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1 Introdução
O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) relativo às obras de execução do Porto
de Abrigo para a pequena pesca, na Ilha da Culatra.
As obras a realizar encontram-se em fase de Projecto de Execução.
O Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução tem como objectivo
demonstrar que o Projecto de Execução obedece a todas as exigências ambientais
apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e na Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) emitida pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e
do Desenvolvimento Regional a 14 de Novembro de 2005.

2 Identificação do Projecto
O presente Projecto consiste na criação de um Porto de Abrigo para a pequena pesca,
na Ilha da Culatra, dotado de passadiços de embarque / desembarque para o
estacionamento de pequenas embarcações, actuais e futuras, com condições de
navegabilidade abrigada da ondulação.
A criação do Porto de Abrigo para a pequena pesca pretende promover a melhoria do
exercício da actividade piscatória na Ilha da Culatra, criando condições de segurança
para pescadores e embarcações, beneficiando toda a comunidade piscatória e
prevenindo os riscos de acidentes profissionais.
Neste contexto, o Projecto tem como principais objectivos melhorar as condições de
operacionalidade e segurança do exercício da actividade de pesca e proteger o
património cultural e natural, tendo subjacente os seguintes pressupostos:
• Preservar o carácter singular da actividade piscatória da Ilha da Culatra, não
destruindo hábitos, vivências e usos característicos da população local.
• Recuperar e valorizar as condições naturais existentes, nomeadamente as de
natureza ambiental, de modo a incentivar hábitos de disciplina e manutenção
fundamentais ao respeito e limpeza dos espaços comuns.
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A solução aprovada na DIA, condicionada ao cumprimento das exigências ambientais
nela referidas, é a solução B – variante B.1 (Figura 1, em anexo) com capacidade para
150 embarcações (134 das quais atracadas a estruturas flutuantes, tendo as restantes
que varar na praia a Sul ou na rampa), já que se baseia numa previsão de crescimento
da frota pesqueira mais conservativa, de cerca de 50%.
A bacia ocupará uma área de 1,56 ha, aproximadamente, será dragada a 1,5 metros
abaixo do Zero Hidrográfico (ZH) e será servida por um canal dragado à mesma cota,
ligando-a à isobatimétrica natural correspondente a essa profundidade.
A intervenção terrestre resume-se ao enchimento e nivelamento à cota +4,5 m (ZH) de
um terrapleno a limitar o portinho a Sul, assim como à regularização em forma de
praia, com a inclinação de [1:4]. Para o efeito serão utilizados, dentro das
possibilidades, os materiais (areias) provenientes da dragagem.

3 Resumo do Processo de Avaliação de Impacte
Ambiental
O Projecto em análise foi objecto de um Processo de Avaliação de Impacte Ambiental,
de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (recentemente alterado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro) e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril
de 2001.
O EIA foi apresentado em Maio de 2004 e elaborado com base no Estudo Prévio do
Projecto do Porto de Abrigo para a pequena pesca na Ilha da Culatra que considera
um conjunto de alternativas.
O EIA foi analisado pela Comissão de Avaliação e foi objecto de pareceres das várias
entidades, sendo posteriormente sujeito a consulta pública nos moldes definidos na
legislação em vigor aplicável.
De todo o processo resultou uma DIA, que aprovou a Solução B – Variante B1do
Projecto do Porto de Abrigo para a pequena pesca na Ilha da Culatra, condicionada a:
• Compatibilização do Projecto com o Plano de Ordenamento da Orla Costeira
Vilamoura – Vila Real de Santo António, nomeadamente no que concerne
à regulamentação das classes de espaço deste Plano na área de intervenção.
• Cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização constantes
do Anexo à Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
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Dado que o EIA incidiu sobre o Estudo Prévio, de acordo com a legislação em vigor,
deverá ser elaborado o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
(RECAPE).
A estrutura e conteúdo do RECAPE cumprem o disposto na Portaria n.º 330/2001, de
2 de Abril.

4 Medidas Previstas na Declaração de Impacte
Ambiental e Conformidade do Projecto de
Execução com a mesma
A DIA aprovou a realização das obras do Porto de Abrigo para a pequena pesca da
Ilha da Culatra, em fase de Estudo Prévio, na condição do Projecto de Execução
cumprir as medidas de minimização já apresentadas no EIA, complementadas por
outras propostas na DIA.
As medidas de minimização passíveis de serem incorporadas ao nível de Projecto
foram consideradas no Projecto de Execução, designadamente a sua compatibilização
com o POOC. Na Figura 1, em anexo, apresenta-se a nova localização proposta, de
forma a minimizar a ocupação da classe de espaço lagunar de uso restrito.
Resta um conjunto de medidas relacionadas com a construção, as quais foram tidas
em conta no Caderno de Encargos da Empreitada e que serão integralmente
cumpridas pelo Consórcio responsável pela obra, e ainda as medidas de
monitorização e acompanhamento ambiental da obra a serem executadas em fase de
execução da obra e apresentadas em Relatório de Monitorização ao Instituto do
Ambiente (IA).
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Em síntese, todas as medidas de minimização exigidas no EIA e na DIA serão
cumpridas do seguinte modo:
a) Foram integradas no Caderno de Encargos da Empreitada, a serem
obrigatoriamente satisfeitas pelo Empreiteiro na fase de execução da obra.
O estaleiro, locais de depósito de materiais e outras infra-estruturas
temporárias necessárias durante a fase de obra devem situar-se no próprio
local que será intervencionado e não devem afectar as áreas mais
sensíveis do ponto de vista ecológico e ambiental (Figuras 2, 3 e 4, em
anexo).
A área do estaleiro deve ser vedada ou delimitada com marcas visíveis.
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Deve ser assegurada a organização do estaleiro, de forma e permitir o
normal funcionamento das actividades que se desenrolavam anteriormente
na zona da obra.
Deve ser assegurada a drenagem e o encaminhamento para destino final
adequado dos efluentes gerados no estaleiro da obra.
Deve ser assegurada a correcta gestão de todos os resíduos de
construção, para os quais existem opções de valorização, reutilização,
reciclagem e de tratamento e destino final.
Deve ser interdito o armazenamento, mesmo que temporário, de resíduos
criados quer pelas operações de desmontagem, quer pelo pessoal da
empresa construtora, assegurando desde o início da obra a sua recolha e
encaminhamento a destino final adequado.
O manuseamento de óleos deve ser conduzido com os necessários
cuidados, de acordo com as normas previstas na legislação em vigor no
sentido de evitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem
contaminação dos solos.
Os trabalhadores afectos à obra devem estar aptos a intervir rapidamente
em caso de acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos, se
não directamente, chamando as entidades adequadas, de forma a reduzir a
quantidade de produto derramado e a extensão da área afectada.
Na fase de conclusão da obra e desactivação do estaleiro dever-se-á
proceder à remoção de todo o material excedente.
As demolições devem ser executadas de forma cuidadosa, procurando
evitar-se a emissão de poeiras para a atmosfera e o arrastamento de
sólidos para o meio hídrico.
As movimentações de materiais inertes devem ser executadas de forma
cuidada, procurando evitar-se um aumento excessivo dos níveis de ruído e
a ocorrência de poluição do ar e da água.
As operações que incluam movimentação de materiais pulverulentos devem
ser desenvolvidas de forma cuidada.
A deposição dos dragados não deve ser efectuada na área ocupada por
areias de dunas.
No caso dos dragados apresentarem granulometria idêntica aos materiais
da praia seleccionada, a sua deposição deve ser na berma da praia,
devendo ser realizado o espalhamento de forma uniforme, de modo a
minimizar as alterações na morfologia daquele local.
Antes das operações de dragagens de manutenção devem ser efectuadas
análises da contaminação dos sedimentos.
Caso os dragados se mostrem contaminados, devem ser depositados numa
zona própria para o efeito, devidamente impermeabilizada, impedindo a
infiltração de contaminantes no sub-solo.
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Devem ser tomadas as indispensáveis precauções para evitar a
contaminação dos terrenos por derrames acidentais de óleos ou outros
agentes contaminantes.
Após conclusão dos trabalhos será removido todo o material excedente,
escombros, andaimes e similares do local da obra.
Os terrenos afectados pelas obras, incluindo os locais de depósito dos
dragados, devem ser devidamente modelados.
A movimentação do equipamento afecto à obra deve ser feita em vias
pavimentadas e consolidadas, reduzindo-se assim a emissão de poeiras.
Deve ser assegurada a rega periódica e controlada, nomeadamente em
dias secos e ventosos, da zona afecta à obra onde poderá ocorrer a
produção, acumulação e a ressuspensão de poeiras.
Devem ser proibidas todas as queimas a céu aberto de qualquer tipo de
materiais residuais da obra.
A draga (tipo e tamanho) deve ser criteriosamente seleccionada e a
execução da dragagem deve ser cuidada, por forma a reduzir a quantidade
de sedimentos colocados em suspensão.
A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada,
procurando minimizar-se a ressuspensão dos sedimentos.
Devem ser tomadas medidas no sentido de evitar descargas acidentais de
materiais dragados na água.
A gestão dos sedimentos dragados deve cumprir os requisitos legais em
vigor.
Deve ser assegurado o cumprimento do estipulado na legislação em vigor
relativamente aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra.
A fase de obra deverá decorrer fora do período de nidificação da avifauna
(entre Março e Julho, inclusive).
As areias dragadas não deverão ser depositadas em áreas de
moluscicultura.
Todas as operações que impliquem movimentação de terras devem ser
acompanhadas por um arqueólogo a tempo completo em todas as frentes
de obra.
No acompanhamento da obra em meio aquático o arqueólogo deve ter
experiência na área de arqueologia sub-aquática.
No caso de surgir algum elemento patrimonial, o arqueólogo responsável
deve comunicar imediatamente a informação ao CNANS no sentido de se
tomarem medidas de salvaguarda e protecção do(s) achado(s).
A Capela de Nossa Senhora dos Navegantes e os Destroços de
embarcação devem ser vedados em relação à obra.
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O Caderno de Encargos da Empreitada deve prever cláusulas que
estipulem a utilização de tintas anti-vegetativas (para a construção e
manutenção
das
instalações
náuticas)
livres
de
compostos
organoestânicos, como o TBT.

b) São da responsabilidade do Dono da Obra (Câmara Municipal de Faro) e
assumidas em compromisso pelo mesmo:
A realização de acções de sensibilização dos proprietários das
embarcações, nomeadamente no que se refere à manutenção em boas
condições mecânicas dos motores das embarcações, a recolha selectiva
dos óleos usados e o seu encaminhamento para destino final adequado, à
manutenção das embarcações e das infra-estruturas náuticas deve
empregar tintas livres de compostos organoestânicos, como o TBT e à
deposição dos resíduos de pescado em contentores adequados.
Deve ser definido um conjunto de normas de carácter ambiental e ao nível
da higiene e segurança que regulem e disciplinem a utilização do cais,
incluindo procedimentos de gestão de resíduos, de actuação em caso de
derrame, de manutenção das embarcações, etc.
Deve ser previsto a existência de meios de combate à poluição em casos
de derrame de combustível ou de outras substâncias poluentes.
c) Serão ainda monitorizados, de acordo com a DIA:
-

O ruído em fase de construção e exploração (fase de dragagens de
manutenção).
A qualidade da água na área a intervencionar na fase de construção e
durante as dragagens de manutenção.
A qualidade dos sedimentos dragados antes do início das dragagens de
execução e de manutenção.

Haverá ainda, como exigido na DIA e no Caderno de Encargos da Obra, o
acompanhamento ambiental da obra por um engenheiro do ambiente a tempo
completo.
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ANEXO I
Figuras

Lista de Figuras
Figura 1 -

Implantação geral da Obra

Figura 2 -

Local de implantação do Estaleiro

Figura 3 -

Extracto da Planta de Síntese do Plano de Ordenamento da Orla Costeira
entre Vilamoura e Vila Real de Santo António

Figura 4 -

Localização das áreas de moluscicultura
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Embarcação da Culatra
Poita de pedra da Ilha da Culatra
Doca de Olhão
Fortaleza de São Lourenço

Fonte: ICN- Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre
Vilamoura e Vila Real de Santo António
Planta de Síntese
Escala 1:25000
Maio 2005

Figura 3 (Rev 0) - Extracto da Planta de Síntese do Plano de Ordenamento da Orla Costera entre

Vilamoura e Vila Real de Santo António
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Fonte: ERFOTO 1996 - Voo INAG escala aprox. 1:10000(ampliação para aprox. 1:4000)

- Limite de localização do Estaleiro

Figura 2 (Rev 0) - Local de implantação do estaleiro

