, dificultando o acesso ao plano de água.  

Estes aspetos traduzem-se em impactes positivos, permanentes (embora reversíveis a médio-longo 

prazo, devido à dinâmica sedimentar que caracter iza este meio), de magnitude e significância 

elevadas, tendo em conta a importância, do ponto de vista social, da melhoria das condições de 

utilização das praias e da maior proteção de pessoas e bens conferida pelo projeto.  

Do ponto de vista económico, também se identificam efeitos positivos, já que as atividades 

associadas ao turismo (como o alojamento e restauração) poderão igualmente 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. Identifica-se, assim, um impacte positivo, provável, 

permanente, de magnitude média e significativo. 

Outra vantagem decorrente do incremento da largura da praia é o fomento da utilização balnear 

fora das áreas potencialmente sujeitas aos resíduos de movimentos de massa (i.e. mais próximas da 

base da arriba), mitigando o risco para os utentes da praia (Martins & Veloso-Gomes, 2011; Teixeira, 

2016). 

Como potenciais impactes negativos, e associado ao aumento de procura destas zonas, aponta-se o 

provável aumento do tráfego automóvel nas vias rodoviárias que servem a zona, nomeadamente na 

época balnear. Este efeito é atenuado caso estejam implementadas medidas de dissuasão da 

utilização de viatura particular, através do acréscimo de serviços de transporte público.  

7.3.13 Ambiente sonoro 

A avaliação de impactes do projeto visa estimar os impactes que este irá provocar no ambiente 

sonoro da sua envolvente e minimizá-los, caso necessário. Para o efeito, foram recolhidos valores de 

ruído em 3 locais diferentes, escolhidos por serem aqueles onde se localiza a maior concentração de 
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recetores sensíveis. Os valores medidos, bem como toda a informação relacionada com a medição, 

foi apresentada no capítulo da Caracterização da Situação de Referência. Com base nos dados de 

projeto e nos dados recolhidos, efetuou-se uma estimativa dos impactes do projeto, que serviu de 

base à decisão sobre a necessidade de medidas de minimização e de um plano de monitorização. 

O projeto da Projeto de Migração Sedimentar para a praia do Vau consiste na bombagem na Praia 

da Rocha, e transporte do sedimento e subsequente repulsão para as praias adjacentes.  

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa 

fundamentada, ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao 

ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais 

adequados, tendo por base dados de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível, proceder-

se-á à sua quantificação, tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de ruído ambiente 

associados à execução ou não do projeto e a avaliação da conformidade com o RGR. 

7.3.13.1 Fase de construção 

A construção será caracterizada essencialmente pela operação de bombagem, transporte de 

deposição do sedimento na praia do Vau. De forma geral, será efetuada uma depressão com recurso 

a escavadora, para inserção de uma bomba hidráulica submersível (cabeça de sucção), sendo 

posteriormente efetuada a repulsa da mistura água/areia através de uma conduta para transporte 

até ao local de deposição nas praias adjacentes.  

Neste contexto, com vista à avaliação dos níveis sonoros junto dos recetores sensíveis mais próximos 

foi desenvolvido um modelo 3D do local, com recurso ao programa informático CadnaA. 

O CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam determinados, 

mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as diferentes 

fontes e os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, assim, os 

parâmetros com influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições 

atmosféricas predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante seleção 

de recetores específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído a 2D e 3D. 

No caso específico as fontes sonoras previstas correspondem a fontes ruidosas pontuais do tipo 

industrial, pelo que foi considerado o método de cálculo CNOSSOS, que é o método recomendado 

pelo Decreto-lei nº136-A/2019 (que transpõe a Diretiva (UE) 2015/996). 

De acordo com os dados específicos do presente estudo, com a experiência adquirida em outros 

estudos já desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

afigurou-se adequado efetuar as configurações que se apresentam na Tabela 7.2. 
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Tabela 7.2 – Configurações de cálculo utilizados na modelação de ruído 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL (2020) 

Máximo raio de busca 5000 metros 

Ordem de reflexão 2 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: 
Transformadores e subestação: 

CNOSSOS-EU. 

Absorção do solo (G) 
α = 0,6 (areia – semi-refletor) 

α = 0,1 (água - refletor) 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis: 

Diurno: 50% 

Entardecer: 75% 

Noturno: 100% 

Temperatura média anual 16 ºC 

Humidade relativa média anual 85 % 

Pressão de referência  101 kPa 

Mapa de ruído 

Malha de Cálculo 5X5 metros 

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de ruído 

nos recetores 

Altura acima do solo 
1,5 metros acima do piso mais 

desfavorável 

Fachada avaliada 
Fachada mais desfavorável (maior ruído 

incidente) 

Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

 

Na tabela seguinte indicam-se os equipamentos mais ruidosos previstos para a obra e os respetivos 

níveis de potência sonora (LAw) típicos, tendo por base a informação disponível dos fabricantes ou 

por recurso a base de dados e bibliografia da especialidade, nomeadamente na norma BS 5228-

1:2009 – Code of practice for noise and vibration control on construction and open sites – Part 1: 

Noise, e no documento Update of Noise Database for Prediction of Noise on Construction and Open 

Sites do Department for Environment, Food & Rural Affairs Inglês. 
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Tabela 7.3 – Equipamentos ruidosos previstos na fase de construção e respetivo nível de potência sonora 

Ponto de Medição Nível de potência sonora (LAw)* 

Escavadoras hidráulicas 108 dB(A) 

Retroescavadoras 102 dB(A) 

Bomba hidráulica 

submersível 
84 

* Valor indicado em catálogo ou em base de dados 

 

Na Figura 7.1 ilustra-se o aspeto 3D do modelo acústico criado no software CadnaA. 

 

Figura 7.1 – Aspeto 3D do modelo de simulação acústica 
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Tendo por base o modelo de simulação acústica, considerando a emissão sonora contínua (ainda 

que os equipamentos ruidosos tenham utilização intermitente), a operar continuamente nos 

períodos diurno, entardecer e noturno, e nos parâmetros de base descritos anteriormente foram 

prospetivados os níveis sonoros contínuos equivalentes ponderados A de ruído particular associado, 

para a fachada e piso mais desfavorável dos edifícios recetores potencialmente mais afetados, 

identificados pelo Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3. 

Na Tabela 7.4 apresentam-se os níveis sonoros de ruído de referência (resultados das medições 

experimentais), os resultados previsionais de ruído particular da fase de obra, o ruído ambiente 

decorrente (soma energética do ruído de referência com o ruído particular), e o valor de emergência 

sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência), junto dos referidos recetores (piso e 

fachada mais desfavorável). 

Tabela 7.4 – Níveis sonoros previstos nos recetores  

Ponto de 

Medição 

Ruído de Referência 

[dB(A)] 

Ruído Particular 

[dB(A)] 

Ruído Ambiente 

[dB(A)] 

Emergência 

Sonora  

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

Ponto 1 60 59 52 62 45 45 45 51 60 59 53 62 0 0 1 

Ponto 2 56 54 51 59 35 35 36 42 56 54 51 59 0 0 0 

Ponto 3 63 57 53 63 30 30 30 36 63 57 53 63 0 0 0 

 

De acordo com os resultados da tabela anterior, considerando a emissão sonora dos equipamentos 

ruidosos a operarem continuamente (24 horas), em condições de emissão e propagação sonora 

favoráveis, o que corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-se que o ruído ambiente 

decorrente cumpra os valores limite de exposição aplicáveis para ausência de classificação acústica, 

conforme estabelecido no número 3, artigo 11º do RGR. 

Enquanto atividade ruidosa temporária, prospetiva-se que nos recetores sensíveis existentes, 

potencialmente mais afetados identificados como Ponto 1 a Ponto 3, prospetiva-se o incremento 

máximo de 1 dB(A) entre o ruído de referência e o ruído ambiente. 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular do projeto, foram 

calculados os Mapas de Ruído Particular para o indicador Ln e Lden, que se ilustra respetivamente 

na Figura 7.2 e na Figura 7.3. 
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Figura 7.2 – Mapa de ruído particular Ln na fase de construção 
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Figura 7.3 – Mapa de ruído particular Lden na fase de construção 

 

De acordo com o explicitado anteriormente, na fase de construção, prevêem-se impactes negativos, 

prováveis, reversíveis, temporários, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

7.3.13.2 Fase de exploração 

Nesta fase, dado que não existem fontes de ruído associadas ao projeto, não são gerados impactes. 

7.3.14 Qualidade do ar 

Na avaliação dos impactes na qualidade do ar, foram tidas em conta as alterações passíveis de 

ocorrerem neste domínio, nas fases de construção e exploração do Projeto. A avaliação foi efetuada 

de forma qualitativa, atendendo às ações/atividades inerentes ao projeto e os poluentes atmosféricos 

típicos emitidos. 
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7.3.14.1 Fase de construção 

As possíveis alterações da qualidade do ar resultam da emissão de poluentes atmosféricos, associada 

à queima de combustíveis fósseis, (em particular o gasóleo) em motores de combustão, presentes 

nos equipamentos afetos aos trabalhos. 

Os principais poluentes envolvidos são os seguintes: partículas em suspensão (poeiras), monóxido 

de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx) e compostos orgânicos voláteis 

(COV’s). Os óxidos de azoto mais importantes como poluentes atmosféricos são o monóxido de 

azoto (NO) e o dióxido de azoto (NO2), que resultam da queima de combustíveis a altas temperaturas. 

Os óxidos de azoto emitidos para a atmosfera podem transformar-se em poluentes secundários, tais 

como o ácido nitroso, o ácido nítrico e os respetivos sais, que contribuem para a ocorrência de chuvas 

ácidas. 

Alguns destes poluentes são reconhecidos como desempenhando um papel fundamental nos 

fenómenos das Alterações Climáticas e depleção da camada de Ozono.  

Os impactes sobre a qualidade do ar resultarão, fundamentalmente, do funcionamento do 

equipamento associado à de bombagem e espalhamento das areias.  

Como já referido, as áreas de intervenção encontram-se próximas de zonas com ocupação humana. 

No entanto, as emissões atmosféricas associadas ao funcionamento desses equipamentos não são 

passíveis de provocar alterações da qualidade do ar com expressão, mesmo a nível local, já que 

aquelas não assumirão valores elevados, atendendo ao número de equipamentos em atividade e, 

por outro lado, trata-se de uma zona sujeita à influência de ventos, sendo os poluentes emitidos 

facilmente sujeitos a dispersão na atmosfera. 

Deste modo, não se prevê a ocorrência de concentrações de poluentes, como consequência dos 

trabalhos de bombagem e de deposição das areias que alterem de forma significativa e ponham em 

causa a qualidade do ar ambiente, nas áreas de intervenção e sua envolvente. O impacte resultante 

é classificado como negativo, embora de magnitude e significância reduzidas, certo, temporário e 

reversível. 

7.3.14.2 Fase de exploração 

Nesta fase, dado que não existem fontes de emissão de poluentes atmosféricos associadas ao 

projeto, não são gerados impactes. 

7.3.15 Saúde Humana 

7.3.15.1 Fase de construção 

Nesta fase, os potenciais impactes sobre a saúde humana poderão resultar de fatores como as 

emissões de poluentes atmosféricos e do ruído excessivo.  
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Os efeitos dos poluentes atmosféricos sobre a saúde humana são diversificados, dependendo do 

poluente e, naturalmente, da sua concentração no ar e tempo de exposição do indivíduo.  

Resumem-se de seguida alguns dos efeitos dos poluentes passíveis de ser emitidos na fase de 

construção. 

Monóxido de carbono 

Reduz a capacidade de transporte de oxigénio até aos tecidos vitais pelo sangue, afetando os 

sistemas cardiovasculares e nervoso. Em concentrações extremas pode provocar a morte por 

envenenamento. Em concentrações mais baixas pode ser gravoso para indivíduos com problemas 

cardiovasculares e reduz o desempenho desportivo. Concentrações elevadas podem causar sintomas 

como dores de cabeça, tonturas e fadiga. 

Dióxido de azoto  

Concentrações elevadas podem provocar problemas do foro respiratório, principalmente em 

crianças, tais como asma ou tosse convulsa. 

Dióxido de enxofre 

Os seus efeitos encontram-se associados a doenças respiratórias (bronquite crónica ou asma) e 

cardiovasculares. 

Partículas 

As partículas microscópicas podem afectar a atividade respiratória, em especial da população de 

risco, como as crianças e idosos, bem como daqueles que sofrem de doenças cardiovasculares e 

pulmonares. O nível de risco depende do tamanho das partículas e da sua toxicidade. 

Contudo, no presente caso, as emissões de poluentes atmosféricos não são suscetíveis de representar 

um risco para a saúde humana, quer porque em termos quantitativos não são relevantes, quer 

porque a emissão ocorre em espaço aberto, sujeito ao regime de ventos, logo, existem boas 

condições para a sua diluição e dispersão. 

Relativamente ao ruído, quando em excesso, é passível de causar graves problemas tanto a nível 

físico, como também psicológico e até social. Os problemas de saúde e grau de incidência dependem 

da fonte, intensidade e tempo de exposição ao ruído, mas os problemas cardiovasculares, o stresse 

e depressão e a perda auditiva são os mais comuns. Segundo a norma portuguesa NP 1733:1981, 

apenas para valores de 80 dB (A) e inferiores se pode considerar o risco de perda de audição 

desprezável, independentemente do tempo de exposição.  

Contudo, no presente caso, as emissões de ruído têm um caracter muito temporário e, podendo 

induzir alguma perturbação, não são passíveis de provocar danos na saúde humana.  

7.3.15.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração não ocorrem fatores associados ao projeto que representem riscos para a 

saúde humana.  
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Pelo contrário, de forma indireta, o projeto poderá induzir efeitos positivos na saúde humana, 

associados ao reforço das áreas de praia, o que proporcionará melhores condições para o seu 

usufruto em termos lúdicos. Identifica-se assim um impacte positivo, indireto, provável, de 

magnitude e significância baixas. 

7.3.16 Resíduos 

7.3.16.1 Fase de construção 

Como foi referido em 4.6 e 5.16, a produção de efluentes e resíduos, em resultado da execução dos 

trabalhos, não assume relevância, atendendo às características da intervenção. Todos os resíduos 

produzidos na empreitada deverão ser encaminhados para destino final adequado, pelo que, neste 

domínio, considera-se que não serão gerados impactes.  

7.3.16.2 Fase de exploração 

Nesta fase, não ocorre produção de resíduos associados ao projeto em análise. 

7.3.17 Alterações climáticas 

Quer na fase de construção, quer de exploração, não são identificados fatores associados ao projeto 

passíveis de contribuir para as alterações climáticas. 

Salienta-se, contudo, que o projeto tem um papel fundamental na mitigação dos efeitos das 

alterações climáticas, ao contrariar os efeitos da erosão costeira e proporcionar uma maior proteção 

costeira contra fenómenos extremos, nomeadamente tempestades marítimas.  

 Síntese de impactes 

A avaliação global do projeto, consubstanciando a síntese de impactes, é traduzida na forma de uma 

matriz de dupla entrada, na qual são relacionadas as principais ações/atividades do Projeto com os 

descritores ambientais passíveis de serem influenciados pelas mesmas. Esta abordagem apresenta a 

vantagem de possibilitar a apresentação, em conjunto, da informação relativa aos fatores 

determinantes envolvidos, o que facilita a leitura, o cruzamento de informação e uma perceção geral 

rápida dos efeitos, negativos e positivos, provocados pelo Projeto.  

A matriz é estruturada em dois eixos: um eixo vertical, que corresponde às ações de projeto com 

maior expressão na geração de impactes ambientais, em articulação com o referido no capítulo da 

Descrição do Projeto, as quais são separadas consoante a fase em que ocorrem (construção ou 

exploração), e por um eixo horizontal, onde surgem os diversos descritores ambientais.  

Na referida matriz pretende-se dar a conhecer as características dos impactes gerados, pelo que são 

representados a sua natureza (negativo ou positivo), o grau de significância e a duração do impacte.  
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Considera-se importante clarificar que os resultados que constam da matriz correspondem, no geral, 

aos impactes residuais ou seja, os que resultam após a introdução das medidas de minimização dos 

impactes identificadas no capítulo 9 para cada um dos descritores.  

A matriz deve, assim, ser encarada como uma ferramenta que auxilia na compreensão dos impactes 

do projeto e no balanço global resultante. 

Em articulação com o exposto nos capítulos anteriores, foram consideradas as seguintes ações ou 

conjunto de ações associados ao projeto, passíveis de causar impactes, a integrar no eixo horizontal 

da matriz: 

 Fase de construção: Instalação do estaleiro e funcionamento do mesmo, no local proposto; 

Exploração da mancha de empréstimo; Deposição de sedimentos nas áreas previstas.  

 Fase de exploração: troço costeiro reforçado em termos sedimentares. 

No eixo vertical são incluídos os principais descritores ambientais potencialmente influenciados: 

Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime sedimentar; 

Recursos hídricos superficiais e subterrâneos; Qualidade dos sedimentos; Biologia; Ordenamento do 

território e Condicionantes, Servidões e Restrições de utilidade pública; Ambiente sonoro; Paisagem; 

Socio-economia; Património Arqueológico.  

As relações, de natureza qualitativa, entre as ações do projeto e os descritores considerados, as quais 

traduzem os impactes do projeto, são representadas utilizando os seguintes critérios:  

 Natureza: positivo (+) ou negativo (-); 

 Significância: sem significado (0); pouco significativo (1); significativo (2); muito significativo (3); 

 Duração: temporário (T); permanente (P). 

Esses critérios são representados de acordo com a simbologia seguinte:  

 

Os critérios de classificação acima referidos são considerados suficientes para permitir uma 

compreensão geral da influência do projeto sobre o meio ambiente e o quadro socioeconómico da 

zona em estudo, não tendo sido adicionada mais informação à matriz, de modo a não sobrecarregar 

a sua leitura, o que seria contraproducente em relação aos objetivos pretendidos. 

De forma a permitir uma perceção mais imediata do quadro geral do grau de significância dos 

impactes, utilizou-se uma palete de cores, as quais simbolizam a natureza e significância dos 

impactes gerados, ou seja, os tons esverdeados para os positivos, os tons vermelhos-alaranjados 

para os negativos, estando a intensidade da cor associada à significância dos impactes. 
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Como se pode verificar pela observação da matriz de impactes, a grande maioria dos impactes 

negativos identificados são pouco significativos e ocorrem sobretudo 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.  

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 nesta fase. 
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 Impactes cumulativos 

Os impactes cumulativos resultam do projeto em análise, em conjunto com outros, existentes e 

previstos para a área de estudo e sua envolvente. 

No capítulo 4.8 deste relatório foi feita referência a um projeto em desenvolvimento pela 

Administração dos portos de Sines e do Algarve, relativamente ao qual se perspetivam impactes 

cumulativos com o projeto em análise.  

Trata-se do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de 

Portimão, ao qual está associado o projeto de Alimentação artificial das praias dos Três Castelos, 

Amado e Careanos. 

Os impactes de caracter cumulativo poderão ocorrer tanto na fase de construção (caso haja uma 

coincidência temporal na execução das intervenções) como na fase de exploração. 

Quanto aos impactes cumulativos resultantes da simultaneidade das fases de construção, tal não 

acontecerá devido ao desfasamento temporal no desenvolvimento dos dois projetos. Com efeito, 

prevê-se que somente no prazo de 2-3 anos seja concretizado o projeto de Aprofundamento e 

Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão, a que está associado o projeto de 

Alimentação artificial das praias dos Três Castelos, Amado e Careanos. 

Deste modo, há que analisar os impactes que resultam dos dois projetos- Migração sedimentar e 

Alimentação artificial das praias dos Três Castelos, Amado e Careanos, num prazo temporal de 2-3 

anos. Na análise dos impactes cumulativos, há que considerar igualmente o projeto de 

prolongamento do esporão entre a praia da Rocha e a praia dos Três Castelos.  

A análise centrar-se-á nos descritores considerados como mais sensíveis aos impactes cumulativos 

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

7.5.1 Geologia e Geomorfologia 

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.  

O impacte cumulativo é então considerado positivo e de magnitude e significância elevadas.  

No que toca a impactes negativos, é de salientar que o projeto do prolongamento do esporão 

existente constitui uma alteração morfológica, localizada, dos fundos costeiros. Este impacte direto 

é negativo, porém de magnitude reduzida, não assumindo significado por se tratar de um 

prolongamento de uma estrutura já existente. 
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7.5.2 Hidrodinâmica e Transporte Sedimentar 

No âmbito do Projeto de Aprofundamento e Alargamento do canal de Navegação do Porto de 

Portimão, está prevista uma segunda alimentação das praias dos Três Castelos, Amado e Careanos 

com os sedimentos provenientes da dragagem do rio Arade. Admite-se que o prolongamento do 

atual esporão e o reforço do mesmo ocorra aquando desta 2ª alimentação artificial das praias (Figura 

4.23). 

O prolongamento do esporão entre a praia da Rocha e a praia dos Três Castelos constitui uma 

alteração morfológica. Contudo, esta alteração, muito localizada e pouco relevante (prolongamento 

do esporão em cerca de 100 m), gera um impacte marginal, tendo em conta a dimensão da massa 

de água abrangida.  

Este projeto terá um forte impacte nas trocas sedimentares entre as duas praias, levando de certeza 

a um aumento da largura de praia a barlamar e ao recuo da mesma a sotamar. Estes impactes de 

aumento/recuo da largura de praia terão maior intensidade, quanto mais próximo do esporão. Isto 

acontece porque o esporão tem a capacidade de reter sedimentos que circulam da deriva litoral, 

impedindo que os mesmos passem para sotamar, para além de criar uma corrente na zona de sombra 

(sotamar) em direção a offshore, que poderá levar à remoção de algum volume sedimentar nesse 

local (a intensidade deste fenómeno está ligada à intensidade da agitação marítima). Esta 

acreção/erosão a barlamar/sotamar irá também induzir alterações morfológicas em termos 

transversais. A barlamar, o perfil tenderá a ficar com uma maior inclinação, enquanto a sotamar a 

inclinação do perfil será menor. 

É comum na literatura assumir que, enquanto a capacidade de enchimento máxima do esporão não 

é atingida (volume máximo que permite acumular na praia após a sua construção), este bloqueia na 

totalidade o transporte sedimentar longitudinal (Guimarães, 2014). Desta forma, é estimado que no 

início da vida do novo esporão, o transporte sedimentar longitudinal fique bloqueado para a praia 

da Rocha.  

O esporão permitirá que as praias no troço Rocha-Vau, numa situação de equilíbrio sedimentar 

dinâmico, consigam reter um maior volume de sedimentos, resultando numa maior largura média 

de praia. É expetável que ocorra o oposto na Praia da Rocha. No entanto, devido à forma de “praia 

encaixada” da praia da Rocha, por se encontrar limitada por duas estruturas perpendiculares à linha 

de costa, esta encontra-se relativamente protegida de perdas sedimentares longitudinais, pelo que 

se prevê que o impacto seja reduzido. 

Apesar da análise anterior, que é feita de forma empírica, na figura seguinte é apresentado um 

resumo expetável do comportamento qualitativo de ambas as praias, definido a partir da Figura 4.5.  
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Figura 7.4 – Comportamento empírico estimado da largura de praia (e volume) 

Aquando da segunda alimentação (juntamente com a construção do esporão), irá registar-se um 

aumento da largura das praias alimentadas, no troço Rocha-Vau, e uma diminuição da largura da 

praia de onde os sedimentos serão removidos. Durante o período de tempo necessário até ao 

enchimento do esporão (Tf), registar-se-á uma diminuição média da largura de praia da praia a 

sotamar. Após o enchimento do esporão a praia a sotamar retorna para o comportamento anterior, 

podendo-se registar exatamente a mesma taxa média de acreção ou inferior (pois o esporão poderá 

não permitir o re-estabelecimento das taxas de transporte antes da sua construção). Pelo facto do 

esporão poder permitir uma maior acumulação de sedimentos, a largura de praia (média) será 

superior à registada anteriormente, mesmo após a desmobilização de todo o volume sedimentar 

adicionado pela alimentação artificial. 

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. 
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8. RISCOS ASSOCIADOS AO PROJETO  

 Riscos originados na fase de construção 

Os riscos associados à execução dos trabalhos de bombagem e de deposição das areias colocam-se 

em duas vertentes: riscos ao nível da segurança e riscos ambientais.  

Ao nível da segurança, está em causa a segurança dos trabalhadores afetos à obra, aspeto que cai 

fora do âmbito do EIA, sendo matéria legalmente regulamentada, na esfera do projeto de execução 

e da empreitada. 

Estão também em causa aspetos de segurança na execução dos trabalhos com o objetivo de evitar 

acidentes que possam provocar problemas de poluição do meio marinho.  

Efetivamente, embora a probabilidade seja reduzida, há um perigo potencial de ocorrência de 

acidentes, como a danificação do sistema de bombagem com derrame de poluentes para o meio 

hídrico.  

A execução da empreitada deverá ser antecedida de pedido de autorização junto da Capitania do 

porto de Portimão, entidade que estabelecerá os condicionalismos de segurança e ambientais a ser 

observados pela Entidade Executante.  

De entre as medidas a cumprir, destacam-se como prováveis, as seguintes: 

 Sinalizar e balizar o local dos trabalhos, com bóias e sinais, de forma a avisar a navegação 

dos perigos na área em questão; 

 Elaborar um Plano de Emergência específico para os trabalhos que decorram em meio 

aquático; 

 Elaborar e submeter à aprovação da Capitania um Plano de Assinalamento Marítimo e 

mantê-lo atualizado em função do desenvolvimento dos trabalhos; 

 Interdição da atividade em caso de mau tempo meteorológico ou de agitação marítima; 

 Cumprir todas as disposições legais em matéria de ambiente e elaborar um plano que 

contenha as medidas preventivas de forma a salvaguardar eventuais acidentes, 

nomeadamente de derrame de matérias. 

O cumprimento destas e outras medidas permite minimizar os riscos de acidentes, nomeadamente 

os que representam um perigo ambiental, e executar os trabalhos num quadro de elevada segurança 

e proteção ambiental. 

 Riscos originados em fase de exploração 

Não foram identificados fatores de risco associados ao projeto na fase de exploração.  
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9. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES 

 Considerações prévias 

Na sequência da etapa anterior de identificação e avaliação de impactes ambientais, neste capítulo 

são identificadas e descritas as medidas ambientais adequadas e necessárias que deverão ser 

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

impactes ambientais positivos do projeto, tornando-o, deste modo, ambiental e socialmente 

equilibrado e sustentável. 

As medidas propostas podem ser agrupadas em dois tipos:  

 Medidas de caráter geral, consistindo em recomendações que configuram boas práticas 

ambientais e que, portanto, beneficiam mais do que um descritor, sendo consideradas de 

âmbito transversal e essencialmente direcionadas para a fase de construção; 

 Medidas de minimização e de compensação de impactes, específicas, por descritor, 

consistindo em ações a implementar, quer em fase prévia ao início da fase de construção, 

quer durante a fase de construção, podendo ser da responsabilidade do proponente ou do 

empreiteiro. 

Na definição das medidas gerais e medidas específicas, por descritor, foi tido em consideração o 

conteúdo do documento “Medidas de minimização gerais da fase de construção” da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), tendo sido retidas as medidas passíveis de ser aplicadas ao projeto 

em causa. 

Nos pontos seguintes são apresentadas as medidas ambientais a adotar. Na secção 9.2 são 

apresentadas as medidas de mitigação de caráter geral, e na secção 9.3 as medidas específicas, por 

descritor ambiental.  

 Medidas de caracter geral 

As medidas seguidamente descritas são especialmente direcionadas para as atividades construtivas, 

nomeadamente, instalação e gestão do estaleiro, atividades da obra, circulação de veículos, 

funcionamento de maquinaria e outras atividades, destinando-se a serem integradas num posterior 

Plano de Gestão Ambiental da empreitada, a cargo da entidade executante, de modo a garantir a 

sua efetiva aplicação. Deste modo, e para facilitar o entendimento quanto à sua aplicabilidade, foram 

agrupadas segundo a fase da obra e atividades a que se destinam. Por outro lado, foram mantidas a 

numeração e, o mais possível, a redação original (de acordo com o documento da APA) para melhor 

se perceber a integração dessas medidas na empreitada associada ao projeto em análise.  
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9.2.1 Fase de preparação prévia à execução das obras 

 Divulgar o programa de execução das obras às populações e agentes económicos interessados, 

designadamente à população residente na área envolvente, aos pescadores e aos proprietários 

de estabelecimentos comerciais e de serviços. A informação disponibilizada deve incluir o 

objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização 

e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. 

 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. Este PGA deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início 

da execução da obra, e sujeito à aprovação do Dono de Obra. 

9.2.2 Fase de execução da obra 

9.2.2.1 Implantação do Estaleiro 

 Prevê-se que o estaleiro, consistindo num contentor, fique localizado na praia, como referido 

em 4.4.5. Caso se opte por outro local ou havendo necessidade de outros estaleiros de apoio às 

frentes de obra, estes devem localizar-se de modo a não conflituarem com o uso da praia e 

valores naturais. 

9.2.2.2 Construção e Reabilitação de Acessos 

 Para aceder aos locais de intervenção, deverão ser utilizados acessos existentes, não se prevendo 

a necessidade de abertura de novos acessos. Em particular no que se refere aos acessos das 

máquinas às praias, deverão ser criteriosamente analisadas as opções pelo empreiteiro, 

tentando minimizar a afetação de equipamentos e infraestruturas existentes, bem como a 

perturbação da circulação da população.  

 Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras em espaços 

públicos, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade 

das populações. 
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 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 

obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população 

local. 

 Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

9.2.2.3 Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

 Devem ser escolhidos os percursos mais adequados para o transporte da maquinaria pesada 

para a obra e desta, no final, para o local de origem do equipamento, minimizando a passagem 

pelo interior de Portimão e privilegiando a utilização de vias periféricas de capacidade 

adequada. 

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

moderadas.  

 Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas os equipamentos afetos à obra, de forma 

a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às 

normas relativas à emissão de ruído. 

 Evitar que as operações mais ruidosas que se efetuam na proximidade de habitações ocorram 

fora do período diurno e aos sábados, domingos e feriados. Caso seja absolutamente necessário, 

deverá ser solicitada Licença Especial de Ruído, de acordo com o previsto na legislação aplicável.  

9.2.2.4 Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

 Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de 

gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 

resíduos. 

 Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.  

 São proibidas queimas a céu aberto. 
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 Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida 

a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para valorização/reciclagem. 

 Os óleos e lubrificantes usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, 

para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

 Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, 

com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

 Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 

acordo com a legislação em vigor,sendo uma solução possível a recolha em tanques ou fossas 

estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do 

solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

9.2.3 Fase final de execução da obra 

 Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem do estaleiro e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, entre 

outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes 

antes do início dos trabalhos. 

 Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim 

como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou 

destruídos. 

 Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da 

obra. 

 Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afetados pelas obras. 

 Medidas de caracter específico 

9.3.1 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

Tendo em conta que não foram identificados impactes negativos significativos, consideram-se 

suficientes as medidas de minimização de caracter geral apresentadas na secção 9.2. 



  

 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese 

 
260 

9.3.2 Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar 

Quanto à realização da bombagem e repulsão de areias devem ser tidas em conta as seguintes 

medidas minimizadoras e os seguintes condicionamentos gerais: 

 Deverão ser respeitados os locais de exploração e de deposição de areias definidos em projeto; 

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

exploração, volumes envolvidos e respetivo destino. 

9.3.3 Recursos hídricos 

Durante a fase de construção, haverá a realização de atividades/ações que poderão contribuir, 

embora de forma pouco significativa, para a degradação da qualidade da água. Tais atividades 

prendem-se, essencialmente, com a realização das operações de repulsão dos sedimentos e, 

potencialmente, com o funcionamento do estaleiro. A minimização destes impactes passa, 

sobretudo, pela adoção de boas práticas ambientais na gestão da empreitada (designadamente as 

propostas na secção 9.2) e pela implementação das seguintes medidas complementares: 

 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; 

 Sensibilizar a Entidade Executante e seus trabalhadores para potenciais impactes ambientais 

negativos associados a este tipo de operações. 

9.3.4 Biologia 

Devido à baixa magnitude e significância dos impactes gerados pelo projeto não se afigura 

necessária a implementação de medidas de minimização. No entanto, como medida cautelar, 

aconselha-se que 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. 

9.3.5 Qualidade do ar 

Não se recomendam medidas específicas, para além das de caráter geral apresentadas no ponto 9.2.  

9.3.6 Paisagem 

Dentro das medidas a introduzir na fase de construção, para minimização dos impactes paisagísticos 

negativos, destacam-se as seguintes: 

 Balização clara das áreas de intervenção de forma a evitar a afetação das áreas envolventes; 
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 Recolha e transporte de resíduos da obra (como por exemplo, restos de tubagens) para local de 

depósito adequado, a indicar pelo Dono da Obra, assegurando que não são abandonados na 

praia e zona envolvente, durante a execução da obra e no seu término. 

9.3.7 Ambiente sonoro 

Apresenta-se um conjunto de recomendações relacionadas com o cumprimento de obrigações 

legais, direcionadas para a fase de construção. São elas as seguintes: 

 Todos os equipamentos utilizados, abrangidos pelo Decreto-lei nº 221/2006, de 8 de novembro, 

estão sujeitos ao cumprimento dos requisitos legais aí estabelecidos, nomeadamente a exibição 

da marca CE de conformidade e a indicação do nível de potência sonora garantido; 

 Dada a realização da obra configurar uma atividade ruidosa temporária, deverá ser cumprido o 

estipulado nos artigos 14º e 15º do RGR. 

9.3.8 Socio-economia  

Tendo em vista minimizar os impactes negativos associados à fase de construção, deverão ser 

adotadas as medidas seguidamente identificadas, para além de outras já indicadas no âmbito das 

medidas gerais (secção 9.2) ou de outros descritores, com influência ao nível dos aspetos socio-

económicos: 

 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, ao máximo, a realização dos trabalhos de bombagem e de repulsão de areias durante 

os meses da época balnear (junho, agosto e setembro); 

 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. 

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 do 
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possível, sejam adquiridos produtos e serviços junto de empresas instaladas no concelho de 

Portimão. 

9.3.9 Património arqueológico 

A execução do projeto proposto não implica a afetação de contextos e estruturas de origem 

antrópica arqueologicamente relevantes, implicando, contudo, deslocações de bens arqueológicos 

já descontextualizados por outros trabalhos de mobilização de inertes. A área em causa tem recebido 

inertes ao longo das várias décadas de dragagem do rio Arade, do que resultou a descoberta de 

várias peças arqueológicas descontextualizadas.  

Neste sentido, a área em causa tem a decorrer o projeto dirigido por Vera Freitas e Isabel Soares 

designado Projecto DETDA - Prospeção com detetores de metais nos depósitos de dragados do rio 

Arade e da ria de Alvor, que visa salvaguardar os elementos arqueológicos que foram transportados 

através das dragagens para esta área.  

Atendendo à sensibilidade arqueológica da área constata-se a necessidade de se efetuarem 

trabalhos de minimização de potenciais impactes negativos da obra sobre o património 

arqueológico, de modo a verificar a eventual presença de bens arqueológicos nas areias 

remobilizadas. 

Assim,  

 A empreitada deverá contemplar o 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 as diretoras do projeto DETDA, bem como efetuar o 

depósito célere dos bens no Museu de Portimão. 

 Considera-se que 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. 
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10. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Neste ponto apresenta-se a descrição dos planos de monitorização propostos para as fases de 

construção e exploração, para 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.  

A monitorização do meio influenciado pelo Projeto dá cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 

151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 152-B/2017, de 11 de 

dezembro, cujo Anexo V fixa a estrutura e conteúdo mínimo dos Estudos de Impacte Ambiental. 

Assim, e de acordo com esse anexo, o Relatório do EIA deverá descrever os programas de 

monitorização para as diferentes fases do projeto. 

 Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Transporte Sedimentar 

De forma a garantir a monitorização da evolução batimétrica e sedimentar das áreas sujeitas a 

intervenção, recomenda-se a implementação de um programa de monitorização que inclua a área 

de deposição dos sedimentos e a área de onde se removeram os sedimentos. 

Os principais objetivos da implementação de um plano de monitorização da zona de remoção e 

deposição de sedimentos prendem-se com o acompanhamento da evolução desses locais, de modo 

a avaliar como reage o meio às modificações introduzias pelo projeto. Por fim, a monitorização deste 

descritor permite definir ações de curto ou médio/longo prazo que mitiguem os efeitos negativos 

gerados pela operação. 

Neste contexto sintetizam-se os principais objetivos da implementação do plano de monitorização 

da evolução dos fundos estuarinos e das áreas de depósito dos sedimentos: 

 Acompanhar a evolução morfológica das praias intervencionadas (dos fundos e da face 

emersa); 

 Avaliar os padrões de transporte sedimentar ao longo da fase de exploração do projeto e 

estimar a necessidade de potenciais alimentações artificiais de manutenção adicionais para 

além das inicialmente previstas; 

 Identificar a tendência/existência de alterações do equilíbrio dos sistemas naturais; 

 Monitorizar o comportamento e desempenho do reforço sedimentar das praias a sotamar. 

10.1.1 Fase de construção 

A monitorização dos aspetos hidromorfológicos na fase de construção está incluída nas obrigações 

da Entidade Executante, nas condições definidas no Projeto de Execução e que foram descritas em 

4.4. 
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10.1.2 Fase de exploração 

A monitorização dos aspetos hidromorfológicos na fase de exploração, mais precisamente 

imediatamente depois da construção, está incluída nas obrigações da Entidade Executante, nas 

condições definidas no Projeto de Execução e que foram descritas em 4.4. Isto inclui o levantamento 

da área de deposição e da zona de empréstimo logo após a conclusão dos trabalhos.  

Apresenta-se de seguida as características dos planos de monitorização a longo prazo, para a zona 

de deposição. 

10.1.2.1 Parâmetros a monitorizar 

Propõe-se a monitorização da batimetria dos fundos, através da realização dos seguintes 

levantamentos: 

 Levantamentos hidrográficos anuais na zona de deposição de sedimentos e envolvente 

(praias adjacentes). 

Propõe-se ainda a monitorização da evolução da linha de costa através da realização de fotografia 

aérea, sendo que o 1º levantamento deve ocorrer logo apos a conclusão da empreitada. Este 

levantamento por fotografia aérea (voo fotográfico oblíquo) deve incidir sobre o trecho costeiro em 

causa, permitindo avaliar a evolução do plano de praia. 

10.1.2.2 Locais e frequências de amostragem 

Quanto aos levantamentos hidrográficos e ao levantamento por fotografia aérea, os locais a 

monitorizar deverão incidir sobre o local de deposição dos sedimentos e, preferencialmente, 

incluindo as praias envolventes. A frequência de monitorização deverá ser a seguinte: 

 Anualmente, nos locais definidos, por um período de 5 anos. Após cumprido este período, e 

se não houver grande variabilidade nos resultados obtidos, a periodicidade pode ser mais 

alargada (e.g., de 3 em 3 anos). 

10.1.2.3 Técnicas e métodos de análise 

Levantamentos hidrográficos anuais na zona de deposição: 

 Os levantamentos anuais deverão ser efetuados à escala 1:2000, com perfis transversais e 

longitudinais não superiores a 20 metros. 

Levantamento topográfico por fotografia aérea do trecho costeiro: 

 Os levantamentos fotográficos deverão permitir avaliar a evolução da linha de costa na zona 

definida. 
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10.1.2.4 Análise dos resultados, e periodicidade dos relatórios de monitorização 

Após as campanhas de monitorização anuais deverão ser elaborados relatórios onde constem os 

resultados obtidos, a sua análise, envolvendo comparação com resultados de campanhas anteriores, 

e as principais conclusões. Caso necessário, deverá ser dada indicação e justificação de eventuais 

ajustamentos ao programa de monitorização, nomeadamente, a necessidade de monitorizar outros 

locais ou parâmetros, ou de ser alterada a frequência ou, mesmo, de não continuidade na execução 

do mesmo. 

 Recursos hídricos  

Considera-se que a monitorização dos recursos hídricos deve incidir sobre a qualidade das águas 

superficiais influenciadas pela implementação do Projeto.  

10.2.1 Considerações prévias 

O presente programa de monitorização destina-se a permitir o acompanhamento ambiental do 

Projeto, de modo a salvaguardar a qualidade necessária ao adequado desenvolvimento das funções 

ecológica e económica do sistema aquático influenciado pelo mesmo. Constituem objetivos 

específicos do programa de monitorização da qualidade da água: 

 Verificar o cumprimento do estabelecido na legislação em vigor em matéria de qualidade da 

água; 

 Relacionar eventuais alterações de qualidade da água com as características físico-químicas 

dos sedimentos; 

 Avaliar a influência das intervenções na qualidade da água; 

 Avaliar a eficácia das medidas de minimização; 

 Propor eventuais medidas complementares de gestão ambiental, visando minimizar a 

afetação do meio hídrico.  

10.2.2 Fase de construção 

Na fase de construção dever-se-á proceder à monitorização da qualidade da água.  

A campanha a realizar deverá respeitar os seguintes requisitos: 

10.2.2.1 Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar foram selecionados tendo em conta as características do meio 

influenciado pelas ações do projeto e os respetivos usos, bem como as alterações previsíveis ao nível 

da qualidade da água decorrentes dessas mesmas ações. Esses parâmetros são os seguintes: 

 Oxigénio dissolvido; 
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 pH; 

 Salinidade; 

 Sólidos Suspensos Totais; 

 CBO5; 

 Coliformes fecais; 

 Hidrocarbonetos derivados do petróleo (C10-C40); 

 Óleos minerais; 

 Metais pesados: arsénio, cobre, cádmio, crómio, mercúrio, chumbo, níquel e zinco. 

10.2.2.2 Metodologia 

As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise deverão assegurar o cumprimento das 

normas técnicas definidas na legislação vigente nestes domínios, nomeadamente no Decreto-Lei nº 

83/2011 de 20 de junho, bem como a validade dos resultados obtidos. 

Na ausência de especificações, deverão ser utilizados processos alternativos, desde que respeitem as 

normas de boa prática e os métodos standard reconhecidos por normas específicas nacionais e/ou 

internacionais. 

As análises deverão ser sempre realizadas no mesmo laboratório, o qual deve ser acreditado. 

10.2.2.3 Locais de amostragem 

Em cada uma das 3 áreas de intervenção correspondentes à alimentação artificial (Figura 4.6), devem 

ser recolhidas amostras de água em dois pontos, um na proximidade imediata da área de deposição 

e outro a cerca de 500 m, no alinhamento do 1º, em direção ao mar. Este último ponto servirá de 

controlo e para verificação da atenuação da pluma de sedimentos.  

10.2.2.4 Frequência de amostragem 

Deverá ser realizada uma amostragem antes do início das intervenções (para caracterização da 

situação de referência), outra durante o período de realização das operações e uma última 

imediatamente a seguir à conclusão dos trabalhos.  

Propõe-se, assim, que o acompanhamento da fase após a obra seja feito através da realização de 

uma campanha nos dias imediatamente a seguir à conclusão dos trabalhos, para verificação do 

estabelecimento das condições anteriores à realização da obra. Caso os resultados obtidos nesta 

campanha revelem condições próximas da situação pré-obra, não se considera necessária a 

realização de mais campanhas. Caso contrário, deverão ser realizadas com uma frequência semanal, 

até serem verificadas as condições acima referidas. 



  

 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese 

 
267 

Durante as campanhas deverá ser efetuada a descrição das condições meteorológicas, de maré, 

fontes de poluição, entre outras consideradas relevantes para um correto enquadramento e 

interpretação dos resultados. 

10.2.2.5 Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros caracter izadores da construção, 

do funcionamento ou da desativação do projeto 

A avaliação da qualidade da água deverá ser efetuada atendendo ao referencial legal constituído 

pelo Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto, respetivas alterações, que estabelece as normas, critérios 

e objetivos de qualidade da água, em função dos seus usos. Neste contexto, a monitorização a 

estabelecer deve permitir avaliar a qualidade da água, para os usos em causa (águas conquícolas) e 

o cumprimento dos objetivos ambientais de qualidade mínima das águas superficiais, tendo os 

parâmetros a determinar sido selecionados em função do exposto no Anexo XIII e Anexo XXI do 

Decreto-lei nº 236/98, de 1 de agosto. Adicionalmente, a avaliação da qualidade da água deverá ser 

efetuada atendendo ao referencial legal constituído pelo Decreto-Lei n.º 218/2015 de 7 de outubro, 

que estabelece normas de qualidade ambiental (NQA) para as substâncias prioritárias, identificadas 

no anexo I e na parte A do anexo II, do qual fazem parte integrante e, ainda, os critérios de avaliação 

do estado de massa de água definidos no Plano de Gestão de Região Hidrográfica das Ribeiras do 

Algarve (2016). 

A razão para a seleção deste referencial legal para avaliação das expetáveis alterações da qualidade 

da água durante a realização dos trabalhos prende-se com o facto da mobilização dos fundos poder 

colocar em suspensão um conjunto de substâncias químicas, presentes na matriz sedimento, cujas 

concentrações devem ser determinadas, de forma a avaliar o cumprimento das normas de qualidade 

aplicáveis. Por outro lado, pretende-se monitorizar a ocorrência de situações relacionadas com 

descargas de hidrocarbonetos presentes nos combustíveis ou óleos lubrificantes para o meio líquido. 

A monitorização destes parâmetros no final de obra justifica-se pelo facto de ser necessário 

estabelecer a situação do meio hídrico, em termos de qualidade da água, após a conclusão da 

empreitada, o que permitirá também avaliar a forma como se processa a sua evolução e a reposição 

das condições antes da obra, após a interrupção dos fatores perturbadores do meio aquático. 

10.2.2.6 Métodos de tratamento dos dados 

Os resultados obtidos para os diferentes parâmetros deverão ser comparados com os valores 

normativos estabelecidos na legislação de referência aplicável, devendo as unidades em que são 

expressos ser coincidentes.  

Deverá ainda ser efetuada uma análise estatística dos resultados obtidos e analisada e avaliada a sua 

variação temporal (comparando com resultados de outras campanhas) e espacial, tentando 

estabelecer relações causa-efeito com eventuais e potenciais fontes de poluição associadas, sem 

esquecer também as que são exógenas ao projeto. Nesta análise torna-se essencial avaliar a relação 

entre os diferentes parâmetros e a interação qualidade da água/qualidade dos sedimentos. 
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10.2.2.7 Criterios de avaliação dos dados 

Os resultados obtidos nas diferentes campanhas deverão ser comparados com os valores normativos 

estabelecidos na legislação de referência aplicável, devendo as unidades em que são expressos ser 

coincidentes. Deste modo, devem ser atendidos os valores limite, normas de qualidade, valores de 

referência e outras determinações decorrentes do enquadramento explicitado no ponto 10.2.2.5. 

anterior. 

Os resultados das monitorizações obtidos ao longo das diversas campanhas devem ser analisados e 

comparados entre si, em particular os relativos à fase de obra com os da situação de referência. Esta 

informação deverá permitir a avaliação da magnitude dos impactes e dos efeitos das medidas de 

mitigação e das recomendações propostas 

10.2.2.8 Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas 

de monitorização 

Com base nos resultados obtidos, deverá ser efetuada a avaliação da eficácia das medidas de 

minimização de impactes postas em prática e ser equacionado o seu reforço, caso as situações 

detetadas o justifiquem. 

Em particular, e caso necessário, deverão ser estudadas e implementadas soluções técnicas que 

minimizem a formação e propagação da pluma de sedimentos para zonas adjacentes das áreas de 

intervenção.  

10.2.2.9 Relatório de monitorização 

O Relatório de monitorização deve ser estruturado de acordo com o Anexo V da Portaria nº 

395/2015, de 4 de novembro. Em resumo, desse documento devem constar a metodologia adotada, 

bem como os resultados obtidos e a discussão dos mesmos. Nesse sentido, o Relatório deverá incluir 

uma análise comparativa dos resultados obtidos com a situação pré-obra (situação de referência), 

devendo esse exercício também ser efetuado com as campanhas a realizar na fase de obra e após a 

sua conclusão. 

De acordo com esse mesmo diploma, o Relatório deve ser entregue para emissão de parecer à 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), após a fase de construção, correspondendo 

neste caso às operações de dragagem e de deposição de sedimentos. 

10.2.2.10 Revisão do programa de monitorização 

Uma eventual revisão do programa de monitorização está dependente dos resultados obtidos e 

justificar-se-á caso sejam detetadas concentrações de alguns compostos que ultrapassem os valores 

legais admissíveis, indicativas de um nível de contaminação do meio aquático, não expetável e com 

riscos para a saúde pública. Efetivamente, nessas circunstâncias, o programa de monitorização deverá 

ser revisto, em conjunto com a APA, podendo vir a ser necessário incluir outros parâmetros, 

dependendo das situações e sua gravidade.  
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Para além do programa de monitorização poder vir a contemplar outros parâmetros, poderá 

justificar-se a revisão da frequência de amostragem e análise, que poderá vir a ser mais apertada, 

propiciando, deste modo, um acompanhamento mais preciso da evolução da situação, após a sua 

deteção. Esta afirmação é também válida para a fase pós-obra, prevendo-se a necessidade de 

estender o programa de monitorização até que sejam alcançados valores próximos dos típicos da 

situação de referência do meio. 

10.2.3 Fase de exploração 

Logo após o término dos trabalhos, e antecedendo a abertura para a prática balnear, propõe-se a 

realização de uma campanha de amostragem e análises, nas condições seguidamente descritas.  

Na definição dessas condições, teve-se em conta o referencial constituído pelo Decreto-lei nº 

113/2012, de 23 de maio, nomeadamente o referido no Artigo 6º, nº 8 como poluição de curta 

duração, as normas de qualidade estabelecidas no Anexo I e o definido no nº 6 do artigo 6º e no 

Anexo II quanto às frequências de amostragem.  

10.2.3.1 Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar foram selecionados tendo em conta o uso balnear do meio influenciado 

pelas ações do projeto e as alterações previsíveis ao nível da qualidade da água decorrentes das 

mesmas. Esses parâmetros são os seguintes: 

 Parâmetros microbiológicos 

o Enterococos intestinais em ufc/100ml 

o Escherichia coli em ufc/100 ml  

A recolha de amostras deve ser realizada após o término dos trabalhos e sete dias após essa data, 

caso os resultados da 1ª campanha ultrapassem as normas de qualidade definidas no Anexo I para 

os parâmetros acima indicados.  

10.2.3.2 Metodologia 

As técnicas, métodos e equipamentos de recolha e análise deverão assegurar o cumprimento das 

normas técnicas definidas na legislação vigente nestes domínios, nomeadamente no Anexo I e Anexo 

IV do Decreto-Lei nº 113/2012, de 23 de maio.  

As análises deverão ser sempre realizadas no mesmo laboratório, o qual deve ser acreditado. 

10.2.3.3 Locais de amostragem 

Deve ser recolhida 1 amostra de água, em cada uma das praias objeto de alimentação. 

A amostra, sempre que possível, deverá ser recolhida 30 cm abaixo da superfície das águas e onde a 

sua profundidade seja no mínimo de 1 m. 
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10.2.3.4 Frequência de amostragem 

Deverá ser realizada uma amostragem logo após o término da deposição de areias.  

Propõe-se, assim, que o acompanhamento da fase após a obra seja feito através da realização de 

uma campanha nos dias imediatamente a seguir à conclusão dos trabalhos, para verificação das 

condições ao nível da contaminação microbiológica e à compatibilidade com a prática balnear.  

Caso os resultados obtidos nessa campanha cumpram as normas de qualidade estabelecidas no 

Anexo I do Decreto-Lei nº 113/2012, de 23 de maio, não se considera necessária a realização de mais 

campanhas. Caso contrário, deverá ser realizada mais uma campanha, 7 dias após a primeira e com 

uma frequência semanal, até serem obtidos resultado que cumpram os valores normativos 

estabelecidos.  

Durante as campanhas deverá ser efetuada a descrição das condições meteorológicas, de maré, 

eventuais fontes de poluição, entre outras consideradas relevantes para um correto enquadramento 

e interpretação dos resultados. 

10.2.3.5 Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros caracter izadores da construção, 

do funcionamento ou da desativação do projeto 

A avaliação da qualidade da água deverá ser efetuada atendendo ao referencial legal constituído 

pelo Decreto-lei nº113/2012, de 23 de maio, relativo à qualidade das águas balneares. A qualidade 

da água será considerada Má, caso os valores obtidos para os parâmetros microbiológicos forem 

piores que o valor de «qualidade aceitável» indicado na coluna D do anexo I daquele diploma legal. 

A razão para a seleção deste referencial legal para avaliação das expetáveis alterações da qualidade 

da água prende-se com o facto dos sedimentos a utilizar na recarga das praias poderem conter 

populações de microorganismos patogénicos, as quais serão postas em suspensão, podendo afetar 

a qualidade microbiológica das águas influenciadas.  

A monitorização destes parâmetros no final de obra justifica-se, assim, pelo facto de ser necessário 

estabelecer a situação do meio hídrico, em termos de qualidade da água, após a conclusão dos 

trabalhos, o que permitirá também avaliar a forma como se processa a sua evolução e a reposição 

das condições antes da obra, após a interrupção dos fatores perturbadores do meio aquático, 

constituídos pela deposição de sedimentos. 

10.2.3.6 Métodos de tratamento dos dados 

Os resultados obtidos para os diferentes parâmetros deverão ser comparados com os valores 

normativos estabelecidos na legislação de referência aplicável, constituída pelo Decreto-lei 

nº113/2012, de 23 de maio, devendo as unidades em que são expressos ser coincidentes.  

Deverá ainda ser analisada e avaliada a sua variação temporal (comparando com dados existentes 

de qualidade microbiológica da água no âmbito da monitorização de águas balneares da 

responsabilidade da APA, ao abrigo do Decreto-lei nº 113/2012, de 23 de maio), tentando 
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estabelecer relações causa-efeito com eventuais e potenciais fontes de poluição associadas, sem 

esquecer também as que são exógenas ao projeto. Nesta análise torna-se essencial avaliar a relação 

entre os diferentes parâmetros e a interação qualidade da água/qualidade dos sedimentos. 

10.2.3.7 Critérios de avaliação dos dados 

Os resultados obtidos nas campanhas a realizar deverão ser comparados com as normas de 

qualidade estabelecidas no Anexo I do Decreto-Lei nº 113/2012, de 23 de maio, relativas a águas 

costeiras e de transição.  

Os resultados das monitorizações obtidos ao longo de diversas campanhas devem ser analisados e 

comparados entre si, em particular os relativos à fase pós-obra com os da situação de referência. 

Esta informação deverá permitir a avaliação da magnitude dos impactes e da eventual necessidade 

de adoção de medidas adequadas. 

10.2.3.8 Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas 

de monitorização 

Com base nos resultados obtidos, deverá ser efetuada a avaliação dos impactes e a análise de 

eventuais medidas preventivas, caso as situações detetadas o justifiquem. 

Concretizando, caso os valores obtidos no programa de monitorização não cumpram as normas de 

qualidade estabelecidas, deverão ser alertadas as autoridades competentes para que sejam tomadas 

as medidas adequadas, nomeadamente a interdição temporária do uso das praias, até se obter uma 

situação compatível com o quadro normativo estabelecido.  

Deverá ser avaliada a necessidade de estender a monitorização às areias da praia e não somente às 

águas balneares.  

10.2.3.9 Relatório de monitorização 

O Relatório de monitorização deve ser estruturado de acordo com o Anexo V da Portaria nº 

395/2015, de 4 de novembro. Em resumo, desse documento devem constar a metodologia adotada, 

bem como os resultados obtidos e a discussão dos mesmos. Nesse sentido, o Relatório deverá incluir 

uma análise comparativa dos resultados obtidos com a situação pré-obra (situação de referência), 

devendo esse exercício também ser efetuado com as campanhas a realizar após a conclusão da obra. 

De acordo com esse mesmo diploma, o Relatório deve ser entregue para emissão de parecer à 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), após a fase de construção, correspondendo 

neste caso às operações de dragagem e de deposição de sedimentos. 

10.2.3.10 Revisão do programa de monitorização 

Uma eventual revisão do programa de monitorização está dependente dos resultados obtidos e 

justificar-se-á caso sejam detetadas concentrações de organismos patogénicos que levem a 



  

 

T21.099 – Volume 1 - Relatório Síntese 

 
272 

classificar a água como tendo má qualidade. Nessas circunstâncias, o programa de monitorização 

deverá ser revisto, em conjunto com a APA, podendo vir a ser necessário incluir outros parâmetros, 

bem como, podendo vir a abranger outros locais de amostragem, nomeadamente no areal.  

 Ambiente sonoro 

Dado que não se é expetável a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no âmbito do RGR, nem 

a ocorrência de impactes significativos, junto dos recetores sensíveis existentes na área de potencial 

influência acústica do projeto, considera-se não ser necessário a implementação de um Plano de 

Monitorização para as fases de construção e exploração. 

Caso existam reclamações, o que não se prospetiva, deverá ser definido um plano de monitorização 

específico, e efetuadas medições junto do recetor reclamante, nas condições de atividade geradora 

de incomodidade. 

Devem ser medidos os parâmetros físicos que consubstanciam os requisitos legais de boa prática 

aplicáveis, LAeq e LAr, com vista a avaliar os limites legais expressos nos artigos 11º e 13º do RGR 

(Decreto-Lei 9/2007). 

A realização da monitorização dos níveis de ruído deverá ser realizada no âmbito do Regulamento 

Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e ser efetuada por 

Laboratório Acreditado pelo IPAC, seguindo o descrito na Norma NP ISO 1996 – Acústica: Descrição, 

Medição e Avaliação do Ruído Ambiente – Partes 1 e 2, e no Guia prático para medições de ruído 

ambiente (2020), da Agência Portuguesa do Ambiente. 

11. LACUNAS DE CONHECIMENTO  

Não foram, ao longo da elaboração do presente EIA, identificadas lacunas de conhecimento que 

ponham em causa a avaliação dos impactes efetuada e proposta das respetivas medidas mitigadoras. 

Os dados e informações disponibilizados pelas entidades, bem como os adquiridos em trabalho de 

campo foram suficientes para uma boa caracterização da situação de referência e consequente 

análise de impactes e proposta de medidas de minimização. 

12. CONCLUSÕES 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Migração Sedimentar para a 

praia do Vau, em fase de Projeto de Execução, foi desenvolvido na perspetiva de constituir um 

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

Assinala-se que o presente Projeto visa concretizar uma ação importante de combate à erosão 

costeira e consequente recuo do litoral, problema com forte incidência no troço costeiro em causa.  
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O EIA tem como objetivo principal analisar a potencial interferência do projeto no ambiente biofísico 

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

fases que se seguem (de construção e exploração). 

Para a persecução desse objetivo, foram selecionados para estudo os descritores ambientais 

suscetíveis de serem afetados pelas intervenções inerentes ao projeto, a saber: Geologia, 

Geomorfologia e Geotecnia; Hidromorfologia, Hidrodinâmica e Regime sedimentar; Recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos; Qualidade dos sedimentos; Biologia e Conservação da Natureza; 

Ordenamento do território e condicionantes; Ambiente sonoro; Paisagem; Socio-economia; 

Património Arqueológico. 

Foram utilizadas abordagens metodológicas diversificadas e adaptadas ao âmbito das análises a 

realizar, nomeadamente o recurso a dados e bibliografia disponíveis e a realização de trabalhos de 

campo. 

Da avaliação global efetuada conclui-se que o Projeto é viável do ponto de vista ambiental. 

Com efeito, a grande maioria dos impactes negativos identificados são pouco significativos e 

ocorrem na fase de construção, resultando das ações de bombagem e deposição dos sedimentos.  

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, temporários e reversíveis. 

Assinala-se também um importante conjunto de impactes nulos ou sem significado, nomeadamente 

no que se refere aos descritores de clima, recursos hídricos subterrâneos, ordenamento do território. 

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. 

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.  

Para garantir o balanço positivo do projeto será fundamental implementar medidas de minimização 

de impactes e um programa de monitorização, como previsto e descrito no EIA.  
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