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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução do Porto de Recreio de Faro.
O projeto em análise foi objeto de um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), em fase de Estudo Prévio, através do “Estudo de Impacte Ambiental das Alternativas
do Porto de Recreio de Faro e de um Fundeadouro” (Hidroprojecto – Engenharia e Gestão
S.A., 2005).
O presente RECAPE surge em resultado da emissão de decisão favorável condicionada
pela respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), datada de 19 de dezembro de 2005
e após o desenvolvimento do projeto ao nível de Projeto de Execução (PE).
O presente documento foi elaborado em conformidade com a legislação aplicável,
designadamente o DL n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas
pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março e DL n.º 179/2015, de 27 de agosto) e a listagem de
elementos a incluir no RECAPE constante do Módulo X.ii do anexo II das Portarias n.os
398/2015 e 399/2015, de 5 de novembro, após recomendação informal da Agência
Portuguesa do Ambiente (APA)1.
Importa ainda referir que em consequência da DIA ter sido emitida em 2005 constam deste
documento referências legislativas, e outras, desatualizadas e/ou descontextualizadas que o
RECAPE agora elaborado enquadra e ajusta de modo a conformá-las com a atualidade.

1.1 - Identificação do projeto e do proponente
O projeto do “Porto de Recreio de Faro” compreende a construção de um terrapleno, obras
de dragagem e a instalação de infraestruturas flutuantes. Complementam o projeto
intervenções a nível de integração urbana e enquadramento paisagístico, bem como a
implantação das diversas redes técnicas e a execução de acesso rodoviário ao porto.
A área de intervenção do projeto localiza-se na União das Freguesias de Faro (Sé e São
Pedro) e freguesia de Montenegro, no concelho de Faro, estando integrada no Parque
Natural da Ria Formosa (ver Figura 2).
O projeto é da autoria da CONSULMAR – Projectistas e Consultores, Lda., sendo o
proponente a DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A.

1.2 - Responsabilidade pelo Projeto de Execução e RECAPE

1

Com a revogação da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, criouse um vazio legislativo relativo aos requisitos técnicos aplicáveis à elaboração do RECAPE de projetos de
infraestruturas, e de outros, ainda não resolvido.
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A CONSULMAR – Projectistas e Consultores, Lda. é a empresa responsável pela
elaboração do PE e do RECAPE do Porto de Recreio de Faro.
A coordenação e equipa técnica de cada um dos trabalhos são apresentadas nos quadros
seguintes.

Quadro 1 - Equipa técnica responsável pela elaboração do Projeto de Execução
Técnico

Formação académica

Função na equipa

Lucília Luís

Eng.ª Civil

Chefe de projeto

Miguel Robert

Eng.º Civil

Hidráulica e obras marítimas

Bandeira de Melo Eng.º Civil

Infraestruturas de águas

Alírio Góis

Eng.º Eletrotécnico

Instalações elétricas, comunicações e segurança

Vasco Antunes

Eng.º Civil

Arruamentos e pavimentação

Sérgio Mata

Eng.º Civil

Estruturas portuárias

António Cristóvão Geólogo geotécnico

Fundações e tratamento de solos

Rui Indias

Arquitetura e mobiliário urbano

Arquiteto

Temes de Oliveira Oficial da Armada

Assinalamento marítimo

Pedro Baptista

Integração paisagística

Eng.º Biofísico

O PE foi elaborado no período de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016.

Quadro 2 - Equipa técnica responsável pela elaboração do RECAPE
Técnico

Formação académica

Pedro Baptista

Eng.º Biofísico

Rui Ferreira

Eng.º do Ambiente

Miguel Robert

Engenheiro Civil
Lic. em História, variante
Cândida Simplício
Arqueologia
Lic. em Arqueologia com
Brígida Baptista
pós-graduação em
Arqueologia Subaquática
Tiago Reis

Eng.º Agrónomo

Função na equipa
Coordenação; IGT; Qualidade dos sedimentos;
Ecologia; Paisagem; Sócioeconomia
Qualidade da água; Qualidade do ar; Ruído;
Gestão de resíduos
Hidrodinâmica lagunar e regime sedimentar
Património arqueológico
Património arqueológico
Geologia e geomorfologia; Recursos hídricos;
Clima

O RECAPE foi elaborado no período de dezembro de 2015 a abril de 2016.
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1.3 - Objetivos, estrutura e conteúdo do RECAPE
O presente RECAPE surge no âmbito da emissão, pelo Ministério do Ambiente e do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, da DIA do "Projeto do Porto de
Recreio de Faro e de um Fundeadouro", em fase de Estudo Prévio.
A DIA, datada de 19 de dezembro de 2005 e reproduzida em anexo ao presente RECAPE
(Anexo I – Volume 4), emite decisão favorável condicionada ao projeto nos seguintes
termos:
1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA e a análise conjunta efetuada pelos
Gabinetes do Secretário de Estado do Ambiente e do Secretário de Estado do
Ordenamento do Território e das Cidades, do projeto, em fase de estudo prévio do
"Porto de Recreio de Faro e de um Fundeadouro", emite-se Declaração de Impacte
Ambiental:
a) favorável à Alternativa 1 do Porto de Recreio condicionada à
implementação das condicionantes, medidas e planos em anexo. A decisão
por esta alternativa implica a impossibilidade de implantação do Fundeadouro
Alternativa A, por coincidência geográfica destas duas infraestruturas;
b) favorável à Solução 1 das Oficinas condicionada à implementação das
medidas e planos em anexo.
c) desfavorável à Alternativa B do Fundeadouro e às Alternativas 2 e 3 do
Porto de Recreio.
2. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de
Encargos da obra.
3. A apreciação da conformidade do Projeto de Execução com esta DIA deve ser
efetuada pela Autoridade de AIA, nos termos dos números 1 e 2, do artigo 280 do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redação dada pelo Decreto-lei n.º
197/2005, de 8 de Novembro, previamente à emissão, pela entidade competente, da
autorização do Projeto de Execução.
4. Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA,
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.

Constam igualmente da DIA os elementos a apresentar em fase de RECAPE e outras
condições para o licenciamento ou autorização do projeto (medidas de minimização e
programas de monitorização).
Tendo o procedimento de AIA decorrido em fase de Estudo Prévio (EP), procede-se à
apreciação da conformidade do PE com a DIA através da elaboração do presente RECAPE,
nos termos no artigo 20.º do DL n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações
introduzidas pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março e DL n.º 179/2015, de 27 de agosto),
previamente ao licenciamento, pela entidade competente, do PE.
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O RECAPE tem como objetivo verificar que o PE obedece aos critérios estabelecidos na
DIA, dando cumprimento aos termos e condições nela fixados.
A sua estrutura e conteúdo têm por base o disposto no módulo X.ii do anexo II das
Portarias n.os 398/2015 e 399/2015, de 5 de novembro, com as devidas adaptações,
conforme recomendação informal da APA.
Deste modo, o presente RECAPE é composto pelos seguintes volumes:


Volume 1 – Resumo Não Técnico – documento de divulgação pública, cujo objetivo
é resumir as principais informações e conclusões do RECAPE, numa linguagem
acessível ao público;



Volume 2 – Relatório Base – que inclui os capítulos
- 1. Introdução (presente capítulo, onde se procede à identificação da equipa
responsável pela elaboração do PE e do RECAPE, à indicação dos respetivos
períodos de elaboração e, à apresentação dos objetivos, da estrutura e do
conteúdo do RECAPE);
- 2. Antecedentes (onde se resumem os antecedentes do procedimento de AIA,
transcrevendo-se a DIA e fazendo referência ao EP e respetivas alternativas
consideradas);
- 3. Descrição do PE (onde se apresenta uma breve descrição do projeto em
estudo, evidenciando as alterações sofridas no desenvolvimento do EP a PE e, a
programação temporal do projeto);
- 4. Conformidade com a DIA (onde se demonstra que as premissas da DIA e
outros compromissos assumidos pelo proponente estão refletidos no PE; verifica a
compatibilidade do PE com os IGT; aprofunda a avaliação dos impactes ambientais;
e, pormenorizam as medidas de mitigação a implementar nas várias fases de
projeto);
- 5. Lacunas de conhecimento (onde se identificam as lacunas técnicas ou de
conhecimento verificadas na elaboração do RECAPE);
- 6. Conclusões (onde se sintetizam os principais aspetos desenvolvidos no
RECAPE e as principais conclusões em matéria de demonstração do cumprimento
da DIA)



Volume 3 – Relatório técnico final das medidas e condicionantes ambientais –
volume em que se inventariam detalhadamente todas as medidas de mitigação e de
compensação, incluindo as cláusulas ambientais a inserir no caderno de encargos, e
se descrevem pormenorizadamente os programas de monitorização a adotar para
cada fator ambiental em cada fase.
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Volume 4 – Anexos – volume em que se reúne um conjunto de informações
complementares ao Relatório Base e de suporte às análises e conclusões do
RECAPE.



Volume 5 – Peças Desenhadas – volume em que se reúnem os principais desenhos
do PE e outros necessários para representar e refletir a informação constante do
Relatório Base.
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2 - ANTECEDENTES
2.1 - Antecedentes do procedimento de AIA
Em 1998 o Plano de Ordenamento e Expansão da Área de Jurisdição da Junta Autónoma
dos Portos do Sotavento Algarvio da Zona do Porto de Faro propõe a expansão das
infraestruturas de apoio à náutica de recreio devido à lotação da doca de recreio, à
existência de longas listas de espera e ao estacionamento desordenado na ria Formosa
frente à cidade de Faro.
Em 1999 realiza-se o procedimento de AIA do Anteprojeto do Porto de Recreio de Faro que
previa a sua construção no sector sul da cidade, em terrenos da marinha de Neves Pires e
zona lagunar adjacente. O procedimento de AIA mereceu parecer desfavorável da
Comissão de Avaliação (CA) e do Secretário do Estado do Ambiente, segundo despacho
exarado a 19 de janeiro de 2000, fundamentado em deficiências e lacunas do EIA bem
como na inadequação do local pretendido para a implantação do empreendimento.
Em 2001 é apresentado para AIA um novo projeto propondo três alternativas de localização
para o Porto de Recreio de Faro e duas alternativas de localização para fundeadouro. Em
Fevereiro de 2002 foi emitida Declaração de Desconformidade ao ElA fundamentada nos
seguintes factos: (i) o EIA não responder a questões surgidas no âmbito do EIA anterior; (ii)
as alternativas consideradas localizarem-se em áreas classificadas e a inexistência de
outros locais não estar devidamente justificada; e, (iii) o EIA apresentar algumas lacunas e
imprecisões.
Em 2005 é apresentado para AIA novo projeto propondo igualmente três alternativas de
localização para o Porto de Recreio de Faro e duas alternativas para fundeadouro, com
pequenos ajustes face ao projeto de 2001, complementado com a proposta de duas
alternativas para uma área de apoio oficinal a instalar junto do aterro do porto comercial de
Faro.
Em 15 de julho de 2005 é emitida pelo Instituto de Ambiente Declaração de Conformidade
do EIA do Porto de Recreio de Faro. A Consulta Pública do projeto decorreu durante 27 dias
úteis, entre 4 de agosto a 12 de setembro de 2005.
Em 19 de dezembro de 2005 é emitida DIA favorável à Alternativa 1 do Porto de Recreio e à
Solução 1 das Oficinas, ambas condicionadas à implementação das condicionantes,
medidas e planos de monitorização indicadas no anexo da DIA.
Em 31 de maio de 2011 é exarado despacho pelo Secretário de Estado do Ambiente a
prorrogar a validade da DIA do projeto do Porto de Recreio de Faro por mais 5 anos, isto é,
até 19 de dezembro de 2012 (ver Anexo I do Volume 4).
Em 12 de maio de 2014 a APA informa que a renovação da DIA do projeto do Porto de
Recreio de Faro se mantém válida até 18 de dezembro de 2016, após a Docapesca ter
solicitado nova prorrogação da validade da DIA (ver Anexo I do Volume 4).
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2.2 - Breve descrição do Estudo Prévio e das alternativas consideradas
O EP e respetivo EIA da “Localização do Porto de Recreio de Faro e do Fundeadouro para
Pequenas Embarcações de Recreio na Faixa Ribeirinha de Faro” foram elaborados pela
Hidroprojecto, S.A., em 2005, e respeitam, em linhas gerais ao seguinte:


Construção do Porto de Recreio para embarcações de porte superior a 8 metros e de
iates com mastros;



Construção de um fundeadouro para pequenas embarcações;



Criação de infraestruturas de apoio à náutica de recreio e pesca.

O EP propôs três alternativas de localização para o porto de recreio, duas para o
fundeadouro e duas para as instalações oficinais (Figura 1).

Figura 1 - Localização das alternativas apresentadas na fase de Estudo Prévio

Na conceção do EP foram observados, entre outros, os seguintes critérios: proximidade à
cidade; acessibilidade marítima e terrestre; compatibilidade com as atividades no porto
comercial; minimização de escavações e dragagens; e, articulação com as condicionantes
legais.
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Independentemente da alternativa o EP propunha que o Porto de Recreio ocupasse uma
área molhada de cerca de 6 ha, distribuída da seguinte forma:
 Área de aterro
2,9 ha
 Área molhada
6 ha
 Postos de atracação por hectare
75
 N.º total de postos de atracação
275
 Ratio máximo área molhada/área seca
2:1
 Largura mínima da entrada
40 m
 Largura mínima dos canais de acesso
40 m
 Largura mínima dos canais interiores
30 m
 Inclinação máxima das pontes
1:4
 Espaçamento entre fingers (2 postos):
 Embarcações até 10 m
9m
 Embarcações de 10 a 12 m
11 m
 Embarcações de 12 a 14 m
14 m
 Embarcações de 14 m a 20 m
15 m
 Volume de dragagens e escavações para a constituição do plano de água, bacia de
manobra e canal de acesso:
 Alternativa 1
(dragagem) 298.439 m3
 Alternativa 2
(dragagem) 363.592 m3 (canal da Alternativa 2)
(dragagem) 363.244 m3 (canal da Alternativa 3)
 Alternativa 3
(dragagem) 107.742 m3
(escavação) 396.951 m3
A configuração dos canais de acesso ligando o plano de água do Porto de Recreio ao canal
principal de navegação assumia, em qualquer das alternativas, as dimensões de 50 m de
largura e cota -2,0 m (ZH), com taludes marginais de 5(H):1(V). O plano de água seria
estabelecido à cota -3,0 m (ZH).
Os equipamentos flutuantes seriam dispostos em forma de retângulo proporcionando o
melhor aproveitamento dos espaços e facilitando as manobras das embarcações. A
delimitação da área seria materializada por quebra-mares flutuantes do lado da Ria.
A plataforma terrestre do porto de recreio, para implantação de edifícios de apoio, de
passeio e lazer com espaços verdes e esplanadas, zonas de estacionamento e, ainda,
espaço necessário à instalação de acessos viários e pedonais, apresentaria uma área entre
3 e 5 ha. Para as alternativas 1, 2 e 3, a plataforma terrestre ocuparia, respetivamente, as
seguintes áreas: 2,9 ha, 4,3 ha, 4,2 ha.
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Para a construção do Fundeadouro existiam duas alternativas:
 Alternativa A, em forma de trapézio isósceles com 4,5 ha de área e dragagem
estimada em 53.228 m3.
 Alternativa B, em forma de retângulo com 4,5 ha de área e dragagem estimada em
57.132 m3.
Em relação às Instalações Oficinais, independentemente das alternativas consideradas para
o Porto de Recreio, estas localizar-se-iam no prolongamento do topo nascente do cais
comercial e disporiam de uma área de 1,2 ha. Para a mesma localização, descreveram-se
duas soluções de interface:
 No prolongamento do topo nascente do cais comercial (sem dragagem);
 No bordo nascente do aterro, do lado do esteiro (com dragagem: 41.461 m3).

2.3 - Conteúdo da DIA
Na página seguinte apresenta-se a primeira parte da DIA do projeto do “Porto de Recreio de
Faro e de um Fundeadouro”, onde consta a respetiva Decisão e as Condicionantes a que o
projeto fica sujeito e, no Anexo I do Volume 4, a mesma é reproduzida integralmente.
Na DIA é ainda definido um conjunto de elementos a apresentar em fase de RECAPE bem
como as medidas de minimização e os programas de monitorização a adotar com a
concretização do projeto cujo cumprimento é assegurado através da análise da
conformidade do PE com a DIA, realizada no Capítulo 4 do presente Volume.
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3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO
3.1 - Localização do projeto
O projeto localiza-se na freguesia de Montenegro e União de Freguesias de Faro (S. Pedro
e Sé), concelho de Faro, distrito de Faro.
De acordo com a nomenclatura de unidades territoriais para fins estatísticos (NUTS) o
concelho de Faro integra-se na NUTS nível 3 “Algarve” (Figura 2).

Figura 2 - Localização e enquadramento geográfico do projeto
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3.2 - Principais características funcionais e técnicas do Projeto de Execução
3.2.1 - Conceção e Arranjo Geral do Porto de Recreio
A área de intervenção situa-se no lado exterior da atual Doca de Faro (Figura 2). O projeto
envolve a plataforma terrestre e o plano de água com áreas na ordem de 2,8 e 2,6 ha,
respetivamente. Tem capacidade de estacionamento em flutuação para 276 embarcações
com comprimentos até 12 m (DES. 1 do Volume 5).
As referidas áreas, embora inferiores às previstas no Caderno de Encargos, cumprem os
objetivos do projeto sem perda de funcionalidades em resultado da otimização da ocupação
do espaço. A redução da área de dragagem e de aterro conseguida apresenta-se vantajosa
do ponto de vista ambiental e do custo das obras.
A conceção do projeto do porto de recreio de Faro orientou-se desde início na perspetiva de
conseguir a melhor integração no tecido e imagem urbana da cidade em ligação com a
paisagem da Ria Formosa.
O plano de água, onde se localiza o estacionamento de embarcações em flutuação, disporá
de passadiços flutuantes com cotas de serviço a -2,0 m (ZH) e -3,0 m (ZH), assim como um
cais de alagem a -2,0 m (ZH) e rampa varadouro com pé a -1,0 m (ZH), situados no extremo
Norte do porto. Na bacia mais profunda localizar-se-á, no extremo sul, a receção, o
abastecimento de combustíveis e o pumpout de embarcações.
O plano de água será abrigado da vaga de vento local e ondas de esteira das embarcações
em trânsito, por perímetro de quebra-mares flutuantes, delimitando uma entrada a sul com
30 m de largura.
A solução proposta para o ordenamento do terrapleno criado pelas obras marítimas, visa
dotar o Porto de Recreio de infraestruturas de apoio aos nautas e às embarcações, assim
como de áreas comerciais e de lazer com espaços verdes e de circulação pedonal,
potenciando a dinâmica e atratividade do conjunto das infraestruturas do Porto de Recreio
agora proposto.
O arranjo geral proposto para o terrapleno do Porto de Recreio organiza-se assim em duas
áreas distintas:


A área de estacionamento de embarcações em seco (zona técnica);



A área de apoio ao Porto de Recreio e zona de lazer (zona comercial, administrativa
e de acesso ao estacionamento flutuante).

O acesso rodoviário ao porto efetuar-se-á através da atual via de acesso ao fundeadouro,
contígua à linha de caminho-de-ferro do lado da Ria, a qual será objeto de reperfilamento.
Refira-se que o acesso rodoviário ao porto não faz parte do PE objeto do presente
RECAPE.
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Junto da entrada do porto será implantada uma pequena rotunda que permitirá, para além
do acesso às duas áreas constituintes do terrapleno do Porto de Recreio, o retorno de
viaturas à via de acesso ao porto.
O bloco de coroamento das retenções marginais e cais da plataforma terrestre será à cota
+5,0 m (ZH).

3.2.2 - Infraestruturas marítimas
As obras relativas às infraestruturas marítimas envolvem os seguintes trabalhos:


Dragagens, Escavações e Demolições;



Tratamento de Solos por colunas de brita;



Retenções Marginais Sul e Norte;



Cais de Alagem, dotado de grua de 10 toneladas;



Rampa Varadouro e Muros Ala;



Aterros;



Infraestruturas Flutuantes;



Assinalamento Marítimo;



Arruamentos e Pavimentação;



Arranjos Exteriores (Vedações, Equipamento e Mobiliário Urbano, Integração
Paisagística).

O terrapleno de 2,8 ha que dá forma à plataforma terrestre será delimitado ao longo de
450 m por retenções marginais em prismas de enrocamentos com bloco de betão no
coroamento, assentes sobre solos tratados com colunas de brita. Completam o perímetro da
plataforma terrestre o cais de alagem e a rampa varadouro.
Dada a sua fraca resistência e deformabilidade, os solos onde fundarão as obras terão de
ser previamente tratados. Para fundação das retenções, cais de alagem, rampa varadouro e
terraplenos, prevê-se a colocação de colunas de brita.
O canal de acesso ao Porto de Recreio será dragado com cota de serviço a -3,0 m (ZH),
sobre o esteiro existente, até à confluência das Quatro Águas. Terá 25 m de largura de rasto
e uma extensão total de cerca de 650 m. Os taludes de dragagem do canal apresentarão
uma inclinação de 5(H):1(V) (DES. 3 do Volume 5).
Para manobra e estacionamento a nado das embarcações previstas para o novo porto de
recreio, prevê-se a dragagem de duas bacias de flutuação com as seguintes cotas de
serviço (DES. 2 e do Volume 5):


Bacia Sul, a -3,0 m (ZH);



Bacia Norte, a -2,0 m (ZH).
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Dadas as cotas superiores exibidas pelos fundos naturais do local, tanto no canal como na
zona da bacia, todos os fundos dragados serão provavelmente sujeitos a processos de
assoreamento e sedimentação, requerendo dragagens de manutenção.
Para aumentar o intervalo de tempo entre dragagens de manutenção, são propostas as
sobredragagens verticais na ordem de 0,25 m, no troço de canal comum com o esteiro e, de
0,50 m com folga junto às obras de retenção, cais e rampa varadouro. Prevê-se ainda uma
sobredragagem horizontal, ao longo do perímetro do quebra-mar flutuante Sul.
Os materiais resultantes das dragagens serão, em princípio, predominantemente solos
lodosos e silto-arenosos, com percentagens mais ou menos expressivas da fração arenosa.
As areias diretamente removidas ou fração arenosa adequadamente segregada das
misturas de solo dragadas, caso tenham as características técnicas necessárias para o seu
reaproveitamento como material de aterro, deverão ser reincorporadas em obra.
O material dragado remanescente deverá ser transportados e descarregados ao largo da
Península do Ancão, entre as cotas -6,00 m (ZH) e -8,00 m (ZH), conforme sugestão da
APA / Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve.
Os postos de acostagem flutuantes serão materializados através de passadiços guiados por
estacas metálicas cravadas nos fundos, sendo acessíveis através de pontes articuladas
sobre a retenção marginal. Todo o plano de água do porto será abrigado por dois quebramares flutuantes, delimitando entrada com 30 m de largura.
O quebra-mar flutuante norte tem 3,0 m de largura e é guiado por estacas cravadas nos
fundos naturais, apresentando três troços interligados com 18, 126 e 133 m de
comprimento. Este quebra-mar flutuante será dotado de pontos de luz rasante, para
segurança de quem circule sobre ele.
O quebra-mar flutuante sul tem 3,0 m de largura e é guiado por estacas cravadas nos
fundos naturais, apresentando dois troços interligados com 126 e 33 m de comprimento. O
quebra-mar flutuante mais longo será acostável do lado interior e acessível através de ponte
enraizada no canto sul da retenção.
Este quebra-mar flutuante será dotado, para além de armários de luz e meios de salvamento
(escadas verticais e armários equipados com extintor de pó químico seco e boia e cabo
flutuante com 20 m de comprimento), de cunhos e amarração e armários com tomadas de
energia e água dimensionados para as embarcações acostadas.
O estacionamento das embarcações é feito em postos flutuantes, com o arranjo
apresentado no DES. 1 do Volume 5. Os postos distribuem-se por 8 passadiços e um
quebra-mar flutuante a sul, num total de 276 embarcações com comprimentos até 12 m,
conforme apresentado no Quadro 3 e Figura 3.
Os postos são proporcionados por “fingers” transversais aos passadiços flutuantes, ficando
as embarcações orientadas aproximadamente na direção NNW-SSE.
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Quadro 3 - Distribuição das embarcações por classes de comprimento e passadiços
N.º de Embarcações / passadiço
Classe

Comp. (m)
A

B

C

D

E

F

G

H

QF1 PR Total

I

( 6)

1

-

-

-

16

32

32

21

-

-

102

II

(6 a 8)

1

19

34

30

15

-

-

-

-

-

99

III

(8 a 10)

18

17

-

-

-

-

-

-

10

-

45

IV

(10 a 12)

17

-

-

-

-

-

-

-

13

-

30

36

34

30

31

32

32

21

23

-

276

Total 37

Figura 3 - Identificação dos passadiços (extrato da planta de infraestruturas flutuantes)

O cais de recepção será constituído por um pontão flutuante, servindo igualmente para
abastecimento de combustíveis e pumpout das embarcações.
Todos os passadiços e pontão flutuantes serão guiados por estacas metálicas cravadas no
fundo.
Para todas as estruturas flutuantes prevê-se a utilização de elementos prefabricados,
constituídos normalmente por flutuadores sobre os quais apoia uma estrutura metálica de
suporte do pavimento.
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Os flutuadores são, em geral, constituídos por espuma de poliestireno expandido, protegido
por uma fina camada de betão, fibra de vidro, polietileno ou alumínio.
Todos os postos serão equipados com pelo menos 4 cunhos de amarração, sendo 3
dispostos junto à face acostável do respetivo “finger” e um situado no passadiço entre cada
dois postos, e serão servidos por redes de distribuição de energia elétrica e de água. Os
postos serão ainda dotados de mobiliário urbano e equipamento de segurança (armários
equipados com extintor de pó químico seco e boia e cabo flutuante com 20m de
comprimento), incluindo iluminação.
O acesso aos passadiços é proporcionado por pontes metálicas apoiadas sobre maciços de
betão na retenção marginal. As pontes terão 13 m de comprimento e 1,20 m e 1,50 m de
largura, sendo dotadas de guardas e revestidas com piso em madeira imputrescível.
Os maciços dos acessos serão dotados de vedação e portões de controlo, mediante um
sistema de gestão remoto de controlo de acesso, baseado em leitores de cartões
magnéticos e/ou bilhetes.

3.2.3 - Assinalamento marítimo
O porto de recreio será dotado de assinalamento marítimo que garantirá a navegação das
embarcações na saída e aproximação ao porto de recreio em adequadas condições de
segurança, bem como de outras embarcações que atravessem o canal em direção a outros
locais.
O sistema de luz previsto para os passadiços e quebra-mares flutuantes deverá garantir as
condições necessárias de manobra e acostagem das embarcações previstas dentro do
plano de água do porto de recreio.
Para assinalamento do canal de acesso ao porto de recreio e marcação da sua entrada
estão previstos 2 farolins nos extremos dos quebra-mares flutuantes que delimitam a
entrada no porto e, 3 boias de sinalização, dispostas nos lados do canal e amarradas a
sistemas de correntes e poitas.
Para assinalamento do porto face à proximidade da regueira da Cova do Ladrão, será
instalado um Farolim no canto entre os primeiros dois troços do quebra-mar flutuante norte.
Todas as luzes serão constituídas por sistemas óticos compactos, dotados de painéis
solares e baterias que dispensem a ligação à rede elétrica pública.

3.2.4 - Área de estacionamento de embarcações a seco
A área de estacionamento de embarcações a seco terá capacidade para acolher 47
embarcações distribuídas por diversas classes de comprimento, desde 6 a 12 m.
Será dotada dos seguintes órgãos de alagem:
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Rampa varadouro, com 20 m de largura;



Grua com 10 toneladas de capacidade.

Nas áreas não pavimentadas do terrapleno preveem-se as seguintes infraestruturas de
apoio:


Gabinete de controlo, com 16 m2;



Instalações sanitárias, com 48 m2;



Área oficinal para pequenas reparações, com 64 m2.

Nesta área será ainda instalado o posto de transformação elétrica de apoio ao Porto de
Recreio, ocupando uma área de cerca de 20 m2, bem como um ecoponto para deposição
seletiva de resíduos.
A área de estacionamento em seco será dotada com uma vedação com cerca de 2,50 m de
altura sendo o seu acesso condicionado.

3.2.5 - Área de apoio ao Porto de Recreio e zona de lazer
A área de apoio ao Porto de Recreio desenvolve-se sobre o terrapleno adjacente à bacia de
flutuação segundo um eixo longitudinal paralelo à linha ferroviária (DES. 1 do Volume 5).
Está previsto esta área ser dotada de equipamentos suscetíveis de serem utilizados não só
pelos nautas como por visitantes que pretendam usufruir das condições de estadia do local.
O conjunto dos equipamentos (edificados e de apoio ao estacionamento de embarcações
em flutuação) e das vias de circulação do porto desenvolvem-se segundo três eixos
estruturantes paralelos, distintos mas complementares, que privilegiam a circulação pedonal
e as zonas de lazer na zona ribeirinha junto à retenção marginal, tirando partido das
perspetivas que daí se disfrutam sobre o estacionamento das embarcações em flutuação e
sobre a Ria Formosa.
Os eixos estruturantes são constituídos por:


Circulação viária e estacionamento automóvel;



Zona verde e ciclovia;



Áreas de circulação e de lazer pedonais;



Áreas reservadas para futuros equipamentos edificados.

A circulação viária e estacionamento automóvel é constituída por:


Rotunda de acesso ao porto;



Via de circulação viária;



Rotunda de inversão de sentido.
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Partindo da rotunda de acesso ao porto desenvolve-se uma via de circulação viária,
constituída por uma faixa de rodagem de 7 m de largura, bidirecional, que permite o acesso
rodoviário aos equipamentos de apoio do porto de recreio e ao estacionamento automóvel
em espinha que se desenvolve em toda a sua extensão. O estacionamento tem capacidade
para 93 viaturas, das quais 3 para pessoas com mobilidade reduzida.
No extremo sul da via localiza-se uma rotunda de inversão de sentido que também permite o
acesso de veículos autorizados para abastecimento dos depósitos enterrados de
combustível para as embarcações, adjacente à área reservada para o edifício de Receção e
Apoio Administrativo.
Em posição central do estacionamento, do lado da via-férrea, localiza-se uma ilha com 5
ecopontos para deposição diferenciada de resíduos.
Paralelamente à via de circulação e ao estacionamento desenvolve-se um passeio com 1,50
m de largura.
O acesso à via de circulação do porto e ao estacionamento será condicionado mediante um
sistema de gestão remoto de controlo de acesso.
Paralelamente ao passeio adjacente à via de circulação viária e entre este e a linha férrea,
desenvolve-se uma ciclovia com 3 m de largura e uma faixa de zona verde, desde a rotunda
de acesso ao porto até ao extremo sul do terrapleno.
Tirando partido da sua proximidade ao centro da cidade e da sua relação privilegiada com a
Ria, a circulação pedonal e as áreas de lazer, assumem-se como o eixo estruturante
principal do conjunto da área de apoio do porto de recreio.
Partindo do acesso pedonal sobre a linha férrea, previsto para a continuidade da Avenida da
Comunidade Lusíada, desenvolve-se um eixo pedonal principal que, orientando-se
perpendicularmente à retenção marginal, inflete e prolonga-se ao longo desta. Neste troço
marginal a zona pedonal terá 15 m de largura, dos quais cerca de 5 m prevê-se virem a ser
ocupadas por esplanadas.
Na continuidade do conjunto edificado de apoio previsto para o local, desenvolve-se uma
Praça pedonal. Espaço público por excelência, o largo pedonal destina-se, por definição, a
promover o convívio, o lazer e a recriação dos utentes. Nele se prevê a localização do
quiosque de informação integrado numa pérgula semicircular que enquadra, em zona
sombreada, as perspetivas sobre a Ria e as embarcações estacionadas em flutuação.
Paralelamente à via de circulação viária desenvolve-se uma zona de circulação pedonal
pontuada por árvores de pequeno porte (Tamargueira; Tamarix africana) para
enquadramento do percurso.
Os equipamentos edificados de apoio e lazer previstos para o porto de recreio localizam-se
paralelamente à retenção marginal. Dado que os edifícios de apoio ao porto de recreio não
fazem parte do presente PE, as áreas a eles destinados ficarão materializadas com aterro
não pavimentado.
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Os equipamentos edificados de apoio e lazer previstos serão constituídos por:


Quiosque informativo e pérgula (4 m x 4 m de área);



Edifício de Recepção e Administrativo (10 m x 30 m de área);



Restauração e comércio (3 espaços, cada com 10 m x 30 m de área);



Clube náutico, restauração e comércio de artigos náuticos (10 m x 30 m de área).

O acesso ao Porto de Recreio poderá fazer-se por duas vias:


Via marítima, através de um canal dragado à cota -3,00 m (ZH);



Via terrestre, segundo dois modos:
– Acesso rodoviário: através da atual rodovia de acesso ao fundeadouro.
(Integrado no EP das Acessibilidades Rodoviárias e Pedonais do Porto de Recreio, prevêse o reperfilamento e beneficiação da rodovia que liga a passagem de nível rodoviária
(junto ao Teatro Municipal) à Estação Elevatória, assim como uma passagem superior
rodoviária no local da atual passagem de nível.)

– Acesso Pedonal: através da atual passagem de nível pedonal, localizada no
prolongamento da Rua da Comunidade Lusíada.
(Integrado no EP das Acessibilidades Rodoviárias e Pedonais do Porto de Recreio, prevêse uma passagem superior pedonal, no local da atual passagem de nível pedonal, para o
seu desnivelamento face à linha férrea.)

3.2.6 - Infraestruturas técnicas
O porto de recreio será dotado das seguintes infraestruturas técnicas:


Rede de Abastecimento de Água;



Rede de Drenagem de Águas Pluviais;



Rede de Drenagem de Águas Residuais;



Infraestruturas para Combustíveis;



Instalações Elétricas, Comunicações e Segurança.

A Rede de Abastecimento de Água permitirá efetuar a distribuição de água potável para
consumo nos edifícios, lavagens, rega, abastecimento aos postos de estacionamento
flutuante e combate a incêndios. O abastecimento de água será efetuado a partir da rede
municipal existente.
Entre o ponto de ligação e a área de intervenção será executada uma conduta de
alimentação em PEAD com 160 mm de diâmetro. A rede de distribuição da área de
intervenção será também executada com tubagem de PEAD, bem como os ramais de
ligação aos diversos espaços a servir.
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A Rede de Drenagem de Águas Pluviais destina-se a garantir a drenagem das seguintes
fontes de água:
 Precipitação incidente diretamente sobre o novo terrapleno e superfícies exteriores
que drenam sobre ela;
 Águas de lavagem sobre o terrapleno;
 Águas de rega sobre a faixa de terrapleno adjacente à linha da CP;
 Drenagem e percolação de águas subterrâneas.
A rede de drenagem de águas pluviais e de lavagem será dotada de separadores de
hidrocarbonetos e de sólidos. Para o efeito, o pavimento é dotado de sistema de pendentes,
drenando superficialmente as águas para caleiras e sumidouros, encaminhadas para o
separador de hidrocarbonetos, só depois sendo entregues nos coletores das águas pluviais.
As águas recolhidas pelos coletores serão em seguida descarregadas através de duas
bocas de lobo a situar, uma, na retenção marginal sul e, outra, na retenção marginal norte.
A Rede de Drenagem de Águas Residuais do novo porto de recreio será estruturada a partir
de um coletor de drenagem das águas residuais instalado ao longo do futuro arruamento de
acesso, com saídas transversais para ligação dos ramais provenientes das:
 Instalações sanitárias, da Zona Técnica;
 Futuras edificações, da Zona comercial e de estacionamento, assim como zona
pumpout dos postos de estacionamento.
As águas residuais domésticas provenientes dos ramais de ligação das diferentes
edificações serão recolhidas por uma rede de coletores gravíticos em polipropileno
corrugado, a implantar nos arruamentos, a que se encontram associadas câmaras de visita,
em PEAD, com vista a assegurar a completa estanquicidade da rede.
O coletor principal que serve o futuro porto de recreio ligar-se-á à rede pública de drenagem
de águas residuais de Faro que atravessa a linha da CP no sentido da ria, imediatamente a
Norte da entrada para a Estação elevatória de águas residuais (EEAR).
Nesse local, apresenta um nó (caixa de visita), com ligação à EEAR. Esta será em princípio
a caixa onde se ligará a rede de drenagem de águas residuais do novo porto de recreio,
carecendo ainda saber-se das características hidráulicas e altimétricas do sistema aqui
existente.
A Rede de Abastecimento de Combustíveis às embarcações será composta por depósitos
de combustíveis distintos, enterrados sobre o pavimento a sul do futuro edifício
administrativo, a ligar através de condutas, a instalar em caleira, negativos e mangueiras a
posto de tomada a situar no topo do pontão de recepção.
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Para isolamento e proteção dos depósitos da ação das marés, deverá ser criada uma caixa
de betão armado enterrada no terrapleno do recreio, ficando aqueles emparelhados.
A fim de garantir que os efluentes gerados na zona afeta ao abastecimento de combustíveis,
essencialmente, das águas que se misturam com eventuais derrames que possam ocorrer
na zona de enchimento não constituem uma fonte de contaminação, a zona afeta ao
abastecimento de combustíveis terá em toda a sua periferia um lancil saliente ao pavimento
formando uma bacia de retenção dotada de sumidouro ligado a sistema de drenagem
específico.
Este sistema deverá ser composto no mínimo por uma caixa de retenção de areias que se
liga a um separador de hidrocarbonetos, classe I, com capacidade para o tratamento do
caudal a determinar, após o tratamento dos afluentes, estes serão conduzidos à rede pluvial
projetada.
As Instalações Elétricas, Comunicações e Segurança
Para fornecer energia elétrica às embarcações de recreio, aos edifícios a construir e
indicados no plano, bem como a garantia de fornecimento de energia para:
 Equipamentos terrestres e sinalização;
 Iluminação geral das áreas de terraplano, de estacionamento de embarcações e áreas
de circulação;
 Equipamentos de comunicações e segurança.
Será necessário prever a montagem de um Posto de Transformação (PT), uma vez que a
previsão de energia elétrica requerida deverá ser da ordem de 630/800 kVA. Este PT terá
distribuição pública para:
 Edifícios Específicos;
 Área do Porto;
 Iluminação Pública.
Para as infraestruturas de telecomunicações será estabelecida uma rede de tubagens e/ou
caixas de visita para viabilizar o enfiamento da cablagem de Telecomunicações.
A rede a definir em Projeto garantirá as ligações:
 Voz;
 Dados;
 Intercomunicação /Vídeo;
 Rede Sonora.
Poderá também ser equacionada uma Rede Sonora, para uma instalação sonora
essencialmente para alarmes de emergência e/ou avisos para as áreas de público.
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Em complemento da Rede de Telecomunicações será também contemplada uma Rede para
o enfiamento de cablagem de Segurança, nomeadamente:
 Instalação de Videovigilância;
 Instalação de Controlo de Acessos às áreas de estacionamento de embarcações de
recreio e/ou áreas restritas;
 Rede de Gestão de Informação.
A centralização da gestão e controlo das imagens será analisada com o desenvolvimento
dos projetos dos edifícios.

3.3 - Alterações do projeto no desenvolvimento do Projeto de Execução
As principais alterações registadas no PE face ao EP decorram da necessidade de se
adequar o projeto aos requisitos constantes na DIA, bem como a decisões tomadas pela
Docapesca. Tais alterações revelaram-se ser na sua totalidade mais favoráveis do ponto de
vista ambiental.
Com efeito, o PE conseguiu reduzir as áreas de aterro em zona húmida, reduzir o volume de
dragagem, dispensar a construção das oficinas, propostas no EP, cuja DIA se mostrou
favorável à solução 1, e evitar o bloqueio da navegação para montante do canal do
Regueiro da Cova do ladrão.
No Quadro 4 apresenta-se uma comparação entre o EP do Porto de Recreio de Faro e o PE
a nível das principais características dimensionais.
O abandono da iniciativa de construir, junto do porto de comércio de Faro, as oficinas de
apoio às embarcações de recreio justifica-se pela presença do bem-sucedido estaleiro naval
Nave Pegos, situado por detrás da estação de caminhos-de-ferro de Faro, a cerca de 700 m
de distância do futuro porto de recreio (Figura 4). Neste estaleiro são prestados diversos
serviços, incluindo lavagens, pintura, reparações mecânicas e estruturais, e realizado o
parqueamento de embarcações a seco. Entendeu assim a Docapesca prescindir do
investimento em infraestruturas portuárias oficinais.
No que respeita às classes de comprimentos das embarcações de recreio regista-se uma
alteração no PE face ao EP que se fundamenta no facto da DIA se ter manifestado
desfavorável à instalação de um fundeadouro. Uma vez que esse fundeadouro se destinaria
a fundear embarcações de menores dimensões houve necessidade de disponibilizar uma
parte do espaço do novo porto de recreio para as acolher.
Quanto às embarcações de comprimento superior a 12 m o passadiço QF1 (ver Figura 3)
poderá excecionalmente acolher embarcações até cerca de 14 a 15 m.

O_1632_00_RECAPE_VOL-2_RBASE_0.docx

ABR-2016

25

Quadro 4 - Comparação das principais características dimensionais entre o EP e o PE
Característica dimensional
Área de aterro / Plataforma terrestre
Área molhada (plano de água e bacia de manobra)
Postos de atracação por hectare (1)
N.º total de postos de atracação
Ratio área molhada/área seca
Largura mínima da entrada
Volume de dragagens para a constituição do plano de
água, bacia de manobra e canal de acesso
Cota dos fundos de serviço do plano de água e bacia
de manobra
Canal de acesso para ligação do plano de água do
Porto de Recreio ao canal principal de navegação:
 Largura de rasto (não inclui taludes marginais)
 Cota dos fundos de serviço
 Inclinação dos taludes
Comprimentos das embarcações a abrigar no porto
de recreio
(1)

Estudo Prévio
(Alternativa 1)
2,9 ha
6 ha
75
275
2:1
40 m

Projeto de
Execução
2,8 ha
2,6 ha
152
276
0,9:1
30 m

298.439 m3

205.300 m3

-3,0 m (ZH)

-3,0 m (ZH) (40%)
-2,0 m (ZH) (60%)

-

-

50 m
-2,0 m (ZH)
5(H):1(V)

25 a 30 m
-3,0 m (ZH)
5(H):1(V)

Entre 8 e 20m

Entre <6 e 12m

Calculado com base na área do polígono que limita o conjunto de postos de amarração

Figura 4 - Localização do estaleiro naval Nave Pegos (círculo a amarelo) face ao Porto de
Recreio (a vermelho)
O_1632_00_RECAPE_VOL-2_RBASE_0.docx

ABR-2016

26

No EP estava previsto o porto de recreio acolher embarcações até 20 m de comprimento, no
entanto esse comprimento parece não ser compatível com os fundos então previstos para o
canal de acesso, apenas -2,0 m (ZH).
Neste caso trata-se de uma opção da Docapesca em limitar o Porto de Recreio ao
acolhimento de embarcações até 12 m uma vez que a larguíssima maioria das embarcações
de recreio está compreendida entre 5 e12 m de comprimento.
Importa ainda assinalar outro aspeto que configurava uma situação de bloqueio à
navegação no canal da Regueira da Cova do Ladrão e que é ultrapassada no PE (ver
implantação da Alternativa 1 do EP na Figura 1 e Figura 5). Com efeito, o EP previa a
implantação do porto de recreio ocupando em toda a largura aquele canal, impossibilitando
a navegação para montante, designadamente o acesso ao estaleiro naval da Nave Pegos.
Esse constrangimento é resolvido com a configuração adotada no PE (Figura 6).

Figura 5 - Localização e configuração da Alternativa 1 do porto de recreio de Faro apresentada
em fase de Estudo Prévio
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Figura 6 - Sobreposição da Alternativa 1 (Estudo Prévio) com a solução de Projeto de
Execução (a tracejado). Limites das estruturas emersas (quebra-mares e plataforma terrestre)

3.4 - Programação temporal da fase de construção
A previsão de prazo para realização da obra é de 18 meses. No Quadro 5 apresenta-se o
cronograma indicativo do desenvolvimento dos trabalhos em obra, salvaguardando-se o
período temporal de Março a Agosto quando a dragagens não serão permitidas.
Naturalmente o empreiteiro poderá vir a apresentar uma outra programação que, em função
dos meios empregues, da força de trabalho, dos métodos construtivos, etc., poderá
determinar prazos distintos. Contudo, independentemente do prazo e programação das
atividades que vierem a ser propostas, o período temporal de suspensão das dragagens
terá de ser respeitado.
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Quadro 5 - Cronograma indicativo do desenvolvimento dos trabalhos em obra

ATIVIDADE

Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ag St Ot Nv Dz Jr Fv Mr Ab Ma Jn Ju Ag St Ot Nv Dz Jr
Montagem do estaleiro
Demolições
Dragagens e escavações
Tratamento de solos por colunas de brita
Retenções marginais
Cais de alagem
Rampa varadouro e muros ala
Aterros
Equipamentos e redes técnicas
Arruamentos e pavimentação
Infraestruturas flutuantes
Assinalamento marítimo
Arranjos exteriores
Desmontagem do estaleiro

3.5 - Projetos associados
A construção e melhoria dos acessos terrestres ao novo Porto de Recreio de Faro não
fazem parte do PE avaliado neste RECAPE.
Todavia, foi realizado um EP centrado nas acessibilidades rodoviárias e pedonais ao porto
de recreio.
Neste âmbito, é realizado no presente RECAPE uma breve descrição das soluções
preconizadas para a acessibilidade terrestre, bem como uma avaliação sumária de impactes
da concretização destas infraestruturas.
A acessibilidade terrestre ao porto de recreio será materializada através da rodovia
existente, sujeita a obras de beneficiação, e da construção de uma passagem superior
rodoviária e pedonal, no local da atual passagem de nível rodoviária, e de uma passagem
superior pedonal, no local da atual passagem de nível pedonal (Figura 7).

O_1632_00_RECAPE_VOL-2_RBASE_0.docx

ABR-2016

29

Figura 7 - Localização dos acessos terrestres existentes

Solução preconizada para a passagem superior rodoviária e pedonal
A passagem superior rodoviária e pedonal destina-se a estabelecer a ligação entre a
rotunda da zona urbana da cidade de Faro, localizada no cruzamento da Avenida Calouste
Gulbenkian com a Av. Prof. Adelino da Palma Carlos, e a Via de Acesso ao futuro Porto de
Recreio de Faro, localizada na zona ribeirinha, substituindo a passagem de nível com
guarda existente no prolongamento da Avenida Calouste Gulbenkian.
A solução preconizada no EP é constituída por duas componentes:


A passagem superior rodoviária;



A passagem superior pedonal, com circulação partilhada (pedonal e ciclável).

Desenvolve-se segundo traçados diferenciados, adaptados às características e solicitações
específicas do tipo de circulação afeta a cada uma das passagens, utilizando em comum o
troço que se desenvolve sobre a via-férrea (Figura 8).
A passagem superior rodoviária desenvolve-se, no primeiro troço até à travessia da viaférrea, segundo um eixo retilíneo, assumindo depois a forma de um loop, para confluir com a
via de acesso ao futuro porto de recreio.
A passagem superior pedonal, com circulação partilhada, desenvolve-se de ambos os lados
da via-férrea, paralelamente a esta, sendo constituídas por uma rampa e um núcleo de
escadas.
A presente solução garante a ligação rodoviária, pedonal e ciclável entre a cidade e a zona
ribeirinha em condições de conforto e segurança, dando resposta quer à regulamentação
relativa à circulação viária, quer à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada,
quer às condicionantes para percursos cicláveis.
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A passagem superior rodoviária tem uma extensão de cerca de 230 m, sendo constituída
por três troços: dois trainéis e um troço sobre o caminho-de-ferro.

Figura 8 - Planta da passagem superior rodoviária e pedonal

Devido aos condicionalismos que impossibilitam o aumento do desenvolvimento dos trainéis
em planta, com cerca de 87,00 m cada, e ao gabarito vertical de 7,50 m definido para a
passagem superior, procurou-se uma solução estrutural de altura reduzida para o troço
sobre a via-férrea que permita, em conjugação com o comprimento máximo possível dos
trainéis, a redução da sua inclinação. Deste modo, e tirando partido das cotas de arranque
dos trainéis e da mesa de rolamento da via (definida pela face superior dos carris), a
inclinação para os dois trainéis é de 9%.
A inclinação referida, apesar de superior aos 8% assumidos para a rede viária nacional pela
Infraestruturas de Portugal, S.A., é aceitável em troços de acesso local e de tráfego
reduzido, como é o caso da situação em estudo.
O vão do troço sobre a via-férrea é de cerca de 15,00, tendo sido considerada a distância
mínima definida de 5,00 m para pilares ao eixo da via mais próxima, integrando a via de
circulação rodoviária e a passagem pedonal partilhada.
A solução desenvolvida para o tabuleiro da passagem superior rodoviária apresenta uma
largura total de 9,64 m, integrando na sua secção tipo uma faixa de rodagem bidirecional
com 7,00 m e, de ambos os lados, uma passagem pedonal de segurança com 1,32 m de
largura total, com uma largura livre de 0,60 m.
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Na zona sobre a via-férrea o tabuleiro apresenta uma largura total de 11,32 m, integrando
uma faixa de rodagem bidirecional com 7,00 m, uma passagem pedonal de segurança com
1,32 m de largura total e um passadiço de circulação partilhada com uma largura livre útil de
2,25 m.
A passagem superior pedonal, assumindo-se como uma via partilhada (pedonal e ciclável),
permite a travessia pedonal e com bicicletas da via-ferroviária em condições de conforto e
segurança, dando resposta à regulamentação em vigor relativa à acessibilidade de pessoas
com mobilidade condicionada. Desenvolve-se de ambos os lados da via-ferroviária,
paralelamente a esta, sendo cada acesso constituído por uma rampa e um núcleo de
escadas.
De acordo com a regulamentação relativa à acessibilidade de pessoas com mobilidade
condicionada, a inclinação dos troços das rampas é de 6% com uma projeção máxima de
10,00 m, dotadas, na base e no topo, de plataformas de descanso com 1,50 m de
comprimento. O comprimento total das rampas é de cerca de 164,00 m, desenvolvendo-se
em dois tramos paralelos. Na zona de arranque e chegada da rampa, desenvolve-se o
núcleo de escadas.
Importa referir que numa fase inicial foi equacionada uma solução em túnel para
atravessamento da via-férrea. No entanto, considerando que nesta solução a cota do
pavimento do túnel ficaria abaixo do nível médio do mar, obrigando à instalação de um
sistema de bombagem para escoamento das águas pluviais, encarecendo e
vulnerabilizando o atravessamento, a que se associaria uma menor comodidade e
segurança, foi considerada menos vantajosa, pelo que foi abandonada.
Solução preconizada para a rodovia de acesso ao futuro porto de recreio
A rodovia de acesso ao futuro porto de recreio desenvolve-se numa extensão de 987 m,
sobrepondo-se à plataforma da rodovia de acesso ao fundeadouro existente, e
estabelecendo a ligação entre a futura passagem superior sobre a via-férrea e a entrada na
zona portuária.
A via existente apresenta, de uma maneira geral, uma largura de 7 m parcialmente
pavimentada, verificando-se a inexistência de passeios laterais e de um sistema de
drenagem pluvial.
Na sua envolvente verifica-se a existência de diversos edifícios, não estando prevista a sua
demolição. Do lado Sul da via, os edifícios alternam com taludes de aterro revestidos, para
retenção das águas das marés, e do lado Norte verifica-se a existência da vedação da viaférrea.
A solução proposta em EP corresponde ao reperfilamento da via existente seguindo as
recomendações da C.M. de Faro, designadamente a implementação de passeio
materializado em toda a sua extensão, e a não afetação das propriedades limítrofes,
incluindo a área vedada, propriedade da Infraestruturas de Portugal.
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Neste contexto, a faixa de rodagem passará a apresentar 5,5 m de largura, composta por
uma via de 2,75 m em cada sentido, e passeio do lado sul com uma largura variável, com
um mínimo de 1,50 m.
A construção de um passeio ao longo da via de acesso permitirá reforçar a segurança da
circulação pedonal, assim como a implantação de colunas de iluminação pública e das
redes de serviços públicos e privados.
Solução preconizada para a passagem superior pedonal
A passagem superior pedonal destina-se a estabelecer a ligação pedonal, em condições de
conforto e segurança, entre a zona central da cidade (zona da doca de recreio e do Jardim
Manuel Bívar) e o futuro Porto de Recreio de Faro, sobre o troço da linha de caminho-deferro do Algarve, substituindo a passagem de nível pedonal existente.
O acesso pedonal localizar-se-á na continuidade da Avenida da Comunidade Lusíada, no
alinhamento do conjunto edificado do Hotel Eva e da Polícia Marítima.
A solução desenvolvida para o acesso pedonal ao futuro Porto de Recreio consiste numa
passagem superior pedonal dotada de dois núcleos de acessos verticais de cada lado da
via-férrea, integrando cada uma escadas e elevadores panorâmicos. A solução proposta
procura tirar partido das perspetivas que se desfrutam desta infraestrutura sobre a ria e o
conjunto urbano onde se insere, constituído pela zona central da cidade, o núcleo histórico e
a envolvente da bacia do porto de recreio.
A solução, em planta, desenvolve-se segundo um eixo perpendicular ao caminho-de-ferro,
na continuidade do plano de fachadas constituído pelos edifícios do Hotel Eva e a Polícia
Marítima, procurando minimizar o impacto visual que a estrutura terá sobre a perspetiva que
se tem da Avenida da Comunidade Lusíada, assim como de toda a zona envolvente ao atual
porto de recreio (Figura 9).
A estrutura proposta é constituída por um tabuleiro metálico em arco que se desenvolve
sobre o caminho-de-ferro, assente em dois núcleos de acessos verticais de concepção
laminar em betão armado afastados 17,55 m, que integram os elevadores panorâmicos com
três faces e portas telescópicas com vidro de segurança, e as escadas de acesso em
estrutura metálica (Figura 10).
As caixas dos elevadores serão constituídas por um elemento estrutural laminar em betão
armado e três faces em vidro temperado laminado de segurança. Serão ainda dotadas de
lâminas sombreadoras para proteger o vidro da exposição solar, assim como de grelhas de
ventilação superior e inferior para dissipação da carga térmica, desenfumagem e circulação
vertical e transversal do ar.
A iluminação pública da passagem pedonal será constituída por aparelhos com tecnologia
LED integrados no guarda corpos.
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Figura 9 - Alçado lateral (lado de terra) da passagem pedonal superior

Figura 10 - Alçado longitudinal da passagem pedonal superior
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4 - CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA
4.1 - Compatibilidade com os Instrumentos de Gestão Territorial
A construção do novo Porto de Recreio de Faro está prevista nos seguintes IGT:


PROT Algarve : Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve



POOC : Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura – Vila Real de Santo
António



POPNRF : Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa



PDM : Plano Diretor Municipal de Faro

4.1.1 - PROTAL
A revisão do PROT Algarve foi aprovada pela RCM n.º 102/2007, de 3 de agosto.
As orientações estratégicas que o PROT Algarve defende para o sector do turismo
enquadram-se nas linhas orientadoras do Plano Estratégico Nacional de Turismo.
Atendendo ao primeiro objetivo estratégico estabelecido para a Região - Diversificar e
Qualificar o Cluster Turismo/Lazer - a estratégia do sector do turismo apresentada no PROT
Algarve considera que se deve, entre outros, Reforçar os elementos de suporte da «marca»
Algarve – sol, praia, mar e golfe – e introduzir o turismo náutico como mais um elemento
estruturante dessa marca.
No PROT Algarve o turismo náutico é assim considerado um produto turístico principal, i.e.,
produto para o qual a Região dispõe (ou pode vir a dispor) de capacidade competitiva.
No diagnóstico do Plano considera-se que o produto recreio náutico tem evoluído
favoravelmente, carecendo, no entanto, de mais investimento em marinas e portos de
recreio e de expansão no território regional.
O diagnóstico refere igualmente que segundo a Estratégia de Desenvolvimento, a
consolidação dos equipamentos na área da náutica de recreio (portos e equipamentos
complementares), reforçando os factores de atração do destino turístico algarvio na
competição direta com outros polos da oferta, nacionais e europeus, desempenha uma
função crucial na qualificação e aposta estratégica em torno de um novo papel para as
atividades turísticas regionais.
De acordo com o Programa de Execução do PROT Algarve consta como um dos programas
estratégicos o “PE 10 - Mar Algarvio, um oceano de oportunidades” associado ao qual está
a medida: “Apoios ao recreio náutico”.
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Esta medida compreende a diversas Ações / Projetos entre as quais consta o Porto de
Recreio de Faro com o seguinte enquadramento:


Ação / Projeto: Porto de Recreio de Faro



Localização: Faro



Investimento Estimado (M€): 25 (inclui, além de Faro, Tavira VRS António e Vila do Bispo)



Prioridade: 1 (até 5 anos)



Promotor: ICN/IPTM/CM’s (promotor do projeto em 2015: Docapesca)



Programa Estratégico: PE 10



Rede: Rede de Portos



Prazo de Realização: 2007 e anos seguintes



Fontes de Financiamento Nacional: A. Central / A. Local / Privados

4.1.2 - POOC Vilamoura – Vila Real de Santo António
O POOC Vilamoura – Vila Real de Santo António foi aprovado pela RCM n.º 103/2005, de
27 de junho.
Na Planta Síntese do POOC estão identificadas as infraestruturas portuárias ligadas ao
recreio náutico, existentes e programadas. De entre estas, destacou-se as que se situam
zona de Faro (Figura 11).
Refira-se, contudo, que as áreas portuárias estão excluídas da área de intervenção do
POOC, ainda assim optou o ex-ICN, entidade responsável pela elaboração do Plano, por
assinalar os portos por forma a melhor equacionar as propostas para estas infraestruturas.
Esta condição, integrar-se em área portuária, determina que não se aplicam ao Porto de
Recreio de Faro as restrições impostas pelo POOC, designadamente as classes e
categorias de espaço, bem como as restantes disposições.
Na Figura 12 apresenta-se a área de jurisdição portuária afeta à Docapesca conforme
ilustrado no DL n.º 16/2014, de 3 de fevereiro.
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Figura 11 - Extrato da Planta Síntese do POOC Vilamoura – Vila Real de Santo António
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Figura 12 - Limite da área de jurisdição do Porto de Recreio de Faro e Porto de Recreio de
Olhão, canal de Olhão e canais secundários, afetos à Docapesca

4.1.3 - PO do Parque Natural da Ria Formosa
O POPNRF foi aprovado pela RCM n.º 78/2009, de 2 de setembro.
De acordo com a Planta Síntese (Figura 13) do POPNRF o local de projeto situa-se em
“Área Costeira e Lagunar” apresentando como regime de proteção a tipologia “Áreas de
proteção parcial do tipo II”.
As áreas de proteção parcial do tipo II compreendem os espaços que contêm valores
naturais compatíveis com os atuais usos do sistema lagunar e áreas adjacentes,
nomeadamente a pesca, a salicultura, a aquicultura, a agricultura extensiva e o transporte
marítimo/navegação.
A classificação das áreas de proteção parcial do tipo II tem como principais objetivos:
a) Contribuir para a valorização e manutenção dos valores naturais, culturais e
paisagísticos;
b) Preservar áreas de enquadramento, transição ou amortecimento dos impactes
ambientais relativamente às áreas de proteção total e parcial do tipo I;
c) Promover a exploração sustentável dos recursos naturais.
O regulamento do POPNRF estipula no n.º 5 do artigo 22.º (Disposições específicas das
áreas de proteção parcial do tipo II), relativamente às instalações portuárias de recreio
náutico, o seguinte: “Nas áreas de proteção parcial do tipo II é permitida a instalação e
funcionamento das instalações portuárias ligadas à pesca e recreio náutico previstas no
POOC Vilamoura - Vila Real de Santo António”.
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Como se verificou atrás, o porto de recreio de Faro, na localização pretendida, está previsto
no POOC Vilamoura -Vila Real de Santo António.

Figura 13 - Extrato da Planta Síntese do POPNRF

A Planta de Condicionantes (Figura 14) do POPNRF identifica que, para o local de projeto,
se aplicam as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública:
- Reserva Ecológica Nacional (REN);
- Domínio Público Marítimo (DPM);
- SIC Ria Formosa / Castro Marim;
- ZPE Ria Formosa;
- Parque Natural da Ria Formosa.
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Figura 14 - Extrato da Planta de Condicionantes do POPNRF

4.1.4 - PDM de Faro
O PDM de Faro foi ratificado pela RCM n.º 174/95, de 19 de dezembro, e, entretanto, sujeito
a várias alterações.
De acordo com a Carta de Ordenamento – Síntese do PDM de Faro (Figura 15) estão
propostas duas localizações para implantação de “Equipamento - Doca de Recreio, para
outros barcos”. Ambas as localizações situam-se junto da cidade de Faro, sendo uma
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designada de “doca de recreio nascente” e a outra “doca de recreio poente”. É esta última
que coincide com a localização agora proposta para o Porto de Recreio de Faro.
O local de interesse para implantação do novo Porto de Recreio de Faro está incluído na
área da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão da zona ribeirinha de Faro (UOP 2).
Conforme artigo 96.º do Regulamento do PDM alguns dos atributos desta UOP são:
1 - A UOP da zona ribeirinha de Faro delimitada na planta de síntese, é constituída
por terrenos públicos e privados destinados à instalação do novo parque público
ribeirinho, do passeio ribeirinho e ainda à reconversão urbana da zona ribeirinha da
cidade.
2 - Esta UOP deve ser objeto de planos de pormenor, com base em programas
previamente acordados com as entidades intervenientes (Câmara Municipal, Instituto
Portuário e dos Transportes Marítimos, Parque Natural da Ria Formosa, Caminhos
de Ferro Portugueses e proprietários privados) e de acordo com as regras de
ocupação definidas no presente Regulamento para cada área específica.
3 - Os objetivos desta UOP são:
(…)
b) No troço entre o parque ribeirinho e a doca de Faro — requalificar a
ocupação urbana do espaço ribeirinho e integrar os projetos de reconversão
das instalações industriais e ferroviárias e a remodelação e expansão das
docas de recreio;
(…)
As intervenções previstas para esta UOP estão em curso destacando-se a 1.ª fase do
Parque Ribeirinho, já concluída.
Os objetivos definidos para esta UOP, designadamente a alínea b) do artigo 96.º do
Regulamento do PDM, reforçam a opção da implantação do novo porto de recreio de Faro.
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Figura 15 - Extrato da Planta de Ordenamento - Síntese do PDM de Faro

A Planta de Condicionantes do PDM de Faro (Figura 16) identifica que, para o local de
projeto, se aplicam as seguintes servidões administrativas e restrições de utilidade pública:
- Reserva Ecológica Nacional (REN);
- Domínio Público Hídrico (DPH);
- Parque Natural da Ria Formosa;
- Servidão aeronáutica.
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Figura 16 - Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Faro

4.1.5 - Síntese das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública
De acordo com os instrumentos de ordenamento do território em vigor aplicam-se à área de
projeto do Porto de Recreio de Faro as seguintes condicionantes, servidões e restrições de
utilidade pública:
 Património Natural:


Reserva Ecológica Nacional (REN);



Domínio Público Hídrico (DPH);



Área Protegida (Parque Natural da Ria Formosa);



Rede Natura 2000 (SIC Ria Formosa / Castro Marim e, ZPE Ria Formosa).
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 Infraestruturas de Transporte:


Servidão aeronáutica:



Domínio Público Ferroviário.

As referidas condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública apresentam o
seguinte enquadramento jurídico atinente ao licenciamento do projeto do Porto de Recreio
de Faro:
Reserva Ecológica Nacional (REN) – A REN do concelho de Faro foi ratificada pela RCM
n.º 162/2000, de 20 de novembro. O regime jurídico da REN é estabelecido pelo DL
n.º 166/2008, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo DL n.º 239/2012, de 2 de
novembro, com a alteração introduzida no art.º 20.º pelo DL n.º 96/2013, de 19 de julho.
Atendendo às características técnicas do projeto do porto de recreio de Faro a execução do
mesmo em área da REN é apenas realizável ao abrigo do disposto no n.º 3 do Artigo 21.º do
DL n.º 166/2008.
Com efeito, no âmbito do procedimento de AIA, o projeto obteve a emissão de DIA
condicionalmente favorável, facto que equivale ao reconhecimento do interesse público da
ação (i.e. a construção do porto de recreio de Faro na localização prevista).
Domínio Público Hídrico (DPH) – Compete à APA licenciar as utilizações dos recursos
hídricos, emitindo os respetivos títulos de utilização dos recursos hídricos (cf. artigo 12.º do
DL n.º 226-A/2007, de 26 de outubro). No entanto, nas áreas do DPH afetas às
administrações portuárias a competência da autoridade nacional da água para licenciamento
e fiscalização da utilização dos recursos hídricos considera-se delegada na administração
portuária com jurisdição no local, que, no presente caso é a Docapesca [cf. n.º 1 do artigo
13.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água), republicada no DL n.º 130/2012,
de 22 de junho].
Área Protegida e Rede Natura 2000 – A construção do Porto de Recreio de Faro,
entendida como instalação portuária ligada ao recreio náutico, numa Área Protegida e em
zonas da Rede Natura 2000, ou seja, Áreas Classificadas tal como definidas no DL n.º
142/2008, de 24 de Julho2, está sujeita, previamente, às condições constantes da respetiva
legislação aplicável, designadamente, o DL n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo DL n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro, e pelo DL n.º 156-A/2013, de 8 de novembro3, a RCM n.º 115-

2

Estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade.
Diploma que transpõe para o ordenamento jurídico português a Diretiva nº 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de
Abril, relativa à conservação das aves selvagens (Diretiva Aves), e a 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 (Diretiva Habitats), e 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.

3
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A/2008, de 21 de Julho4, e a RCM n.º 78/2009, de 2 de setembro5, nas quais se incluem o
parecer vinculativo do ICNF, I.P., e a sujeição a procedimento de AIA.
No presente caso existe ainda outra exigência definida no regulamento POPNRF a qual
estipula no n.º 5 do artigo 22.º que “Nas áreas de proteção parcial do tipo II é permitida a
instalação e funcionamento das instalações portuárias ligadas à pesca e recreio náutico
previstas no POOC Vilamoura -Vila Real de Santo António”.
Verifica-se que o novo Porto de Recreio de Faro cumpre as duas condições necessárias
para obter parecer favorável do ICNF, i.e. foi objeto de procedimento de AIA e está previsto
no POOC Vilamoura -Vila Real de Santo António.
Na Figura 17 apresentam-se as Áreas Classificadas que incidem na área do projeto do
Porto de Recreio de Faro.

Figura 17 - Áreas Classificadas no local de intervenção

4
5

Diploma que aprova o Plano Setorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental.
Diploma que aprova o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (POPNRF).
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Servidão Aeronáutica – O DL n.º 51/80, de 25 de Março, estabelece disposições relativas à
constituição da servidão aeronáutica da área confinante com o Aeroporto de Faro. De
acordo com este diploma o novo Porto de Recreio de Faro insere-se na Zona 2, sector 2-A.
Como tal, a área de projeto está sujeita a servidão geral, nos termos do artigo 4.º do DL
45987, de 22 de outubro. “As servidões gerais compreendem a proibição de executar sem
licença da autoridade aeronáutica as atividades e trabalhos seguintes:
a) Construções de qualquer natureza, mesmo que sejam enterradas, subterrâneas ou
aquáticas;
b) Alterações de qualquer forma, por meio de escavações ou aterros, do relevo e da
configuração do solo;
c) (…)”
Neste quadro, a construção do novo Porto de Recreio de Faro carece de parecer vinculativo
da autoridade aeronáutica. Para a sua obtenção deverá ser remetido à Autoridade Nacional
da Aviação Civil (ANAC) um pedido nesse sentido, com a indicação da localização e a
descrição sumária do que se pretende construir. Assim, deverá ser enviada uma planta com
a indicação das coordenadas e a posição relativamente ao Aeroporto de Faro, sendo que a
indicação das cotas é fundamental para a emissão do parecer.

Domínio Público Ferroviário – O DL n.º 276/2003, de 4 de Novembro, diploma que
estabelece o regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário, apresenta no capítulo
III o conjunto de disposições relativas às servidões sobre prédios confinantes ou vizinhos ao
domínio público ferroviário. Mais especificamente, e com interesse para o presente projeto,
destacam-se os n.os 1 e 2 do artigo 15.º, referente às zonas non aedificandi, nos quais
constam o seguinte:
1 - Nos prédios confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou ramais ou de outras
instalações ferroviárias em relação às quais se justifique a aplicação do presente
regime, nomeadamente as subestações de tração elétrica, é proibido:
a) Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou
plantação de árvores a distância inferior a 10 m, sem prejuízo do disposto no
n.º 2;
b) Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da
linha férrea, sem prejuízo do disposto no n.º 3.
2 - Quando se verifique que a altura das construções, edificações, aterros, depósitos
de terras ou árvores é superior, real ou potencialmente, a 10 m, a distância a
salvaguardar deve ser igual à soma da altura, real ou potencial, com o limite da
alínea a).
Atendendo a que o projeto prevê a construção de uma ciclovia e a criação de
estacionamento automóvel no interior de zona non aedificandi, ambos a implantar cerca da
cota do terreno natural, bem como uma escavação/dragagem, será necessário o proprietário
confinante requerer ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, designadamente à
Unidade de Regulação Ferroviária, a redução das obrigações que lhe são impostas, a qual
poderá ser concedida quando não implique diminuição da segurança da circulação e da
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infraestrutura ferroviária. Esta autorização depende de parecer favorável do gestor da
infraestrutura ferroviária, podendo ser ouvidos ainda os operadores de transporte ferroviário
diretamente envolvidos.

4.2 - Entidades contactadas com competência na apreciação do projeto
No âmbito da elaboração do PE do Porto de Recreio de Faro e respetivo RECAPE foram
contactadas as seguintes entidades:


Infraestruturas de Portugal;



Câmara Municipal de Faro;



Agência Portuguesa de Ambiente (APA);



APA / ARH Algarve;



Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática / Direção Geral do
Património Cultural (CNANS/DGCP).

Foram igualmente contactadas outras entidades, designadamente associações locais e
regionais, o Museu Ramalho Ortigão, da Marinha, e uma empresa de mergulho de Faro.
Destaca-se ainda o acordo de cooperação celebrado em 12-10-2015 entre a Docapesca e a
Câmara Municipal de Faro no qual se estabeleceu, entre outros aspetos, que a edilidade
participaria na Comissão Técnica de Acompanhamento do projeto.
No Quadro 6 apresenta-se um resumo da informação e dos aspetos relevantes decorrentes
desses contactos.
A correspondência trocada é apresentada no anexo V do Volume 4 – Anexos.

Quadro 6 - Resumo da informação trocada com entidades com competência na apreciação do
projeto
Entidade contactada

Resumo da informação

Infraestruturas de
Portugal

 Solicitação de informação relacionada com as travessias pedonais
e
rodoviárias
incluídas
no
EP
das
acessibilidades,
designadamente: definição da faixa de Domínio Público
Ferroviário; identificação da quilometragem; contagens do número
de veículos e pessoas que efetua travessias nas passagens de
nível rodoviária e pedonal; manual sobre os condicionamentos
para projeto de passagens superiores rodoviárias e pedonais ao
caminho-de-ferro.
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Entidade contactada

Resumo da informação
 Informação remetida pela FAGAR referente às redes de drenagem
de esgotos domésticos e pluviais na área do projeto.
 Parecer da FAGAR referente ao anteprojeto do Porto de Recreio
de Faro.
 Auscultação à Câmara Municipal de Faro para auxílio na
identificação de local viável para a instalação do estaleiro de obra.

Câmara Municipal de
Faro

 Pedidos de informação relevante sobre a existência de património
cultural na área de projeto dirigidos à CM de Faro e ao museu
municipal.
 Pedido a solicitar autorização para indicação do museu municipal
de Faro como instituição de depósito provisório de espólio
arqueológico.
 Respostas do museu municipal de Faro ao pedido de depósito
provisório de espólio arqueológico.
 Parecer sobre o projeto de integração paisagística.

Agência Portuguesa
de Ambiente (APA)

ARH Algarve

 Pedido de esclarecimento sobre medida (tipo de draga) constante
na DIA e legislação revogada (Portaria n.º 330/2001).
 Pedido de informação sobre local de imersão de dragados e de
esclarecimento sobre medida (tipo de draga) constante na DIA.
 Proposta do proponente relativa a destino alternativo para imersão
de dragados.
 Estado do PATA via portal do arqueólogo
 Parecer acerca do pedido de autorização para a realização de
trabalhos arqueológicos.

CNANS/DGCP

 Pedido para consulta de processos relativos a património cultural
na envolvente da área de projeto.
 Pedido de informação relevante sobre a existência de património
cultural na área de projeto.

Direção Regional da
Cultural do Algarve

 Pedido de informação relevante sobre a existência de património
cultural na área de projeto.
 Resposta da DRCAlgarve ao pedido de informação

Associações

 Pedido de informação relevante sobre indícios de existência de
património cultural na área de projeto às associações
ALMARGEM; FARO 1540 (Associação de Defesa e Promoção do
Património Ambiental e Cultural de Faro); e, VIVMAR - Associação
de Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa.

Outros

 Pedido de informação relevante sobre a existência de património
cultural na área de projeto à Escola de mergulho Udiving, em Faro
e ao Museu Ramalho Ortigão (Marinha).
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4.3 - Aprofundamento da avaliação dos impactes ambientais
4.3.1 - Atualização da situação de referência
O “EIA das Alternativas do Porto de Recreio de Faro e de um Fundeadouro” foi elaborado
em 2005.
Se bem que desde essa data até ao momento atual se pudesse antecipar terem ocorrido
alterações no estado do ambiente, que as houve, as mesmas não podem contudo ser
consideradas significativas.
Concorrem para este facto duas condições importantes. Por um lado, a localização objetiva
do local de intervenção em área do Parque Natural da Ria Formosa, onde por definição se
pretende manter inalterados os valores naturais, culturais e paisagísticos, situação que, de
uma forma geral no local de projeto e envolvente imediata, se constata ter-se mantido.
Por outro, a zona urbana adjacente, a nascente, que por corresponder a um espaço urbano
consolidado mantém também desde aquela data as mesmas características, quer em
termos de usos e ocupação do solo, quer no que respeita à classificação dos espaços e
propostas constantes do PDM de Faro.
Salienta-se ainda que a localização do futuro Porto de Recreio de Faro é coincidente com a
localização da Alternativa 1 desenvolvida em fase de EP.
Por conseguinte, a situação de referência apresentada no EIA mantem-se atualizada para a
grande maioria dos fatores ambientais.
Não obstante a constância registada a nível do enquadramento ambiental geral do local de
intervenção, por via da produção de nova informação ao longo destes anos por algumas
entidades, bem como no âmbito do presente RECAPE, é possível atualizar a situação de
referência relativamente a alguns aspetos.
Assim, no que respeita a informação mais relevante produzida por algumas entidades há a
referir contributos a nível da qualidade da água, ainda que qualitativos, e a nível do ruído.
Quanto à informação produzida no âmbito do RECAPE, solicitada na DIA, há a assinalar o
aprofundamento do conhecimento relativamente à qualidade dos sedimentos e ao
património arqueológico.
Para além destes dois fatores ambientais, o facto de agora estar perfeitamente definido o
local de implantação do empreendimento, foi possível realizar um reconhecimento mais
detalhado desse local no que respeita aos fatores biológicos, designadamente a nível da
vegetação, que no EIA foi apresentado de forma mais genérico ainda que identificasse os
valores em questão, os quais se mantêm.
Um último aspeto respeita aos usos na área de intervenção, mais especificamente ao
fundeadouro, intensamente utilizado, situado na Regueira da Cova do Ladrão.
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Seguidamente enquadra-se e apresenta-se, por fator ambiental, o conjunto de elementos
relevantes que permitem enriquecer e atualizar o conhecimento do local de intervenção.
Qualidade da água: A qualidade da água da Ria Formosa é um aspeto que tem tido um
grande relevo, nem sempre pelas melhores razões, devido à importância socioeconómica
que tem sido colocada na atividade de produção de bivalves, uma vez que a Ria Formosa
contribui com 80% da produção nacional.
O relatório científico produzido pelo IPIMAR6 em 2012 é relativamente elucidativo quanto a
esta temática. O estudo apresentado por aquela entidade avaliou a evolução temporal e
espacial da contaminação fecal, ocorrida entre 1990 e 2009, em bivalves das cinco
principais zonas de produção da Ria Formosa (Cacela, Tavira, Fuzeta, Olhão e Faro) e a
sua relação com as variáveis ambientais.
Relata que os valores mais elevados de Escherichia coli nos bivalves foram obtidos durante
os anos 90, avançando a possibilidade de estar relacionado com a descarga de águas
residuais não tratadas diretamente para a ria, e que durante a década de 2000 se registou
uma diminuição dessa contaminação, sendo 83% da população já servida por estações de
tratamento de águas residuais (ETAR's) em 2002.
O Relatório refere que na última década, em termos globais, a água da Ria Formosa
apresenta índices de contaminação fecal significativamente mais baixos do que nos anos
anteriores, como resultado de uma melhoria muito significativa do sistema de tratamento dos
efluentes urbanos através de ETAR. Contudo, não deixa de assinalar que os bivalves
recolhidos na zona de Faro foram os que apresentaram os níveis de contaminação em E.
coli mais elevados.
Por outro lado, analisou-se o Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) das Ribeiras
do Algarve7, de 2015, em que é apresentada a classificação do estado das massas de água
tendo por base a avaliação do estado ecológico e do estado químico.
Assim, verificou-se no que respeita à classificação das massas de água do 1.º e 2.º ciclos,
quanto ao estado ecológico bem como ao potencial ecológico as águas costeiras da “Ria
Formosa WB2”8 foram classificadas com estado Bom e Superior.
Relativamente à classificação do estado químico das massas de água verifica-se que, no 1º
ciclo, as águas costeiras da “Ria Formosa WB2” foram classificadas com estado Bom,
enquanto no 2.º ciclo o estado químico das águas costeiras da “Ria Formosa WB2” registou
um agravamento.
Quanto à classificação do estado global das massas de água, que resulta da combinação do
estado/potencial ecológico e do estado químico, as águas costeiras da “Ria Formosa WB2”
foram classificadas com estado Inferior a Bom
6

INRB,I.P. (2012); Qualidade microbiológica dos bivalves da Ria Formosa, 20 anos de resultados.
APA (2015)
8
De acordo com o PGRH das Ribeiras do Algarve (RH8), de 2015, o local de intervenção (projeto do porto de
recreio de Faro) situa-se na massa de água superficial designada “Ria Formosa WB2 - Lagoa mesotidal pouco
profunda fortemente modificada”, respeitando à categoria de “águas costeiras”.
7
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O relatório justifica que o agravamento registado na diferença de classificação das águas
costeiras, do 1.º para o 2.º do ciclo, é o reflexo do sistema de classificação no 2.º ciclo incluir
mais elementos biológicos e as fronteiras para os diferentes estados terem sido
estabelecidas com mais acuidade, atendendo aos resultados dos trabalhos do grupo de
intercalibração comunitário.
Pese embora os problemas que se registam a nível da qualidade das águas da Ria
Formosa, perspetivam-se melhorias importantes com a construção da nova ETAR de
Faro/Olhão, em substituição das atuais ETAR de Faro Nascente e Olhão Poente que, além
de se encontrarem subdimensionadas face às solicitações atuais, assentam em sistemas de
tratamento desadequados face aos padrões de qualidade atualmente exigidos.
Por conseguinte, com a entrada em funcionamento da nova ETAR, o que não deverá
suceder antes de 2017, é expetável uma melhoria global na qualidade das águas da ria,
refletindo-se positivamente não só na atividade de produção de bivalves mas sobretudo
beneficiando todo o ecossistema lagunar.
Ambiente sonoro: A nível do ambiente sonoro o município de Faro dispõe de dois
instrumentos de gestão do ruído inexistentes à data de elaboração do EIA. Trata-se do
mapa de ruído do município de Faro, adaptado ao novo Regulamento Geral do Ruído em
2008, e o Regulamento Municipal do Ruído de 2013.
De acordo com o extrato do mapa de ruído de Faro incidente no local de projeto,
classificado como zona mista, verifica-se que são cumpridos os valores limite de exposição
a ruído ambiente exterior [cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 9/2007, de 17 de
janeiro], quer no que respeita ao indicador Lden (diurno-entardecer-noturno) quer ao
indicador Ln (noturno) (ver anexo VI do Volume 4).
Por outro lado, o Regulamento Municipal do Ruído, que entrou em vigor a 9 de Março de
2013, estabelece um regime complementar ao regime geral permitindo à Câmara Municipal
uma atuação mais rápida e eficiente na resolução dos problemas de ruído e proteção dos
direitos ao silêncio e repouso da população.
O principal objetivo é regular e concretizar a forma de exercício dos poderes de fiscalização
do município, no que respeita à prevenção e controlo das várias fontes de ruído suscetíveis
de causar incómodos de forma a articulá-lo com o regulamento dos horários de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais, promovendo o equilíbrio e harmonia entre
os diferentes interesses, assim como garantir uma boa qualidade acústica nos
estabelecimentos comerciais e de lazer.
O regulamento aplica-se às atividades ruidosas, permanentes e temporárias e a outras
fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade, nomeadamente: equipamentos e
trabalhos ruidosos; laboração de estabelecimentos industriais, comerciais, de restauração
e/ou bebidas e serviços; esplanadas; espetáculos, diversões, manifestações desportivas,
feiras e mercados.
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Qualidade dos sedimentos: Para avaliar a qualidade dos sedimentos a dragar na área de
implantação do projeto foi realizada uma campanha de recolha e análise de 18 amostras de
sedimentos, em 9 estações, de acordo com as especificações constantes do anexo III da
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro. As análises laboratoriais revelaram que 16
amostras se enquadram na classe 1 de qualidade e duas amostras na classe 2, sendo que
todos os parâmetros enquadrados na classe 2 estão mais próximos do limiar da classe 1 do
que da classe 3.
A análise detalhada dos resultados da campanha de amostragem de sedimentos é
apresentada no Anexo II do Volume 4.
Património arqueológico: A prospeção arqueológica subaquática e terrestre da área de
projeto consta do conjunto de solicitações da DIA a realizar em fase de REACPE uma vez
que tal prospeção não ocorreu na fase de EIA. No âmbito destes trabalhos foram
identificadas algumas ocorrências cujo respetivo relatório, apresentado no Anexo III do
Volume 4, detalha e avalia.
Vegetação natural: Os fatores biológicos foram desenvolvidos de forma adequada na fase
de EIA, tendo sido caracterizado o ecossistema lagunar e identificados os principais valores
em presença. Importa, contudo, completar a informação relativa à vegetação ocorrente,
identificando as espécies presentes e a sua distribuição. Foi, assim, realizado um
reconhecimento da área de implantação do projeto com esse objetivo em complemento à
informação extraída dos estudos de caracterização do POPNRF.
Descreve-se seguidamente, com base na consulta da informação constante dos estudos de
caracterização do POPNRF e reconhecimento do local, as unidades de vegetação e os
habitats ocorrentes na área de implantação do projeto.
A área de implantação do projeto insere-se no domínio das formações halófitas lagunares
nela se distinguindo duas unidades. Uma, referente a sedimentos intertidais, coberta em
parte por Zostera noltii e, em espaços localizados, por algumas pequenas manchas de
Spartina maritima. Outra, referente ao espaço subtidal, potencialmente dominada por
fanerogâmicas marinhas, e cujos fundos são no presente caso de natureza lodosa.
Os fundos lagunares do espaço subtidal na área de interesse do projeto, dada a intensa
utilização como fundeadouro, encontram-se praticamente despidos de vegetação. Estes
fundos, como aliás foi possível confirmar pela equipa de mergulho do património
arqueológico subaquático, estão cobertos por diversos “resíduos” e poitas que alteraram e
continuam a alterar o habitat potencial deste local.
As unidades referenciadas correspondem aos seguintes habitats naturais (cf. Diretiva
92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992; vulgo: Diretiva Habitats):


O conjunto das formações halófitas integra-se no habitat prioritário – “Lagunas
costeiras” (1150). Representa as extensões de água salina costeiras, pouco
profundas, de salinidade e volume de água variáveis, separadas do mar por uma
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barreira de areia, calhaus ou mais raramente rochosa. A salinidade pode variar,
desde água pouco salgada até hipersalina segundo: a pluviosidade; a
evaporação e os aportes de água marinha nas tempestades; a invasão
temporária do mar no Inverno; ou as marés. Sem ou com vegetação de
Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea ou Charetea.


A unidade sedimentos intertidais integra-se no habitat – “Lodaçais e areias a
descoberto na maré baixa” (1140). É composto por areias ou vasas das orlas
oceânicas, de canais e de lagunas associados, que não se encontram submersas
durante a maré baixa. São áreas normalmente desprovidas de plantas
vasculares, embora se encontrem habitualmente colonizadas por algas azuis e
por diatomáceas. As formações de Zostera que suportam a emersão durante
algumas horas, devido ao ciclo de marés, são incluídas neste tipo de habitat.
Esta unidade proporciona habitat de alimentação e de refúgio à avifauna limícola.



A unidade espaço subtidal (áreas de fanerogâmicas marinhas) integra-se no
habitat – “Bancos de areia permanente cobertos por água do mar pouco
profunda” (1110). Trata-se de um habitat costeiro que corresponde aos bancos
de areia sub-litorais submersos permanentemente por água do mar. Nestes
locais, a profundidade da água raramente ultrapassa os 20 metros do nível
correspondente ao “Chart Datum”. São bancos de areia sem vegetação ou com
vegetação de Zosteretum marinae e Cymodoceion nodosae.

As fotografias seguintes, obtidas em baixa-mar de águas vivas, ilustram os habitats naturais
presentes na área de intervenção.

Figura 18 - Área de implantação do projeto; habitat “Lodaçais e areias a descoberto na maré
baixa”; banco de Zostera noltii
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Figura 19 – Pormenor de Zostera noltii na área de implantação do projeto

Figura 20 - Colonização do habitat “Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa” pela
pioneira Spatina maritima
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Figura 21 - Pormenor de spartina maritima na área de implantação do projeto

No Quadro 7 apresenta-se a extensão dos habitats naturais abrangidos pela área de
implantação do projeto.
Quadro 7 - Extensão dos habitats naturais abrangidos pela área de implantação do projeto
Tipo de Habitat
Lodaçais e areias a descoberto na maré baixa (1140)
Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco
profunda (1110)
Lagunas costeiras (1150) [integra os habitats 1110 e 1140]

Área (ha)
3,44
6,42
9,86 (3,44+6,42)

Nota: a área total de implantação do projeto inclui ainda a zona terrestre adjacente onde se situam
enrocamentos da retenção marginal e parte do terrapleno existente, totalizando 0,40 ha.

Usos na área de intervenção (sócioeconomia e acessibilidades): No local de projeto
está instalado um passadiço em estacada metálica ligado por uma ponte metálica a um
pontão flutuante acostável que, por sua vez, dá acesso ao fundeadouro situado na Regueira
da Cova do Ladrão.
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Figura 22 - Passadiço para acesso ao fundeadouro

Este fundeadouro, identificado no POPNRF como “Fundeadouro da Doca de Recreio”, é
composto por diversas células sendo que na área de interesse do projeto se situam as
células 6, 7 8 e 9 (Figura 23).

Figura 23 - Localização do fundeadouro da Doca de Recreio (extrato do anexo I do
Regulamento do POPNRF)

No pontão flutuante estão normalmente acostadas duas pequenas embarcações,
pertencentes aos clubes locais, que prestam um serviço de vaivém aos clientes e
associados no acesso às suas embarcações de recreio fundeadas na Regueira da Cova do
Ladrão.
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Este fundeadouro é intensamente utilizado, registando-se no período estival a presença de
mais de 150 embarcações de recreio fundeadas.

4.3.2 - Avaliação dos impactes
4.3.2.1 - Enquadramento
O PE do Porto de Recreio de Faro mantém no essencial as características apresentadas
pela Alternativa 1 do EP. Mantêm-se a localização prevista, o número de embarcações
previstas embora com alteração na distribuição por classes de comprimento, os
equipamentos e redes a instalar.
As alterações que se registam da passagem do EP a PE afiguram-se, na generalidade,
positivas do ponto de vista ambiental, designadamente, redução da área de implantação,
redução do volume de dragagens e a desistência da construção das oficinas/estaleiro junto
do Porto Comercial de Faro.
Constata-se assim que as alterações introduzidas no PE não originam novos impactes nem
agravam os anteriormente identificados, antes pelo contrário, configuram situações mais
favoráveis para o ambiente.
No que respeita às ações geradoras de impactes foram identificadas para a fase de
construção as seguintes:
- Montagem e funcionamento do estaleiro de obra;
- Circulação de veículos para transporte dos materiais e equipamentos para a zona de
obra;
- Operação de dragagem e navegação do navio draga;
- Construção da plataforma terrestre e colocação dos enrocamentos;
- Instalação de equipamentos e redes técnicas;
- Desmontagem e desmobilização do estaleiro.

Durante a fase de exploração a principal ação potencialmente geradora de impactes é a
circulação das embarcações de recreio. Com significativa menor relevância assinalam-se as
operações de dragagem de manutenção.
Neste quadro, elenca-se seguidamente, de forma clara e objetiva, o conjunto dos principais
impactes no ambiente, e respetiva avaliação, decorrentes das fases anterior ao início da
construção, de construção e de exploração.
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4.3.2.2 - Principais impactes positivos na fase anterior ao início da construção
Património arqueológico


Contribuição para um melhor conhecimento do valor patrimonial arqueológico na
área de implantação do projeto.

As ocorrências reveladas no âmbito dos trabalhos de prospeção terrestre e subaquática
contribuíram para enriquecer o conhecimento sobre a área de implantação do projeto, este
facto constitui um impacte positivo embora de reduzidas significância e magnitude.

4.3.2.3 - Principais impactes negativos na fase de construção
Qualidade da água


Degradação temporária da qualidade da água em consequência da ressuspensão de
sedimentos e matéria orgânica por ação da operação de dragagem, aumentando os
níveis de turvação da água e, eventualmente, diminuindo os teores de oxigénio da
água.

Trata-se de um impacte negativo, certo, direto e de ocorrência contínua, embora localizado
e de carácter temporário e reversível.
O facto de apenas 30% do material a dragar apresentar em, temos médios, granulometria
inferior a 20µm (argila e silte fino), a ausência de contaminantes nos sedimentos, a
inexistência de viveiros de bivalves nesta área da Ria Formosa, as boas condições de
circulação da água (proximidade do canal de Faro) que favorecem a dispersão da pluma de
sedimentos e a diluição das concentrações, e a dragagem estar prevista realizar-se apenas
durante a fase de vazante da maré, concorrem conjuntamente para que o impacte seja
pouco significativo e de reduzida magnitude.

Sistemas ecológicos


Aumento da perturbação (ruído, turvação da água e presença de homens e
maquinaria) causando o afugentamento da fauna vertebrada, especialmente aves
limícolas e peixes, e afetação direta de organismos sésseis, muitos deles
dependentes de processos fotossintéticos ou filtradores, por sedimentos em
suspensão na água.



Mortalidade direta de macroinvertebrados bentónicos, que reúne espécies sésseis ou
de mobilidade reduzida (p. ex. anelídeos, e moluscos gastrópodes e bivalves),
devido à ação mecânica das dragagens.
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Destruição irreversível de 3,44 ha do habitat natural “Lodaçais e areias a descoberto
na maré baixa” (1140) com a implantação da plataforma terrestre e dragagem para
criação da bacia de estacionamento.



Destruição irreversível de 0,5 ha do habitat natural “Bancos de areia
permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda” (1110) com a
implantação da plataforma terrestre.



Afetação temporária de 5,9 ha do habitat natural “Bancos de areia permanentemente
cobertos por água do mar pouco profunda” (1110) com as dragagens para criação da
bacia de estacionamento e aprofundamento do canal de acesso.

A destruição permanente e irreversível de áreas dos habitats naturais 1140 e 1110 originará
um impacte negativo, certo, direto, localizado e moderadamente significativo, assumindo
moderada magnitude dado que aqueles habitats integram-se no habitat prioritário –
“Lagunas costeiras” (1150).
O habitat natural “Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco
profunda” (1110) será afetado apenas durante a fase de dragagem, podendo recuperar ao
fim de algum tempo com a recolonização pelos organismos bentónicos sésseis.
De qualquer modo, será originado um impacte negativo certo, direto, embora localizado,
temporário e reversível, assumindo reduzidas significância e magnitude. Refira-se que este
habitat na área de intervenção encontra-se hoje muito perturbado por ação das largas
dezenas de embarcações de recreio que aí fundeiam lançando âncora e colocando poitas, e
assim exercendo uma perturbação crónica sobre os fundos lagunares naquele troço do
canal (Figura 24).

Figura 24 - Concentração de pequenas embarcações fundeadas no canal Regueira da Cova do
Ladrão
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A perturbação sobre a fauna vertebrada durante os trabalhos de construção e de dragagem
constitui igualmente um impacte negativo certo, indireto, embora localizado, temporário e
reversível, assumindo reduzidas significância e magnitude uma vez que decorrerão,
conforme indicação expressa nas medidas de mitigação a aplicar na fase de construção,
fora da época migratória e do período de reprodução da fauna piscícola.

Qualidade do Ar


Degradação da qualidade do ar em consequência do funcionamento dos motores de
combustão/explosão dos equipamentos, viaturas e embarcações afectos à obra com
libertação de monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto
(NOX) e compostos orgânicos voláteis (COV).



Suspensão de poeiras em consequência de movimentos de terras.



Eventual emissão de maus odores associados à libertação de compostos odoríferos
existentes no material dragado, como o gás sulfídrico (H2S), metano (CH4), etc.

Trata-se de impactes negativos, certos, diretos, contínuos, embora localizados (incidindo na
zona de obra), temporários e reversíveis, assumindo reduzidas significância e magnitude
dadas as boas condições de arejamento do local.

Geologia e geomorfologia


Alteração da morfologia local por via da construção da plataforma terrestre (aterro),
com uma área de cerca de 2,8 ha, sobre terrenos lagunares (sedimentos intertidais).



Alteração da morfologia dos fundos lagunares por via da dragagem para criação da
bacia de estacionamento (cerca de 2,6 ha), e do canal de acesso (cerca de 3 ha),
envolvendo aproximadamente 200 mil metros cúbicos.

A alteração introduzida pela construção da plataforma terrestre consubstancia um impacte
negativo, certo, direto, localizado, permanente e irreversível, assumindo moderada
significância mas reduzida magnitude.
A alteração introduzida pelas dragagens consubstancia igualmente um impacte negativo,
certo, direto e localizado, contudo de carácter temporário e reversível, assumindo reduzidas
significância e magnitude.
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Ambiente sonoro


Emissão de ruído associado à circulação de veículos transportando materiais e
equipamentos para o estaleiro e local de obra.



Emissão de ruído associado à operação do navio draga e da maquinaria de apoio à
obra.



Emissão de ruído associado à cravação das estacas para fixação das infraestruturas
flutuantes (quebra-mares e passadiços).

Trata-se de impactes negativos, certos, diretos, de ocorrência descontínua, todavia
localizados e de carácter temporário e reversível.
Pese embora na envolvente se registe a presença de alguns recetores relativamente
sensíveis ao ruído (Figura 25) apenas o Centro de Ciência Viva se situa a menos de
100 metros de distância do ponto mais próximo da área de intervenção (cerca de 90 m),
pelo que não é expetável que o ruído gerado possa criar incomodidade significativa.
Atente-se que a distância média daqueles recetores (ver Figura 25) à área de intervenção é
sempre superior a 210 m.
Admite-se, contudo, que a atividade mais incomodativa possa ser o processo de cravação
das estacas para fixação das infraestruturas flutuantes. Contudo, tratando-se se solos
macios o processo será realizado num curto de espaço de tempo.
Globalmente, os impactes do ruído assumem moderada significância e reduzida magnitude.
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Figura 25 - Identificação dos locais mais sensíveis ao ruído na envolvente à área de
intervenção

Paisagem


Intrusão visual por ação da presença de maquinaria pesada, materiais de
construção, estaleiro de obra, emissões de poeiras e de movimentos de terras e
dragagens.

Trata-se de um impacte negativo, certo, direto, embora localizado e temporário mas apenas
parcialmente reversível dado que as alterações morfológicas e a introdução de novos
elementos assumirão um carácter definitivo.
Dando a Ria Formosa forma a uma paisagem de notável qualidade visual e de elevada
sensibilidade visual, a que se associa uma baixa capacidade de absorção visual, qualifica-se
o impacte negativo na fase de construção moderadamente significativo mas de reduzida
magnitude.

O_1632_00_RECAPE_VOL-2_RBASE_0.docx

ABR-2016

63

Sócioeconomia e acessibilidades


Perturbação da qualidade de vida da população e incomodidade na envolvente da
área de intervenção e acessos percorridos em decurso da ação construtiva e do
transporte de materiais e equipamentos.



Remoção do passadiço que dá acesso ao fundeadouro de embarcações de recreio
fundeadas no canal da Regueira da Cova do Ladrão, frente à atual doca de recreio.

No que respeita à perturbação da qualidade de vida da população e incomodidade na
envolvente, trata-se de um impacte negativo, localizado, certo, direto, de ocorrência
contínua mas de carácter temporário e reversível.
Atendendo a que o local de projeto está distanciado de zonas residenciais, pese embora a
relativa proximidade de unidade hoteleira (Hotel Eva) e do centro de ciência viva (ver Figura
25), a incomodidade gerada pela obra assume moderada significância e reduzida
magnitude.
Quanto à remoção do passadiço que dá acesso ao fundeadouro de embarcações de recreio,
a adoção da medida de mitigação proposta resolverá este constrangimento. Com efeito, é
possível, dentro da área de jurisdição da Docapesca, encontrar um local alternativo que
permite, provisoriamente, o acesso ao fundeadouro.

4.3.2.4 - Principais impactes negativos na fase de exploração
Qualidade da água


Degradação temporária da qualidade da água em consequência da ressuspensão de
sedimentos e matéria orgânica sempre que houver necessidade de realização de
dragagens de manutenção, sendo expetável o aumento dos níveis de turvação da
água e, eventualmente, a diminuição dos teores de oxigénio da água.

Trata-se de um impacte negativo, certo, direto, embora localizado e de carácter temporário e
reversível. Contudo, as boas condições de circulação da água (proximidade do canal de
Faro) que favorecem a dispersão da pluma de sedimentos e a diluição das concentrações,
concorrem para que o impacte seja pouco significativo e de reduzida magnitude.
Importa mencionar que as embarcações que utilizarão o novo porto de recreio não
constituem por si só um potencial acréscimo de poluição na medida em que atualmente o
local (Regueira da Cova do Ladrão) é já utilizado como fundeadouro, registando-se no
período estival, a presença de mais de 150 embarcações.
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Sistemas ecológicos


Afugentamento da fauna piscícola e afetação dos organismos bentónicos sésseis
sempre que ocorram dragagens de manutenção do canal de acesso e da bacia de
estacionamento.

Trata-se de um impacte negativo, certo, indireto, descontínuo, embora localizado,
temporário e reversível, assumindo reduzidas significância e magnitude uma vez que
decorrerão, conforme indicação expressa nas medidas de mitigação a aplicar na fase de
exploração, fora da época migratória e do período de reprodução da fauna piscícola.

Qualidade do Ar


Eventual degradação da qualidade do ar em resultado do tráfego de veículos que
acede ao Porto de Recreio.

Trata-se de um impacte negativo, certo, direto, de ocorrência descontínua, embora
localizado e temporário mas irreversível enquanto funcionar o porto de recreio, assumindo
reduzidas significância e magnitude, dadas as boas condições de arejamento do local.

Paisagem


Relativa obstrução visual da Ria Formosa, importante recurso visual da cidade, com
a localização do porto de recreio de Faro junto do centro urbano.

Trata-se de um impacte negativo, certo, direto, localizado, de ocorrência contínua e
permanente mas reversível.
O facto do porto de recreio se implantar sobre terrenos da Ria Formosa, um elemento
natural de referência da paisagem costeira algarvia, na proximidade da cidade de Faro onde
se usufrui de uma vista de assinalável qualidade sobre a Ria, são aspetos que concorrem
para qualificar o impacte negativo de moderadamente significativo.
Todavia, a conceção cuidada e a integração urbana e paisagística da infraestrutura
contribuem para minimizar a sua presença, assumindo assim o impacte uma reduzida
magnitude.
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4.3.2.5 - Principais impactes positivos na fase de construção
Hidrodinâmica costeira


Imersão dos sedimentos dragados não aproveitados na construção da plataforma
terrestre ao largo da Península do Ancão, entre as batimétricas (-6,00 m)ZH e (8,00 m)ZH, colocando-os à disposição do trânsito sedimentar costeiro.

Impacte positivo significativo, muito provável, indireto, localizado, embora temporário,
reversível e de reduzida magnitude, contribuindo para contrariar a erosão costeira.

Sócioeconomia e acessibilidades


Dinamização da atividade económica ligada à construção do porto de recreio com a
criação da oferta de emprego.

Impacte positivo, certo, indireto e de carácter temporário e reversível embora pouco
significativo e de reduzida magnitude.

4.3.2.6 - Principais impactes positivos na fase de exploração

Ordenamento do território


Eliminação do estacionamento desordenado de embarcações na Regueira da Cova
do Ladrão.



Cumprimento de um compromisso assumido e de um objetivo previsto nos IGT em
vigor com a construção de um novo porto de recreio em Faro.

Impactes positivos significativos, certos, diretos, de carácter permanente e irreversível
assumindo moderada magnitude.

Sócioeconomia e acessibilidades


Valorização e ordenamento de uma área com elevado potencial turístico.



Incremento do emprego diretamente e indiretamente associado ao empreendimento
do Porto de Recreio.



Criação de um novo espaço de lazer e de usufruto da população, residente e
visitante, num território de elevado valor natural e paisagístico.
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Requalificação do acesso entre a passagem de nível e o local de projeto servindo
igualmente as empresas situadas nesse troço.

Impacte positivo, certo, indireto, localizado, de carácter permanente embora reversível (caso
o empreendimento seja abandonado), assumindo moderada significância mas de reduzida
magnitude.

4.3.3 - Síntese de impactes
Na avaliação temática feita no item anterior foram identificados os principais aspetos que
determinam a importância e qualificação dos impactes da construção e exploração do novo
Porto de Recreio de Faro.
Procede-se agora à sistematização dos impactes decorrentes da concretização do projeto,
tendo-se para tal realizado uma matriz de impactes (Quadro 8) que sintetiza relativamente a
cada fator ambiental e respetiva fase do projeto, a natureza, significância, probabilidade,
duração, incidência e reversibilidade dos impactes expetáveis.
A matriz de avaliação de impactes corresponde a uma tabela de dupla entrada que relaciona
as fases do projeto com os diversos indicadores de impacte. As relações estabelecidas
procuram representar a natureza, a significância e a magnitude dos impactes previsíveis de
ocorrerem.
O seu interesse principal reside na capacidade de apresentar simultaneamente e de forma
homogénea todas as ações previsíveis, permitindo de uma forma integrada a compreensão
de todas as variáveis envolvidas. De qualquer modo, para cada fator ambiental foi assumido
que o sentido e importância do impacte é o resultado do impacte mais desfavorável.
Da interpretação dessa matriz, apoiada na avaliação de impactes atrás realizada, é possível
verificar que é na fase de construção que são gerados os impactes negativos mais
significativos, a maioria dos quais, no entanto, com um carácter temporário e reversível.
Os principais impactes previsíveis durante a fase de construção poderão ser controlados,
minimizados e mesmo prevenidos por um cuidado planeamento da obra, pela adopção de
métodos construtivos adequados, e pela implementação de um conjunto de medidas de
gestão ambiental a cumprir durante a obra.
Não obstante, durante a fase de construção regista-se como impactes negativos mais
significativos, assumindo um carácter permanente e irreversível, a destruição de áreas de
habitats naturais, integrantes da Rede Natura 2000, e a alteração da morfologia do terreno
natural.
É igualmente expetável que nesta fase seja gerada alguma incomodidade na zona
adjacente ao local da empreitada em resultado da movimentação de homens e maquinaria,
sentindo-se os seus efeitos, ainda que de forma pouco significativa se forem implementas e
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cumpridas de forma escrupulosa, sobretudo ao nível dos fatores ambiente sonoro, qualidade
da água e do ar, e paisagem, as medidas de gestão ambiental propostas.
Nesta fase, é ainda de assinalar, como aspeto positivo, a dinamização decorrente da
atividade construtiva, criando postos de trabalho e animando a economia local por um
período que se estima em cerca de 18 meses, bem como a imersão de sedimentos
arenosos ao largo da península do Ancão a fim de reforçar o trânsito sedimentar costeiro
deficitário nesta zona.
Quanto à fase de exploração os impactes negativos mais importantes estão associados à
realização das dragagens de manutenção, quando e se estas forem necessárias,
constituindo, todavia, impactes de carácter temporário. Apenas a nível da paisagem, em
decurso da implantação de uma infraestrutura construída numa zona de elevado valor
paisagístico, o impacte negativo assume carácter permanente, ainda que pouco significativo
dado dar continuidade espacial a infraestrutura semelhante pré-existente.
Será, contudo, na fase de exploração que surgirão todos os benefícios do Projeto. Por um
lado, a concretização dos objetivos inscritos nos IGT em vigor que determinam a construção
do novo porto de recreio de Faro nesse local. Por outro, a valorização e ordenamento de
uma área com elevado potencial turístico criando um novo espaço de lazer e de usufruto da
população residente e visitante, e a criação de postos de trabalho associados ao
empreendimento.
Na Figura 26 e Figura 27 é apresentada uma síntese dos principais impactes do
empreendimento, tanto na fase de construção como de exploração.
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Quadro 8 - Matriz de avaliação de impactes
Fatores
ambientais
Qualidade da
água

Qualidade do
ar

Ambiente
sonoro

Sistemas
ecológicos

Paisagem

Hidrodinâmica
costeira

Património
arqueológico

Ordenamento
do território

Sócioeconomia
e
acessibilidades

Fase do
projeto

Geologia e
geomorfologia

Principais impactes sobre os fatores ambientais

x

x

x

x

x

x

x

+1; Rd; D;
L; C

x

x

Anterior ao início
das obras
Construção

-2; Rd; C; -1; Rd; C; -1; Rd; C; -2; Rd; C; -2; Md; C; -1; Rd; C; +2; Rd; L;
D; Ct; L; P; D; Ct; L; T; D; Ct; L; T; D; Dt; L; T; D; Ct; L; P; D; Ct; L; T; Pv; In; T;
Ir
R
R
R
Ir
Ir
R

Exploração

x

-1; Rd; C; -1; Rd; C;
D; Ct; L; T; D; Dt; L; T;
R
Ir

x

-1; Rd; C; -1; Rd; C;
In; Dt; L; T; D; Ct; L; P;
R
R

x

x

x

-2; Rd; C;
D; Ct; L; T;
R

x

+2; Md; C; +2; Rd; C;
D; Ct; L; P; In; Ct; L;
Ir
P; Ir

Legenda:
Natureza
+ Positivo
– Negativo

Magnitude
Rd - Reduzida
Md - Moderada
Ev - Elevada

Duração
T - Temporário
P - Permanente

Incidência
D - Direto
In - Indireto

Reversibilidade
R - Reversível
Ir - Irreversível

Significância
1 - Reduzida
2 - Moderada
3 - Elevada

Ocorrência
Ct - Contínua
Dt - Descontínua

Extensão espacial
L - Local
Rg - Regional
N - Nacional

Probabilidade
C - Certo
Pv - Provável
Pd - Desconhecida

x – inexistente
ou insignificante
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Figura 26 - Ilustração gráfica com síntese dos principais impactes do projeto na fase de construção
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Figura 27 - Ilustração gráfica com síntese dos principais impactes do projeto na fase de exploração
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4.4 - Condicionantes, estudos e elementos a apresentar em RECAPE
Procede-se neste ponto à identificação e descrição das condicionantes, estudos e
elementos produzidos em RECAPE evidenciando-se a forma como os resultados dos
mesmos foram considerados e/ou integradas no PE para efeitos de cumprimento da DIA
e/ou mitigação de impactes.
Na sua apresentação adota-se a ordem indicada na DIA, sombreando a cinza o enunciado
ao qual se seguem os correspondentes esclarecimentos e/ou resultados.
Nos casos em que tal se justifica são apresentados no Volume 4 – Anexos e no Volume 5 –
Peças Desenhadas do RECAPE os relatórios dos estudos e a cartografia solicitados na DIA,
respetivamente.

Condicionantes
1. Não devem ser realizados aterros na zona húmida à exceção dos essenciais para a
execução do projeto e deve ser efetuada a redução das áreas e volumes a dragar ao
estritamente necessário.
O projeto enquadra esta condicionante no capítulo 3 da memória descritiva e justificativa
(Volume 3 – Projeto de Execução das Infraestruturas Marítimas; Tomo I – Peças Escritas),
onde enuncia as principais condicionantes ao projeto, e concretiza-a conseguindo uma
redução importante das áreas e volumes a dragar relativamente ao previsto no EP,
conforme se ilustra no Quadro 4 deste RECAPE.

2. Deve ser efetuada a execução dos trabalhos de dragagem fora dos principais períodos de
migração das espécies.
Esta condicionante consta das medidas de mitigação apresentadas neste RECAPE bem
como no Caderno de Encargo na especificação particular “ESPP 001 – Medidas de
Mitigação de Impacte Ambiental”, Volume 5 – Especificações, do PE.

Estudos e elementos a apresentar em RECAPE

3. Apresentação das medidas preventivas de modo a salvaguardar eventuais situações
acidentais de derrames de matérias perigosas.
Esta medida consta do conjunto de medidas de mitigação apresentadas neste RECAPE
bem como no Caderno de Encargo na especificação particular “ESPP 001 – Medidas de
Mitigação de Impacte Ambiental”, Volume 5 – Especificações, do PE. Complementarmente é
indicado no item 4.a) do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
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Demolição (PPG-RCD), Volume 7 do PE, como um dos procedimentos a adotar no estaleiro
de modo a se evitar a produção de resíduos perigosos.

4. Carta topo-hidrográfica com a delimitação da área a dragar.
Esta carta é apresentada no Volume 5 – Peças Desenhadas, deste RECAPE, com a
designação de “Desenho 2 – Dragagens no Porto de Recreio. Planta e Perfis”.

5. Apresentação de perfis longitudinais e transversais da dragagem, bem como as
tolerâncias admitidas para as sobredragagens, perfis geológicos da coluna de sedimentos
que vai ser dragada.
Esta informação consta do Volume 5 – Peças Desenhadas, deste RECAPE, com a
designação de “Desenho 2 – Dragagens no Porto de Recreio. Planta e Perfis” e de
“Desenho 3 – Dragagem do Canal de Acesso. Planta, Perfil longitudinal e perfis
transversais”.
No que respeita aos perfis geológicos, os elementos de projeto (cap. 2.9 e 2.10 do Volume 3
– Projeto de Execução das Infraestruturas Marítimas; Tomo I – Peças Escritas) indicam que
se está perante formações sedimentares do Holocénico, constituídas por aluviões, por vezes
de grande espessura, ao longo da totalidade da coluna de sedimentos a dragar. As análises
granulométricas realizadas indicam que o sedimento apresenta percentagens de
areia/silte/argila muito variáveis, embora com predomínio da fração arenosa. Os resultados
obtidos nas análises granulométricas foram os seguintes:


As argilas variam com percentagens entre cerca de 1 e 7%, com uma frequência
média da ordem de 3,4%;



Os siltes variam com percentagens entre cerca de 4 e 54%, com uma frequência
média da ordem de 19,9%;



As areias finas (< 2 mm) variam com percentagens entre cerca de 14 e 85%, com
uma frequência média da ordem de 53,2%;



As areias grosseiras (> 2 mm) variam com percentagens entre cerca de 0 e 17%,
com uma frequência média da ordem de 3,6%.

6. Apresentação de resultados da uma nova campanha de amostragem de sedimentos
(granulometria e qualidade) tendo em conta toda a coluna de sedimentos que vai ser
dragada e o disposto no Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos
Naturais e do Mar (Diário da República Série 11 n.º 141 de 21/06/95).
Foi realizada na área de projeto uma nova campanha de amostragem de sedimentos
(granulometria e qualidade) tendo em conta toda a coluna de sedimentos a dragar.
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No anexo II do Volume 4 do RECAPE é apresentado o relatório da campanha de
amostragem de sedimentos realizada onde constam uma análise detalhada dos resultados
obtidos e o método adotado.
De forma resumida a campanha teve os seguintes enquadramento e resultados:


9 Estações de amostragem com extração de 9 carotes;



18 Amostras analisadas (9 da metade superior e 9 da metade inferior de cada
carote);



16 Amostras enquadradas na “classe 1” de qualidade (material dragado limpo);



2 Amostras enquadradas na “classe 2” de qualidade (material dragado com
contaminação vestigiária) (“P5 topo” e “P7 topo”);



Em “P5 topo” parâmetro da “classe 2” – PAH;



Em “P7 topo” parâmetros da “classe 2” – Cu, Pb, Zn, PAH, PCB e HCB;



Todos os parâmetros enquadrados na “classe 2” estão mais próximos do limiar da
“classe 1” do que da “classe 3”.

Refira-se que atualmente a legislação aplicável a esta matéria é a Portaria n.º 1450/2007, de
12 de novembro, cujas especificações constam do anexo III deste diploma.

7. Apresentação dos destinos do material dragado (de acordo com as especificações
apresentadas do despacho anterior) que devem incluir o volume de sedimentos envolvidos e
respetiva granulometria.
As análises realizadas à qualidade dos sedimentos (ver item anterior) demonstraram que o
material a dragar não apresenta problemas de contaminação (conforme n.º 4 do anexo III da
Portaria n.º 1450/2007) e, consequentemente, de destino final, o que se revela uma
vantagem de âmbito ambiental e económico.
De acordo com o PE está previsto que uma quantidade na ordem dos 15% do material
dragado reúne as características técnicas adequadas para ser reutilizada na construção do
terrapleno do novo porto de recreio. Esta percentagem poderá contudo vir a ser alterada em
função da percentagem relativa da fração arenosa do material dragado que for possível
individualizar, o que apenas poderá ser verificado durante a construção.
Independentemente dessa vicissitude a larga maioria do material dragado terá de ser
encaminhado para outro destino. Atendendo a que se trata de material enquadrável
maioritariamente na classe 1 de qualidade (89% das amostras), e o restante na classe 2, o
primeiro destino equacionado foi a imersão no meio aquático, especificamente num local
que a APA tem indicado, e que vem sendo utilizado para esse fim, situado cerca de duas
milhas náuticas a SE da barra do Porto de Faro/Olhão, a profundidades iguais ou maiores a
70 metros, fora das águas costeiras. As coordenadas geográficas do ponto central desse
local são: Longitude = 07º 50' 00'' W e Latitude = 36º 57' 00'' N.
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Contudo, atendendo a que uma elevada fração do material dragado refere-se a areia, foi
sugerido à APA / ARH Algarve que o material dragado remanescente fosse imerso próximo
da linha de costa a profundidades que o coloque no trânsito litoral. Com efeito, a erosão
costeira que afeta grande parte do litoral algarvio, leva a que a areia deva ser entendida
como um recurso natural que pode/deve ser utilizado para contrariar o recuo da linha de
costa, em vez de ser “desperdiçada” ao ser imersa ao largo.
Esta sugestão teve a anuência da APA / ARH Algarve que indicou como local de imersão o
troço costeiro contíguo à Península do Ancão, em batimétricas entre os -6,00 m (ZH) e os 8,00 m (ZH), permitindo assim a sua distribuição pela dinâmica do trânsito litoral.
Todavia, considerando a informação disponibilizada, é nosso entendimento que a decisão a
tomar relativamente ao destino final dos dragados, entre os dois locais mencionados, deverá
ser da Autoridade de AIA em sede de emissão da DCAPE.

8. Caso se opte pela imersão do material dragado deve ser apresentado o estudo do local
escolhido que deve incluir cartografia da área, avaliação dos impactes e medidas de
minimização.
Caso se opte pela imersão do material dragado no local que a APA vem utilizando, situado
cerca de duas milhas náuticas a SE da barra do Porto de Faro/Olhão, é nosso entendimento
que esse local reúne já todas as condições necessárias para se realizar a imersão de
material dragado não contaminado.
Tenha-se em consideração que a DIA do Porto de Recreio de Faro foi emitida em 2005,
quando ainda não existia o local de imersão referido, pelo que fazia sentido a realização de
tais estudos, especialmente se os dragados se enquadrassem na classe 3 de qualidade, o
que não é o caso presente.
Se pelo contrário, a opção for a imersão do material dragado no troço costeiro contíguo à
Península do Ancão, é nosso entendimento que, tratando-se de sedimentos enquadrados
nas classes 1 e 2 de qualidade, os referidos estudos não se aplicam.
Com efeito, conforme n.º 4 do anexo III da Portaria n.º 1450/2007, apenas na imersão de
sedimentos enquadrados na classe 3 de qualidade, é necessário “estudo aprofundado do
local de deposição e monitorização posterior do mesmo”.
Mais se considera que a imersão do material dragado no troço costeiro contíguo à Península
do Ancão, pelas razões evocadas no item anterior, constitui um impacte positivo, ainda que
de reduzida magnitude tendo em conta o volume em causa (inferior a 200.000 m3).

9. Plano integrado de gestão de resíduos no qual se proceda à identificação e classificação
dos mesmos em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos, estabeleçam objetivos e
afetem tarefas e meios, tendo em consideração a calendarização e faseamento da obra.
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Este elemento fazia todo o sentido à data de emissão da DIA (em dezembro de 2005). No
entanto, com a publicação do DL n.º 46/2008, de 12 de Março, alterado pelo DL n.º 73/2011,
de 17 de Junho, diploma que estabelece o regime jurídico específico a que está sujeita a
gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), passou a estar previsto que nas
empreitadas e concessões de obras públicas, que o PE seja acompanhado de um Plano de
Prevenção e Gestão de RCD, o qual assegura o cumprimento dos princípios gerais de
gestão de RCD e das demais normas respetivamente aplicáveis constantes do mencionado
DL bem como no DL n.º 178/2006, de 5 de Setembro, alterado pelo DL n.º 73/2011, de 17
de Junho.
Assim sendo, optou-se por substituir o mencionado “plano integrado de gestão de resíduos”
pelo Plano de Prevenção e Gestão de RCD que acompanha o PE do Porto de Recreio de
Faro, e que é reproduzido no anexo IV do Volume 4 do RECAPE.

10. Apresentação de um sistema adequado de gestão de resíduos e efluentes líquidos
gerados durante a obra.
Sem prejuízo das considerações sobre esta questão mencionadas no item 4.a) do PPGRCD, consta do conjunto de medidas de mitigação apresentadas neste RECAPE, bem como
do Caderno de Encargos na especificação particular “ESPP 001 – Medidas de Mitigação de
Impacte Ambiental”, Volume 5 – Especificações, do PE, uma medida específica que atende
à questão colocada.

4.5 - Medidas de mitigação
Neste ponto apresentam-se as medidas de mitigação aplicáveis às diferentes fases de
desenvolvimento do projeto do Porto de Recreio de Faro.
As medidas de mitigação estão organizadas em três grupos distintos mas complementares.
O primeiro grupo refere-se à listagem de “Medidas de Minimização Gerais da Fase de
Construção” disponível no portal da APA, I.P. Estas medidas foram revistas de modo a se
adequarem ao presente PE, tendo-se excluído as medidas que não são aplicáveis bem
como aquelas que já estão refletidas nas medidas de mitigação constantes na DIA.
O segundo grupo refere-se às medidas de minimização de carácter geral indicadas na DIA,
as quais foram objeto de análise detalhada no sentido de se avaliar a sua adequabilidade e
exequibilidade, justificando-se as opções tomadas.
Um último grupo integra as medidas de mitigação que resultam objetivamente dos estudos e
avaliações desenvolvidos no âmbito do presente RECAPE.

O_1632_00_RECAPE_VOL-2_RBASE_0.docx

ABR-2016

78

Todas as medidas de mitigação a seguir apresentadas encontram-se elencadas na
Especificação Particular “ESPP 001 – Medidas de Mitigação de Impacte Ambiental”, Secção
3 – Especificações Técnicas Particulares, Volume 5 – Especificações, do PE.

4.5.1 - Medidas de Mitigação Gerais da Fase de Construção (APA)
Da listagem “As Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção” da APA, I.P.,
consideram-se aplicáveis ao projeto as seguintes:

Fase de preparação prévia à execução das obras
1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente e à comunidade nauta
que usa a doca de recreio de Faro e o fundeadouro situada na Ria frente à doca de
recreio. 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.
2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.
3. 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.

Fase de execução da obra
Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais
4. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a
legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento.
Escavações e Movimentação de terras
5. Sendo necessário recorrer a terras de empréstimo (inertes sob a forma de
enrocamento ToT) para a execução da plataforma terrestre devem ser respeitados
os seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo:
 As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de
aplicação, para minimizar o transporte;
 As terras de empréstimo não devem ser provenientes de:
- terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água;
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- zonas
ameaçadas por
cheias,
zonas
de
infiltração
elevada,
perímetros de proteção de captações de água;
- áreas classificadas da RAN ou da REN;
- áreas classificadas para a conservação da natureza;
- outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar
espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros e/ou azinheiras;
- locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
- locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
- áreas com ocupação agrícola;
- áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
- zonas de proteção do património.

Construção e Reabilitação de Acessos
6. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras
na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das
perturbações na atividade das populações.
7. 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.
8. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da
circulação de veículos e de equipamentos de obra.
Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
9. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
10. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado
em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de
poeiras.
11. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que
originem o menor ruído possível.
12. 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.
13. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos
à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a
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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.
14. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de
habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a
legislação em vigor.
Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
15. São proibidas queimas a céu aberto.
16. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.
17. 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.

Fase final da execução das obras
18. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de
apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no
mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.
19. 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.

4.5.2 - Medidas de Mitigação de Carácter Geral (DIA)
Em seguida apresentam-se as medidas de minimização de carácter geral indicadas na DIA
e a forma como estas foram integradas no PE.

4.5.2.1 - Fase anterior ao início da construção
11. Deve ser elaborado um plano de circulação para os veículos afetos à obra, minimizando
as interferências sobre a área urbana.
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O acesso à área de intervenção (local de obra e local de estaleiro proposto) apenas pode
realizar-se pela Estrada do Passeio Ribeirinho a partir da travessia da passagem de nível
rodoviária situada no extremo poente da Av. Calouste Gulbenkian.
Esta condição possibilita o evitamento da circulação dos veículos afetos à obra na área
urbana central de Faro, não sendo sequer necessário utilizar vias do centro urbano para sair
ou entrar da cidade.
Propõe-se assim que os veículos afetos à obra utilizem apenas a Av. Calouste Gulbenkian e
a EN125 (em direção ao IC4), quando pretendam entrar ou sair do local de obra ou do
estaleiro de obra (Figura 28).
Trata-se de rodovias com pelo menos duas vias em cada sentido, curvas largas e bom
escoamento de tráfego, que permitem boa ligação à Rede Rodoviária Nacional [Rede
Fundamental (IPs) e Rede Complementar (ICs)].

Figura 28 - Plano de circulação para os veículos afetos à obra

Tendo por base as considerações apresentadas, propõe-se que a medida 11 da DIA passe
a ter a seguinte redação:
“Deve ser elaborado um plano de circulação para os veículos afetos à obra que,
minimizando as interferências sobre a área urbana, privilegie a utilização da Av. Calouste
Gulbenkian e da EN125 (em direção ao IC4) como percursos de aproximação e saída da
área de intervenção.”
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12. Delimitação do terreno a ocupar nas operações de construção, definindo a área de
estaleiro e parqueamento de máquinas criando medidas de proteção do meio hídrico,
protegendo da contaminação por resíduos e efluentes provenientes das atividades
construtivas. A rede pluvial a instalar deve ser provida de uma bacia de retenção, de forma a
reduzir a carga sólida do efluente.
A área de intervenção e envolvente apresentam grande limitação relativamente à
disponibilidade de espaços para instalação de um estaleiro de obra. Com efeito, a área de
obra desenvolve-se praticamente na sua totalidade sobre o plano de água, o acesso à área
de obra, configurado pela Estrada do Passeio Ribeirinho, é marginado pela linha de
caminho-de-ferro do lado nascente, e por algumas construções muradas no lado poente,
enquanto no espaço urbano adjacente também não existem áreas adequados para
instalação de estaleiro, além de que se interpõe a linha de caminho-de-ferro.
Não obstante estes constrangimentos, foi identificado a cerca de 500 m do local de
implantação da obra, marginando a Estrada do Passeio Ribeirinho, um terreno murado,
com, pelo menos, 3.000 m2, sem uso definido, que poderá ser utilizado para instalação do
estaleiro de obra (ver Figura 28). Foi auscultada a Câmara Municipal de Faro que não
colocou entraves a esta proposta, pelo que se admite que aquele espaço possa vir a ser
utilizado para instalação do estaleiro de obra, naturalmente no pressuposto que haverá
acordo com o respetivo proprietário.
Refira-se que esta medida 12 da DIA coincide em grande parte com as medidas de gestão
ambiental constantes do PPG-RCD, apresentado no anexo IV do Volume 4 do RECAPE.
Este Plano integra igualmente o PE (Volume 7).
Esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida integralmente.

13. As dragagens devem ser realizadas com uma draga de sucção cujas especificações
técnicas serão definidas em RECAPE, bem como o método de deposição dos dragados.
Atendendo (i) ao tipo de material a dragar, que contém uma fração importante de limo e
argilas, (ii) ao relativo grau de coesão dos sedimentos a dragar, (iii) aos fundos pouco
profundos da área de interesse e, (iv) ao espaço relativamente confinado para operação de
navio dragador, considera-se que a utilização de uma draga hidráulica, do tipo draga de
sucção, não é a mais indicada para realização das dragagens na área de implantação do
projeto.
Nesse sentido, recomenda-se que seja utilizada uma draga mecânica, tipo draga de baldes
(bucket dredge), em vez da draga de sucção (suction dredge) indicada na medida 13 da
DIA.
As dragas mecânicas, designadamente a draga de baldes, são as mais indicadas para a
remoção de materiais sedimentares coesivos, como é o presente caso na área de
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intervenção. Estas dragas removem sedimentos de fundo através da aplicação direta de
uma força mecânica para escavar o material, independente da sua densidade.
A draga de baldes dispõe de uma corrente sem-fim dotada de baldes que escavam e
carregam o material de fundo até uma esteira ou calha, despejando em seguida o material
dragado no tanque da própria embarcação ou, numa embarcação auxiliar caso a draga
esteja instalada numa plataforma flutuante rebocável ou autopropulsora.
Refira-se, a título de exemplo, que nas dragagens realizadas há cerca de 1 ou 2 anos no
canal de acesso ao estaleiro da Nave Pegos, situado próximo da área de projeto (ver Figura
4), foi utilizada com sucesso uma draga de baldes, instalada numa plataforma flutuante
rebocável, que descarregava os dragados para o tanque de uma embarcação de apoio
ajustada à navegação nos canais secundários da Ria Formosa.

Figura 29 - Draga de baldes a operar na Ria Formosa, frente à cidade de Faro, utilizada no
aprofundamento do canal de acesso ao estaleiro da Nave Pegos

No que respeita ao método de deposição de dragados deverá ser utilizada uma embarcação
dotada de tanque, onde são depositados os sedimentos dragados, com descarga de fundo.
Este tipo de embarcação permite o depósito dos sedimentos, o seu transporte para destino
final e a deposição através da descarga de fundo.
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Figura 30 - Embarcação com descarga de fundo utilizada na carga, transporte e deposição de
sedimentos ao largo da barra da Faro-Olhão

Tendo por base as considerações apresentadas, propõe-se que a medida 13 da DIA passe
a ter a seguinte redação:
“As dragagens devem ser realizadas com uma draga de baldes apoiada por embarcação
dotada de tanque para deposição dos sedimentos dragados e respetivo transporte, e de
descarga de fundo para deposição direta dos sedimentos no destino final.”

14. Calendarização das diferentes fases da obra, nomeadamente a que diz respeito ao
processo de dragagem, que deve ter em conta a época balnear, especialmente nos meses
de Junho a Agosto, inclusive, assim como outros usos, nomeadamente a época migratória e
o período de reprodução que vai de Abril a Junho.
Pretende-se com esta medida que o empreiteiro, no âmbito da programação dos trabalhos
de obra, calendarize as operações de dragagem de modo a minimizar, ou mesmo evitar,
perturbações na atividade balnear e náutica de recreio, bem como no ecossistema lagunar
durante a época migratória e o período de reprodução das espécies da fauna piscícola.
Tendo por base estas considerações propõe-se que a medida 14 da DIA passe a ter a
seguinte redação:
“As operações de dragagem devem ser programadas de modo a não coincidirem com a
época balnear, especialmente nos meses de Junho a Agosto, bem como com a época
migratória e período de reprodução da fauna piscícola que vai de Abril a Junho.”
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15. Prospeção sistemática das áreas a afetar no decurso da obra e ainda as
correspondentes, à construção e/ou melhoria dos acessos à obra, aos estaleiros, aos locais
depósito de inertes. Prospeção arqueológica subaquática visual e eletromagnética integral
(através da instalação de eixos pré-definidos, com um espaçamento máximo de 5 metros)
das áreas de afetação direta e indireta do projeto, bem como de todas as áreas a afetar
indiretamente, nomeadamente acessibilidades, locais de implantação de estaleiros,
depósitos de dragados, etc. A deteção de anomalias visuais e de massas metálicas
enterradas deve ser representada em cartografia, contendo dados batimétricos bem como
geoerreferência de cada anomalia detetada com respetiva descrição para posterior
confirmação, se necessário, através de sondagem por escavação. Esta metodologia poderá
ser substituída pelo recurso à utilização de meios de deteção geofísica, nomeadamente o
Sonar de Varrimento Lateral e Magnetómetro. De qualquer das metodologias utilizadas
deverá resultar a prospeção integral e sistemática das áreas de afetação do projeto. Em
caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências
então identificadas deverão ser efetuadas sondagens de diagnóstico.
Foram realizados os trabalhos de prospeção arqueológica terrestre e subaquática na área
de interesse do projeto em conformidade com as indicações da medida 15 da DIA e com a
legislação aplicável no domínio do património arqueológico, tendo sido produzido o respetivo
Relatório.
Este Relatório apresenta, previamente à descrição dos trabalhos de prospeção
arqueológica, uma caracterização detalhada da área de estudo enquadrando o ambiente
geomorfológico, a génese e evolução do sistema de ilhas barreira, os aspetos hidrográficos
e hidrodinâmicos, e o contexto histórico-arqueológico.
Constatou-se que na área a afetar pelo projeto, bem como no caminho de acesso e locais
identificados para instalação do estaleiro, não existe património classificado.
Por outro lado, os trabalhos de prospeção revelaram na área a afetar pelo projeto uma zona
onde se regista a presença de material cerâmico disperso. Os fragmentos cerâmicos, em
abundante quantidade numa área de cerca de 200m x 60m, correspondem a fragmentos de
ânforas de época romana. Foram recolhidos bordos, fundos, asas e fragmentos de bojo, de
forma a ser possível uma caracterização do conjunto.
Em zona exterior à área de implantação do projeto, bem como à área de incidência indireta,
observou-se a presença de quatro elementos de madeira que afloram na superfície dos
sedimentos, tendo-se colocado a hipótese de poderem corresponder a cavernas de uma
embarcação.
A avaliação de impactes considerou que, durante a implementação do presente projeto, as
ações de dragagem e construção das infraestruturas do futuro porto produzirão um impacte
negativo sobre os vestígios de época romana, destruindo de forma permanente e
irreversível uma parte significativa da área de dispersão de fragmentos anfóricos. Dado o
valor moderado da ocorrência, considerou-se este impacto com sendo significativo.
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Considerou-se também que as ações de dragagem poderão ter um impacte negativo e
indireto nos vestígios de embarcações de madeira por poderem levar a algum movimento
sedimentar na envolvente. No entanto considerou-se ser este impacte improvável e com
uma magnitude reduzida.
Mais se considerou que todos os impactes identificados são minimizáveis pelo que são
propostas as correspondentes medidas mitigadoras. Entre as medidas destaca-se a
realização do registo arqueológico e levantamento de pormenor da área de dispersão de
fragmentos anfóricos, contemplando escavação integral da área a afetar pelo projeto.
O Relatório dos trabalhos de prospeção arqueológica encontra-se reproduzido no anexo III
do Volume 4 do RECAPE, constando as medidas de mitigação aí propostas no subcapítulo
“4.5.3 - Outras medidas de mitigação para a fase de construção” do presente volume.

4.5.2.2 - Fase de Construção
16. 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.
Atualmente os equipamentos portuários que são instalados em portos de recreio e marinas,
designadamente passadiços e pontões flutuantes, fingers, poitas, cabos, etc., i.e.
equipamentos em contacto com a água, não usam quaisquer revestimentos que incluam
compostos organoestânicos. Os equipamentos propostos no PE do Porto de Recreio de
Faro enquadram-se neste âmbito.
De qualquer modo, e porque também durante a construção serão utilizados diversos
equipamentos de apoio à obra que contactam com a água, considera-se pertinente incluir
uma recomendação que alerte o empreiteiro para na eventualidade de decidir aplicar tintas
anti-vegetativas a algum equipamento ter de optar por tintas anti-vegetativas livres de
compostos organoestânicos, como o tributil estanho (TBT).
Tendo por base estas considerações propõe-se que a medida 16 da DIA passe a ter a
seguinte redação:
“Nos equipamentos de apoio à obra bem como nas infraestruturas e equipamentos a
construir ou a instalar, caso se demonstre necessário, apenas serão utilizadas tintas antivegetativas livres de compostos organoestânicos, como o tributil estanho (TBT).”

17. Proibição de rejeições de matérias poluentes de qualquer natureza para o canal interior
de acesso ao porto de Cabanas, bem como na área envolvente da Ria Formosa.
Por lapso esta medida faz referência “ao porto de Cabanas” quando se crê que pretendia
referir-se ao canal de acesso à área de intervenção.
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Propõe-se que a medida 17 da DIA passe a ter a seguinte redação:
“É interdita a rejeição de quaisquer matérias potencialmente poluentes para o canal de
acesso à área de intervenção, bem como em qualquer área lagunar, marinha ou terrestre.”

18. Não deve ser permitido a instalação de depósitos mesmo que temporários, de resíduos
devendo ser assegurada a sua recolha e depósito em condições para o seu destino final.
Entende-se que esta medida pretenda prevenir a deposição de resíduos em condições
precárias ou de acondicionamento em manifesto risco para o ambiente.
Propõe-se assim que a medida 18 da DIA passe a ter a seguinte redação:
“A deposição de resíduos de construção e demolição, bem como de resíduos sólidos
urbanos, na área de obra ou no estaleiro, deverá ser feita de forma seletiva e em condições
que assegurem um acondicionamento sem riscos para o ambiente, especialmente se se
tratar de resíduos perigosos, devendo ainda permanecer o menor tempo possível em
estaleiro.“

19. Deve ser efetuada a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra bem como
implementado um sistema de lavagem dos rodados, à saída da área afeta à obra e antes da
entrada na via pública, de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra. Em
caso de qualquer rejeição acidental de matérias potencialmente poluentes deve ser efetuada
de imediato a limpeza da área.
Esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida integralmente.

20. Deve ser efetuada a execução dos trabalhos de dragagem durante o período de
vazamento da maré.
Esta medida destina-se a garantir que a pluma de sedimentos produzida durante os
trabalhos de dragagem se dirige para jusante, evitando-se assim que a mesma se deposite
nas áreas de montante caso as dragagens ocorrem-se também durante a enchente.
Esta medida é considerada pertinente mas passível de melhoria, designadamente
recomendando que os trabalhos de dragagem deverão, sempre que possível, desenvolverse no sentido de montante para jusante.
Propõe-se assim que a medida 20 da DIA passe a ter a seguinte redação:
“Os trabalhos de dragagem devem ser executados durante o período de vazamento da maré
e, sempre que possível, desenvolverem-se no sentido de montante para jusante.“
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21. As intervenções, em toda a área do Projeto, não deverão ser efetuadas durante o
período que vai de Abril a Junho (inclusive), de forma a evitar o período de reprodução e
primeiras fases de crescimento da fauna piscícola, minimizando a afetação de alevins e de
ovos.
Atendendo a que são os trabalhos em meio aquático que poderão causar perturbação ao
ecossistema lagunar no período crítico do ciclo de vida das espécies piscícolas, propõe-se
que a medida 21 da DIA passe a ter a seguinte redação:

“As intervenções de obra que interferem com o meio aquático não devem ser efetuadas
durante o período que vai de abril a junho (inclusive), de forma a evitar o período de
reprodução e primeiras fases de crescimento da fauna piscícola, minimizando a afetação de
alevins e de ovos.”

22. Elaboração de um plano de dragagens de manutenção, tendo por linha condutora a
realização apenas das dragagens estritamente necessárias. A operação de dragagem deve
ser conduzida de forma cuidada, devendo ser minimizada a ressuspensão dos sedimentos
nomeadamente através de uma baixa velocidade de sucção.
Crê-se que por lapso esta medida foi replicada para a fase de construção quando deveria
apenas fazer parte do conjunto de medidas para a fase de exploração, como, aliás, faz
(medidas 34 e 35 da DIA).

23. Deve proceder-se ao registo das dragagens de obra, de manutenção e das reposições
sedimentares com a identificação das áreas de intervenção. Os registos deverão indicar o
volume, data e o método de dragagens utilizado.
Esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida integralmente.

24. Programação do tráfego diário, a fim de evitar concentração excessiva de veículos e
circulação nas horas de maior movimento e o acesso de pesados ao interior de zonas
urbanas.
Atendendo à localização da obra e do acesso que a serve (ver Figura 28) não se crê que
venha a verificar-se a circulação de veículos pesados no interior de zonas urbanas,
designadamente no centro da cidade de Faro. Todavia, a medida é considerada pertinente
pelo que a sua redação é mantida integralmente.
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25. A realização de dragagens e a seleção do local de deposição de dragados deverá ser
feita de acordo com as condicionantes previstas no regulamento do Parque Natural da Ria
Formosa.
Constata-se que as dragagens previstas realizar bem como os dois locais de deposição de
dragados propostos no presente RECAPE (ver n.º 7 do subcapítulo 4.4 - “Condicionantes,
estudos e elementos a apresentar em RECAPE”) respeitam as condicionantes previstas no
regulamento do Parque Natural da Ria Formosa.
Todavia, esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida
integralmente.

26. Durante os diversos trabalhos devem ser asseguradas todas as condições de segurança
à navegação.
Esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida integralmente.
A implementação desta medida está também prevista no item “2.4 - Processos construtivos
e riscos inerentes”, Tomo I - Plano de Segurança e Saúde em Projeto, Volume 8 –
Segurança e Saúde, do PE. A sua concretização será conseguida através do balizamento
marítimo da área de intervenção, o qual será objeto de um plano (plano de balizamento
marítimo) a elaborar pelo empreiteiro antes do início dos trabalhos e que será submetido à
apreciação da equipa de fiscalização da obra e da Autoridade Marítima.

27. No final da obra deve ser assegurado a manutenção e recuperação das vias utilizadas,
sempre que a sua deterioração resultar, fundamentalmente, do tráfego gerado por essas
obras.
Esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida integralmente.

28. Os trabalhos devem ser realizados no menor intervalo de tempo possível, a sua
programação deve contemplar a minimização da perturbação das atividades profissionais de
cariz turístico (náutica de recreio). Nesse sentido, a obra deve ser desenvolvida no período
de outono/inverno, por ser aquele que apresenta menor procura turística.
Esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida integralmente.

29. Após a conclusão da obra devem ser removidas todas as infraestruturas de apoio à obra
e o local deve ser sujeito a recuperação paisagística.
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A referência nesta medida à recuperação paisagística não se coloca uma vez que o projeto
prevê uma intervenção de integração paisagística compreendendo a área terrestre de
interesse.
Relativamente à restante medida considerou-se mais ajustado substituí-la pela medida 50
da listagem de “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, da APA, pelo que
se propõe que a medida 29 da DIA passe a ter a seguinte redação:
“Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio,
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.”

4.5.2.3 - Fase de exploração
30. Tendo em vista a minimização dos impactes na qualidade da água e sedimentos durante
a fase de exploração, as embarcações que utilizarão o porto devem cumprir as orientações
da Convenção MARPOL.
A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, conhecida por
MARPOL 73/78, não se aplica a embarcações de recreio.
No presente caso, as embarcações de recreio devem antes cumprir, para além da legislação
geral aplicável (designadamente o “Regulamento da Náutica de Recreio”, aprovado pelo DL
n.º 124/2004, de 25 de maio), as “Normas e Instruções para a Navegação e Permanência no
Espaço de Jurisdição da Capitania do Porto de Faro”, definidas pela Autoridade Marítima
Nacional.
Atendendo as estas circunstâncias propõe-se que a medida 30 da DIA passe a ter a
seguinte redação:
“Tendo em vista a mitigação dos impactes na qualidade da água e sedimentos durante a
fase de exploração, as embarcações que utilizarem o porto de recreio de Faro devem
cumprir as Normas e Instruções para a Navegação e Permanência no Espaço de Jurisdição
da Capitania do Porto de Faro”.

31. Deve prover-se a existência de meios de combate à poluição em casos de derrame de
combustíveis ou de outras substâncias poluentes bem como um conjunto de normas ao
nível da higiene e segurança que regulem e disciplinem a utilização de todas as
infraestruturas propostas.
Esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida integralmente.
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32. As dragagens de manutenção devem ser efetuadas fora dos principais períodos de
migração das espécies anádromas, em particular fora dos meses de Março e Abril, quando
ocorrem os picos mais intensos de entrada de espécies na Ria.
Esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida integralmente.

33. Deve ser efetuada a execução dos trabalhos de dragagem durante o período de
vazamento da maré.
Esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida integralmente.

34. Elaboração de um plano de dragagens de manutenção, tendo por linha condutora a
realização apenas das dragagens estritamente necessárias.
Esta medida é considerada pertinente pelo que a sua redação é mantida integralmente.
É de referir que os resultados a obter com o desenvolvimento dos trabalhos previstos no
item “2.1 - Evolução dos fundos naturais”, constante do “Volume 9 – Plano de Observação
da Obra” do PE, fornecerão informação útil a considerar na elaboração dos planos de
dragagens de manutenção do porto de recreio.

35. A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada, devendo ser
minimizada a ressuspensão dos sedimentos nomeadamente através de uma baixa
velocidade de sucção.
Pelas mesmas razões atrás mencionadas para a medida 13 da DIA, considera-se limitativo,
ou mesmo impraticável, a utilização de uma draga de sucção na zona em que se localizará
o futuro porto de recreio de Faro. Por esse motivo propõe-se que a medida 35 da DIA passe
a ter a seguinte redação:
“A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada de modo a se minimizar a
ressuspensão dos sedimentos.”

36. A realização de dragagens e a seleção do local de deposição de dragados deverá ser
feita de acordo com as condicionantes previstas no Artigo 26.º do regulamento do Parque
Natural da Ria Formosa.
Com a revisão do POPNRF, aprovada pela RCM n.º 78/2009, de 2 de setembro, o Artigo
26.º do anterior Regulamento do POPNRF, entretanto revogado, tem correspondência com
o Artigo 45.º do regulamento atualmente em vigor. Assim, propõe-se que a medida 36 da
DIA passe a ter a seguinte redação:
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“A realização de dragagens e a seleção do local de deposição de dragados deverá ser feita
de acordo com as condicionantes previstas no Artigo 45.º do Regulamento do Plano de
Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa.”

4.5.3 - Outras Medidas de Mitigação para a Fase de Construção
Para além das medidas atrás apresentadas, replicadas da DIA e, parcialmente, da listagem
de “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção” da APA, acrescem outras
medidas resultantes do desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do RECAPE que importa
considerar, designadamente a nível da componente Património Arqueológico e da criação
de acesso alternativo ao fundeadouro existente na área de intervenção.

Património Arqueológico
Dado o potencial que apresentam os sedimentos na área de projeto e em cumprimento da
Circular da DGPC com os Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico
em Estudos de Impacte Ambiental, preconiza-se, como Medida de Minimização de
carácter geral, o acompanhamento arqueológico da obra. Este deverá ser sempre
efetivo, continuado e direto em todas as mobilizações de solo. Na circunstância da obra se
desenvolver em mais do que uma frente em simultâneo, deve garantir-se a presença de um
arqueólogo por frente de obra.
Preconiza-se ainda, as seguintes medidas de caráter específico:


Em fase anterior à obra:
1. Realização de datação por radiocarbono das madeiras que compõe a Ocorrência
Patrimonial OP2 (pontos 1, 2, 3 e 15) a fim de se tomar uma decisão sobre as
medidas a promover no futuro.
2. Registo arqueológico e estudo com levantamento de pormenor da Ocorrência
Patrimonial OP1 contemplando escavação integral da área no interior da área a
afetar diretamente pelo projeto a fim de promover o registo dos contextos a
destruir e tomar uma decisão sobre as medidas a promover no futuro.



Em fase de obra
1. Sinalização e proteção da Ocorrência Patrimonial OP2 com materialização de
uma área de resguardo de 20 m em torno dos limites exteriores da mesma caso
a datação por radiocarbono confirme a antiguidade e importância dos vestígios.
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2. Sinalização e proteção da área de dispersão de materiais anfóricos (Ocorrência
Patrimonial OP1) fora da área de incidência direta do projeto de forma a que não
seja afetada pelas ações de dragagem e construção do porto.

Acesso alternativo ao fundeadouro existente na área de intervenção
Durante a fase de construção devem ser criadas condições no esteiro contíguo ao edifício
da Autoridade Marítima Nacional, do lado norte, situado integralmente na área de jurisdição
portuária afeta à Docapesca, tirando partido das escadas em pedra de acesso ao plano de
água existentes (Figura 31).

Figura 31 - Localização proposta para instalação de um acesso temporário ao fundeadouro
situado na Regueira da Cova do Ladrão

4.6 - Programas de monitorização
4.6.1 - Introdução
A DIA emitida (ver Anexo I do Volume 4) exige a implementação dos seguintes “Planos e
Programas de Monitorização”:
a) Qualidade da água;
b) Local de depósito de dragados;
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c) Qualidade dos sedimentos a dragar;
d) Plano integrado de gestão de resíduos
Atendendo a que a DIA do EP do Porto de Recreio de Faro foi emitida em 2005, com as
implicações que daí resultam a nível da evolução do quadro de referência legal no domínio
do ambiente, e que no âmbito do presente RECAPE foi elaborada uma campanha de
amostragem de sedimentos, exigida no anexo à DIA no âmbito dos “Estudos e Elementos a
apresentar em RECAPE”, cujos resultados revelaram sedimentos com níveis de qualidade
não problemáticos, apresenta-se seguidamente um conjunto de considerações no sentido
de fundamentar as opções tomadas relativamente aos “Planos e Programas de
Monitorização” requeridos pela DIA.

a) Qualidade da água
Desde a emissão da DIA o quadro legislativo que regula as normas de Qualidade da Água
beneficiou de inúmeras e significativas alterações desencadeadas, fundamentalmente, com
a publicação da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) e, posteriormente, do DL
n.º 77/2006, de 30 de março.
Com efeito, o conjunto de parâmetros indicado na DIA para descrição no RECAPE do
programa de monitorização da qualidade da água, bem como o seu enquadramento,
encontram-se atualmente dispersos por diversos diplomas legislativos, designadamente,
entre outros: o DL 236/98, já vigente à data de emissão da DIA mas que entretanto sofreu
várias alterações e revogações parciais; o DL 103/2010 com as alterações introduzidas
pelos DL 245/2009, DL 83/2011 e DL 218/2015; o DL 135/2009 com as alterações
introduzidas pelo DL 113/2012; e o DL 226-A/2007 com as subsequentes alterações.
Neste âmbito, o programa de monitorização da qualidade da água proposto procurou
melhorar a seleção daqueles parâmetros adequando-a às atividades esperadas no decurso
das fases de construção e de exploração do porto de recreio de Faro, e às exigências da
legislação atualmente em vigor na matéria.
Refira-se ainda que, de acordo com o PGRH das Ribeiras do Algarve (RH8), de Junho de
2015, para efeitos de classificação do estado ecológico, a massa de água superficial “Ria
Formosa WB2” enquadra-se na categoria de “águas costeiras”, apresentando natureza de
“lagoa mesotidal pouco profunda fortemente modificada”. A área desta massa de água está
estimada em 33.207 km2.

b) Local de depósito de dragados
No ponto 2 do item “Planos e Programas de Monitorização” do anexo à DIA é solicitado o
seguinte:
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Proceder à monitorização do local de depósito de dragados, com o objetivo de
determinar a ação dos contaminantes no meio biofísico marinho e de permitir à
autoridade licenciadora controlar o processo.
Considerando que:
1 – Os resultados da campanha de amostragem de sedimentos (granulometria e
qualidade), realizada no âmbito do presente RECAPE, revelaram sedimentos
enquadrados nas classes 1 e 2 relativamente ao grau de contaminação (cf. disposto
na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro), isto é:
Classe 1: Material dragado limpo — pode ser depositado no meio aquático ou
reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias
sem normas restritivas.
Classe 2: Material dragado com contaminação vestigiária — pode ser imerso
no meio aquático tendo em atenção as características do meio recetor e o uso
legítimo do mesmo.
Ou seja, trata-se de material dragado sem risco de contaminação do meio.
2 – De acordo com a referida Portaria, apenas o material dragado enquadrado na
classe 3 necessita de estudo aprofundado do local de deposição e monitorização
posterior do mesmo, caso a opção seja a imersão dos dragados.
Classe 3: Material dragado ligeiramente contaminado — pode ser utilizado
para terraplenos ou no caso de imersão necessita de estudo aprofundado do
local de deposição e monitorização posterior do mesmo.
3 – Existe já um local indicado pela APA, situado cerca de duas milhas náuticas a SE
da barra do Porto de Faro/Olhão, a profundidades iguais ou maiores a 70 metros,
fora das águas costeiras, que vem sendo utilizado para imersão de dragados.
Foi assim tomada a opção de considerar não aplicável ao presente caso a referida
monitorização.
Por outro lado, atendendo ainda a que o material dragado apresenta uma elevada fração
arenosa, coloca-se à consideração da Comissão de Avaliação tomada de decisão, em sede
de DCAPE, relativamente a um destino alternativo ao referido local ao largo da barra
Faro/Olhão.
Com efeito, foi sugerido à APA / ARH Algarve (ver ponto 7 dos Elementos e Estudos a
apresentar em RECAPE) que o material dragado remanescente fosse imerso próximo da
linha de costa a profundidades que o coloque no trânsito litoral, a fim de contribuir para
reduzir os efeitos da erosão costeira no litoral algarvio. Esta sugestão teve a anuência da
APA / ARH Algarve que indicou como local de imersão o troço costeiro contíguo à Península
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do Ancão, em batimétricas entre os -6,00 m (ZH) e os -8,00 m (ZH), permitindo assim a sua
distribuição pela dinâmica do trânsito litoral.

c) Qualidade dos sedimentos a dragar
No ponto 3 do item “Planos e Programas de Monitorização” do anexo à DIA é solicitado o
seguinte:
Apresentação de uma campanha de amostragem dos sedimentos, para a sua
caracterização (granulometria e qualidade) de acordo com os critérios estabelecidos
no Despacho Conjunto do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar de
21/06/1995, que deve compreender a altura da coluna de sedimentos a dragar e ser
realizada em três Estações de Amostragem, uniformemente distribuídas pela área a
dragar e representativa da profundidade do sedimento a remover. As análises devem
ser realizadas sempre no mesmo laboratório que deve ser acreditado. Os parâmetros
a monitorizar são arsénio, cádmio, crómio, cobre, mercúrio, chumbo, níquel, zinco,
PCB (soma), PAH (soma), HCB, densidade, percentagem de sólidos, granulometria e
carbono orgânico total. Deve ser elaborado um relatório onde conste a apresentação
e análise dos resultados obtidos.
Admite-se que por lapso esta solicitação tenha sido replicada no item “Planos e Programas
de Monitorização” do anexo à DIA. De facto, esta solicitação consta do item “Elementos e
Estudos a apresentar em RECAPE” (Estudo 6), do anexo à DIA, tendo a mesma sido
realizada nesse âmbito e apresentada no anexo II do Volume 4 do presente RECAPE.
Refira-se ainda que em vez de três Estações de Amostragem, conforme indicado no anexo
à DIA relativamente à monitorização dos sedimentos (ponto 3), a campanha de amostragem
de sedimentos realizada, incidiu em nove Estações de modo a conformar o volume de
dragagem indicado no PE com o disposto na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro,
portaria que revogou, substituindo, o Despacho Conjunto do Ministério do Ambiente e
Recursos Naturais e do Mar de 21/06/1995.

d) Plano integrado de gestão de resíduos
No ponto 4 do item “Planos e Programas de Monitorização” do anexo à DIA é solicitado o
seguinte:
Plano integrado de gestão de resíduos no qual se proceda à identificação e
classificação dos mesmos em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos.
No que respeita à proposta de elaboração de um “Plano integrado de gestão de resíduos”
realça-se que o mesmo fazia todo o sentido até à publicação do DL n.º 46/2008, de 12 de
Março, alterado pelo DL n.º 73/2011, de 17 de Junho.
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Atendendo a que este diploma “(…) estabelece o regime jurídico específico a que está
sujeita a gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de
derrocadas, designados resíduos de construção e demolição (RCD), bem como a sua
prevenção”, ficou desde então garantido que nas empreitadas e concessões de obras
públicas, o PE é acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD, o qual
assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas
respetivamente aplicáveis constantes do mencionado DL bem como no DL n.º 178/2006, de
5 de Setembro, alterado pelo DL n.º 73/2011, de 17 de Junho.
Assim sendo, considerou-se adequado substituir o “Plano integrado de gestão de resíduos”,
solicitado no ponto 4 do item “Planos e Programas de Monitorização” do anexo à DIA, pelo
PPG-RCD, o qual faz parte integrante do PE.
Refira-se ainda que este Plano reproduz o solicitado no ponto 9 do item “Estudos e
elementos a apresentar em RECAPE” do anexo à DIA, pelo que se optou também neste
caso por apresentar o PPG-RCD como componente integrante dos referidos Estudos (ver
anexo IV do volume 4).






Tendo por base as considerações atrás apresentadas, o programa de monitorização a
desenvolver centra-se apenas no fator Qualidade da Água.
A elaboração do Programa de Monitorização da Qualidade da Água teve por base o
disposto no módulo X.ii do anexo II das Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, nos aspetos
respeitantes à monitorização, com as devidas adaptações.
Esta opção encontra-se justificada na introdução do presente documento e está relacionada
com a revogação da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de
novembro.
No ponto seguinte apresenta-se a descrição do programa de monitorização que visa
responder às exigências da DIA.

4.6.2 - Programa de Monitorização da Qualidade da Água Superficial
4.6.2.1 - Introdução e objetivos
A construção e exploração do Porto de Recreio de Faro serão desenvolvidas observando
um conjunto de medidas mitigadoras de impactes robusto, todavia poderão ser originados
alguns impactes negativos na qualidade da água da Ria Formosa que importa acompanhar
no sentido de se verificar a significância dos mesmos e, decidir, caso se justifique, sobre a
tomada de medidas de mitigação complementares.
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Na fase de construção as principais ações potencialmente geradoras de impactes negativos
na qualidade da água são as obras de dragagem, a operação de embarcações de apoio à
construção, e as atividades desenvolvidas no estaleiro de obra, especialmente se este se
vier a situar em local adjacente às águas da Ria.
Na fase de exploração as principais ações potencialmente geradoras de impactes negativos
na qualidade da água estarão relacionadas com a presença e navegação das embarcações
de recreio e as eventuais dragagens de manutenção.
Por outro lado, de acordo com o PGRH das Ribeiras do Algarve (RH8), de Junho de 2015, a
área de projeto situa-se na massa de água superficial designada “Ria Formosa WB2 - Lagoa
mesotidal pouco profunda fortemente modificada”, respeitando à categoria de “águas
costeiras”.
Também de acordo com aquele Plano estão identificadas para a massa de água superficial
de interesse os seguintes usos e funções dependentes da qualidade da água: águas de
recreio (águas balneares); proteção de espécies aquáticas de interesse económico
(produção de moluscos bivalves); proteção de habitas (SIC); e, conservação de aves
selvagens (ZPE).
Justifica-se assim o estabelecimento de um programa de monitorização para as fases de
pré-construção, construção e exploração que atenda aos particularismos da intervenção
preconizada e aos valores presentes.
O presente programa de monitorização da qualidade da água superficial tem como
principais objetivos:


Verificar o cumprimento das normas de qualidade da água, estabelecidas na
legislação em vigor, em matéria de qualidade de água, contemplando um conjunto
de parâmetros de análise que permita avaliar a qualidade da água relativamente aos
diferentes usos e funções identificados para a massa de água de interesse;



Verificar a conformidade da qualidade da água superficial de acordo com os
requisitos definidos na legislação em vigor nessa matéria, designadamente o DL
n.º 236/98, de 1 de agosto e alterações subsequentes, DL n.º 135/2009, de 3 de
junho, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 113/2012, de 23 de maio, e o DL
n.º 103/2010, de 24 de setembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º
218/2015, bem como em legislação relevante para a avaliação da qualidade da água
mais recente que possa entrar em vigor durante a vigência do projeto;



Identificar e avaliar eventuais alterações de qualidade da água que possam estar
relacionadas com as características físico-químicas dos sedimentos a dragar;



Definir e propor eventuais medidas preventivas e/ou corretivas que venham a ser
necessárias;



Avaliar o alcance das medidas mitigadoras dos impactos identificados, definidas no
âmbito do PE.
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Na fase de pré-construção a monitorização da qualidade da água superficial da área de
projeto e envolvente (pontos de controlo) tem como objetivo principal avaliar o estado atual
da água, servindo como referência antes do início de qualquer intervenção relacionada com
a construção.
Na fase de construção, a monitorização da qualidade da água superficial tem como
objetivo principal avaliar o impacte das atividades inerentes à fase de construção e servir de
apoio à implementação e avaliação da eficácia das medidas de projeto e de mitigação
previstas durante esta fase.
Na fase de exploração, a monitorização da qualidade da água superficial tem como
objetivo principal a avaliação da evolução da qualidade da água na área de projeto e
envolvente após a entrada em operação do porto de recreio.

4.6.2.2 - Locais de amostragem
No Quadro 9 são apresentados os pontos de amostragem que deverão ser contemplados na
monitorização da qualidade da água, bem como o inerente objetivo de qualidade.
Definiram-se 3 pontos para colheita de amostras de água, sendo um situado no interior do
porto de recreio (QA_1) (ou local da sua implantação) e outros dois pontos situados no canal
de acesso ao porto de recreio, um a jusante (QA_2) e outro a montante (QA_3), que
servirão de controlo (Quadro 10 e Figura 32).
Ponto QA_1 dista cerca de 480 m do ponto QA_2 e cerca de 380 m do ponto QA_3.

Quadro 9 - Locais de Monitorização da Qualidade da Água
Ponto de
amostragem

Coordenadas geográficas *

Localização

Latitude

Longitude

QA_1

Porto de Recreio

37° 00' 54,02" N

07° 56' 20,27" W

QA_2

Canal de acesso jusante

37° 00' 41,94" N

07° 56' 32,62" W

QA_3

Canal de acesso montante

37° 00' 58,47" N

07° 56' 34,40" W

* Sistema de coordenadas geográficas WGS84
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Figura 32 - Localização dos pontos de amostragem do programa de monitorização da
qualidade da água face à área de implantação do porto de recreio de Faro

4.6.2.3 - Frequência de amostragem
Cada campanha de amostragem envolverá a recolha de duas amostras de água em cada
um dos pontos atrás indicados, sendo uma em situação de preia-mar e outra em baixa-mar,
preferencialmente no mesmo ciclo de maré, totalizando 6 amostras de água por campanha
de amostragem.
Na fase de pré-construção será realizada uma campanha de amostragem.
Na fase de construção será realizada uma campanha de amostragem quatro dias após o
início das dragagens, outra campanha uma semana após o fim das dragagens e,
posteriormente, uma campanha bimensal até à conclusão do Porto de Recreio. Deverá
ainda realizar-se uma campanha de amostragem uma semana após a conclusão do Porto
de Recreio
Na fase de exploração será realizada uma campanha semestralmente nos dois primeiros
anos período após o qual deverá ser revisto o programa de monitorização, naturalmente
sem prejuízo do mesmo ser ajustado nesse período inicial de 2 anos.
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4.6.2.4 - Parâmetros a monitorizar e critérios de avaliação dos dados
Como referido no item “4.6.2.1 - Introdução e objetivos” o programa de monitorização da
qualidade da água está orientado para o acompanhamento e controlo das ações e
atividades relacionadas com o porto de recreio passíveis de gerarem impactes na qualidade
da água da Ria Formosa, quer na fase de construção quer de exploração.
Neste âmbito definiu-se um conjunto de parâmetros, cuja avaliação está distribuída por
diversos diplomas legais, que visa verificar se a construção ou exploração do porto de
recreio é origem de derrames de hidrocarbonetos (óleos e combustíveis), de utilização de
tintas fungicidas à base de tributil-estanho para revestimento do casco das embarcações, de
descarga de águas residuais e de águas de lavagem, ou de metais e outros associados às
dragagens.
Selecionou-se assim o conjunto de parâmetros constante do Quadro 10 indicando o
respetivo objetivo de qualidade inscrito na legislação relativa à avaliação da qualidade da
água e outros sistemas de classificação [p. ex. Classificação da qualidade da água para
usos múltiplos (SNIRH)], onde constam os critérios de avaliação dos resultados das
análises.

O_1632_00_RECAPE_VOL-2_RBASE_0.docx

ABR-2016

102

Quadro 10 - Parâmetros a monitorizar e respetivo objetivo de qualidade
Parâmetro
 pH
 Cor
 Oxigénio dissolvido
 Sólidos suspensos totais
 CQO

Objetivo
DL n.º 236/98, e alterações subsequentes:
Anexo XIII - Qualidade das águas do litoral ou
salobras para fins aquícolas - águas
conquícolas
Classificação da qualidade da água para usos
múltiplos (SNIRH)

 CBO5
 Arsénio
 Crómio
 Cobre

DL n.º 236/98, e alterações subsequentes:
Anexo XXI - Objetivos ambientais de qualidade
mínima para as águas superficiais

 Zinco
 Mercúrio e compostos de mercúrio
 Chumbo e compostos de chumbo
 Níquel e compostos de níquel
 Cádmio e compostos de cádmio
 Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
(HAP)
 Compostos de tributilestanho (catião
tributilestanho).

DL n.º 103/2010, de 24 de setembro, com as
alterações introduzidas pelo DL n.º 218/2015,
de 7 de outubro (substâncias prioritárias): Anexo
II - Normas de qualidade ambiental e outros
poluentes

 Nonilfenóis (4 -nonilfenol)
 Octilfenóis ((4 -(1,1′,3,3′ -tetrametilbutil) fenol))

 CaCO3

 Enterococos intestinais
 Escherichia coli

(parâmetro auxiliar para determinação da classe
de dureza da água e consequente aferição do
nível de contaminação em Cd; conforme DL
103/2010 com alterações do DL 218/2015)
DL n.º 135/2009, de 3 de junho, com as
alterações introduzidas pelo DL n.º 113/2012,
de 23 de maio
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4.6.2.5 - Métodos de análise e equipamentos de recolha das amostras
Identificado o local de amostragem e posicionados os meios e equipamentos de apoio à
recolha das amostras de água, deverá ser realizado “in loco“ um conjunto de observações e
registos, designadamente: temperatura da amostra, temperatura do ar no local, pH, cor e
oxigénio dissolvido.
Os registos de campo deverão ser efetuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os
dados e observações respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria
amostragem:


Localização exata do ponto de recolha de água, com indicação das coordenadas
geográficas e profundidade da colheita;



Data e hora da recolha das amostras de água;



Descrição organolética da amostra de água: cor, aparência, cheiro, etc.;



Tipo e método de amostragem;



Indicação de parâmetros físico-químicos medidos in situ.

Após a colheita as amostras deverão ser transportadas para um laboratório selecionado que
deve estar acreditado para os parâmetros a analisar e localizar-se a uma distância que
facilite o transporte das amostras.
O volume de água a recolher deverá ser o necessário para a análise dos parâmetros
definidos, posteriormente conservado num frasco cuidadosamente limpo, de vidro escuro,
mantendo-o na obscuridade e a uma temperatura que deverá ser próxima dos 4ºC.
As amostras de água devem ser transportadas e analisadas no mais curto espaço de tempo
desde a altura em que foram colhidas, sendo indispensável que cada frasco apresente um
registo de identificação.
No laboratório, acreditado para os parâmetros a analisar, as amostras de água deverão ser
analisadas de acordo com normas constantes do DL n.º 83/2011, de 20 de Junho, referentes
à avaliação do estado químico das massas de água superficiais e subterrâneas.

4.6.2.6 - Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados da
monitorização
Na eventualidade de se verificar uma degradação da qualidade da água durante a fase de
construção face à situação de pré-construção, atribuível às atividades desenvolvidas no
decurso da obra, deverá, primeiramente, ser verificado o nível de cumprimento das medidas
de mitigação de impactes propostas para a fase de construção e, posteriormente,
confirmando-se a sua ineficácia ou insuficiência, implementar medidas complementares que
se traduzam em cuidados acrescidos de gestão ambiental.
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Neste âmbito admite-se que possa vir a ser proposto, em reforço às medidas já previstas,
por exemplo: alterações a nível da velocidade de dragagem; um maior controlo das
escorrências da área de obra e do estaleiro para as águas da Ria Formosa; montagem de
estruturas provisórias de contenção ou tratamento; verificação do estado de operação dos
motores das embarcações de apoio à obra; entre outras que se considerem adequadas e
convenientes para contrariar a degradação da qualidade da água da Ria durante a fase de
construção.
Na fase de exploração as medidas de gestão ambiental propostas deverão permitir dar
cumprimento aos objetivos ambientais definidos na legislação aplicável (ver Quadro 10). O
programa de monitorização previsto para esta fase pretende avaliar e verificar o
cumprimento destes objetivos, bem como tomar decisões, eventualmente reforço de
medidas de mitigação, se por ventura se assistir à degradação da qualidade da água em
consequência da exploração do porto de recreio.
As medidas de gestão ambiental deverão passar por uma gestão adequada e responsável
da atividade desenvolvida pelo porto de recreio, devendo procurar-se articulá-la com o
PGRH das Ribeiras do Algarve (PGRH 8).

4.6.2.7 - Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios de revisão do plano
de monitorização
Na sequência de cada campanha de monitorização será elaborado o respetivo relatório de
monitorização, para envio à Autoridade de AIA. Estes relatórios serão desenvolvidos nos
termos do anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Os Relatórios de Monitorização apresentarão a identificação dos locais de monitorização e
dos equipamentos de medição utilizados, os períodos de avaliação, a caracterização do
local de monitorização e os resultados, bem como a sua análise e conclusões.
Em função dos resultados obtidos o relatório da monitorização deverá avaliar a necessidade
de se propor o reforço de medidas mitigadoras e/ou de alteração da frequência da
monitorização. Deverá ainda avaliar a possibilidade de articulação com outros planos de
monitorização eventualmente em curso com vista à racionalização de custos,
designadamente os programas de monitorização do “Plano de Ação para a Valorização da
Hidrodinâmica da Ria Formosa e Mitigação do Risco nas Ilhas Barreira” da responsabilidade
da Polis Litoral da Ria Formosa.

4.7 - Análise das questões levantadas em sede de consulta pública no âmbito do
procedimento de AIA
Nesta secção descrevem-se e analisam-se as questões levantadas em sede de consulta
pública, no âmbito do procedimento de AIA, referindo-se quais as pretensões que foram
adotadas, bem como as que não foram acolhidas, fundamentando-se as razões desse facto.
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A Consulta Pública decorreu durante 27 dias úteis, entre 4 de Agosto e 12 de Setembro de
2005, tendo sido recebidos quatro pareceres, provenientes de duas Organizações Não
Governamentais de Ambiente (ONGA), designadamente a Almargem e a LPN, um parecer
da Ria Investimento e Administração, SA, que representa utentes da vela de cruzeiro e a
Agência de Desenvolvimento Local (Ambifaro), e um parecer assinado por dois cidadãos.
Do conjunto de pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública foi levantado o conjunto
de questões que seguidamente se apresenta e analisa.
Questões ligadas ao projeto:
A - Dispersão das várias infraestruturas;
B - Realização de aterros e destruição de habitats importantes para a conservação da
natureza, alguns dos quais prioritários;
C - Não consideração da necessidade de acostagem de navios de grande porte, como
sejam navios de cruzeiro;
D - Não previsão de intervenções urbanísticas que assegurem a ligação do porto ao
centro histórico da cidade.
Questões ligadas ao ElA:
E - Não estudadas alternativas entre a doca de recreio e o terminal rodoviário;
F - Medidas de minimização consideradas insuficientes, pelos cidadãos;
G - Não equacionamento do impacte do projeto sobre a população de pescadores e
mariscadores.

As referidas questões merecem os seguintes esclarecimentos:
A - Dispersão das várias infraestruturas;
O EIA analisou o conjunto de Alternativas de localização para o porto de recreio,
fundeadouros e oficinas, bem como as suas diversas combinações, desenvolvidas a nível
de EP.
Pese embora tivesse sido possível optar, efetivamente, por uma solução que conduziria à
dispersão das várias infraestruturas (porto de recreio, fundeadouro e oficinas) pelo plano de
água, a DIA emitida limitou as intervenções à Alternativa 1 do Porto de Recreio e à Solução
1 das Oficinas, eliminando as Alternativas relativas aos fundeadouros.
Posteriormente, a Docapesca optou por lançar um concurso para elaboração do PE do
Porto de Recreio que não contemplava as Oficinas.
O abandono da iniciativa de construir, junto do porto de comércio de Faro, as oficinas de
apoio às embarcações de recreio foi justificado pela presença do bem-sucedido estaleiro
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naval Nave Pegos, situado por detrás da estação de caminhos-de-ferro de Faro, a cerca de
700 m de distância do futuro porto de recreio (ver Figura 4).
O conjunto de decisões tomadas pelos dois intervenientes no processo, Ministério do
Ambiente e Docapesca, levou assim a que apenas o Porto de Recreio avançasse, pelo que
não se veio a verificar a possibilidade de “dispersão das várias infraestruturas”.

B - Realização de aterros e destruição de habitats importantes para a conservação da
natureza, alguns dos quais prioritários;
A realização de aterros e destruição de habitats importantes para a conservação da
natureza, alguns dos quais prioritários, é uma realidade. Todavia, a concretização do Porto
de Recreio de Faro obedece às propostas de ordenamento patenteadas no POOC
Vilamoura – Vila Real de Santo António e no PDM de Faro, propostas que, por outro lado,
constituem condição para o projeto do Porto de Recreio de Faro receber a anuência do
Parque Natural da Ria Formosa. Mais informação sobre esta questão pode ser encontrada
no capítulo “4.1 - Compatibilidade com os Instrumentos de Gestão Territorial” deste
RECAPE.

C - Não consideração da necessidade de acostagem de navios de grande porte, como
sejam navios de cruzeiro;
A iniciativa de construção do Porto de Recreio de Faro teve sempre como objetivo criar
condições para acolher e abrigar apenas embarcações afetas à náutica de recreio. O
acolhimento de navios de cruzeiro exige infraestruturas portuárias específicas que nunca
foram equacionadas para Faro. Refira-se ainda que a Ria Formosa não oferece condições
que permitam a navegação dos atuais navios de cruzeiro nas suas águas.

D - Não previsão de intervenções urbanísticas que assegurem a ligação do porto ao
centro histórico da cidade.
O EP das Acessibilidades Rodoviárias e Pedonais, elaborado no âmbito do PE do Porto de
Recreio de Faro, contempla um acesso pedonal, sob a forma de passagem superior sobre a
linha de caminho-de-ferro, que assegura a ligação entre o futuro porto de recreio e o centro
da cidade. Mais informação sobre esta questão pode ser encontrada no capítulo “3.5 Projetos associados” deste RECAPE.
E - Não terem sido estudadas alternativas entre a doca de recreio e o terminal
rodoviário;
A Alternativa 1 do Porto de Recreio de Faro, que evoluiu para a fase de PE após emissão da
DIA, situa-se exatamente entre a doca de recreio e o terminal rodoviário existente à data.
F - Medidas de minimização consideradas insuficientes, pelos cidadãos;
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No parecer apresentado por dois cidadãos é referida a insuficiência das medidas de
minimização. É necessário ter em consideração que as medidas de minimização
apresentadas no EIA se referiam a projetos elaborados em fase de EP, estudo cujo objetivo
central era avaliar e comparar cada uma das alternativas de localização para o Porto de
Recreio de Faro, pelo que as medidas de minimização teriam sempre um desenvolvimento
limitado.
Com a elaboração do PE, que permitiu conhecer em detalhe as características, ações e
enquadramento do empreendimento, foi possível aprofundar e pormenorizar as medidas de
minimização a implementar nas fases de construção e exploração do futuro porto de recreio.
No “Volume 3 – Relatório técnico final das medidas e condicionantes ambientais” do
presente RECAPE, pode encontrar-se o conjunto de medidas de minimização propostas.
G - Não equacionamento do impacte do projeto sobre a população de pescadores e
mariscadores.
O local de implantação do futuro porto de recreio (Alternativa 1) não é objeto das atividades
de mariscagem, pesca ou produção de bivalves, como, aliás, atesta a foto da Figura 18 em
que é visível o banco de Zostera noltii não perturbado, isto é, não remexido ou revolvido.
Por outro lado, as medidas de mitigação propostas no presente RECAPE procuram
assegurar um impacte mínimo na qualidade das águas da Ria Formosa e, por conseguinte,
na qualidade do ecossistema lagunar, suporte das espécies com valor comercial exploradas
pela comunidade de pescadores e mariscadores da Ria Formosa. Como tal, não é expetável
que quer a construção quer a exploração do porto de recreio se traduzam na afetação da
população de pescadores e mariscadores.
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5 - AVALIAÇÃO SUMÁRIA DOS IMPACTES DOS PROJETOS ASSOCIADOS
Os projetos associados respeitam à construção e melhoria dos acessos terrestres ao novo
Porto de Recreio de Faro, designadamente:


Construção de uma passagem superior rodoviária e pedonal;



Construção de uma passagem superior pedonal;



Beneficiação de rodovia existente.

Construção de uma passagem superior rodoviária e pedonal
Respeita à construção de uma passagem superior sobre a linha de caminho-de-ferro onde
existe atualmente uma passagem de nível rodoviária. A passagem superior desenvolver-seá sobre Avenida Calouste Gulbenkian no troço compreendido entre a rotunda do Moto Clube
Faro e o Parque Ribeirinho, ao longo de uma extensão de cerca de 230 m.
Considerando que a obra se realizará sem necessidade de interrupção do tráfego que cruza
a linha de caminho-de-ferro, embora pontualmente tal possa acontecer, os impactes na fase
de construção centram-se nos fatores ambientais ruído, qualidade do ar e paisagem.
No que respeita ao Ruído há a considerar como recetores sensíveis a Escola Superior de
Saúde da Universidade do Algarve, situada a sul do referido troço da Av. Calouste
Gulbenkian, a cerca de 45 m de distância, e o Teatro Municipal de Faro, situado a norte
daquela Avenida, a cerca de 35 m de distância.
De acordo com o extrato do mapa de ruído de Faro incidente no local de interesse,
classificado como zona mista, verifica-se que não são cumpridos os valores limite de
exposição ao ruído ambiente exterior [cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 9/2007,
de 17 de janeiro] para o indicador Ln (noturno) e, apenas parcialmente cumpridos, para o
indicador Lden (diurno-entardecer-noturno) (ver anexo VI do Volume 4).
Constata-se igualmente que é na rotunda que se registam os níveis de ruído mais elevados,
associados ao tráfego automóvel.
É assim de prever que qualquer acréscimo aos níveis de ruído atuais agravará as condições
do ambiente sonoro local. Verificando-se este pressuposto a fase de obra originará um
impacte negativo moderadamente significativo a nível do ruído. Este impacte será contudo
temporário, de incidência descontínua e reversível, circunscrevendo-se às zonas mais
expostas de ambos os edifícios. Finda a obra é expetável que voltem a registar-se os níveis
de ruído constantes no mapa de ruído da cidade de Faro.
No que respeita à Qualidade do Ar é previsível um aumento das poeiras em suspensão no
ar bem como de gases de escape em resultado da circulação de veículos e maquinaria afeta
à obra. Esta situação consubstanciará um impacte negativo pouco significativo a nível da
qualidade do ar. Este impacte será contudo temporário, de incidência descontínua e
reversível, circunscrevendo-se à zona de obra. As relativamente boas condições de
arejamento sentidas no local contribuirão para dissipar rapidamente a poluição do ar. Finda
a obra é expetável que voltem a registar-se os níveis de qualidade do ar anteriores à obra.
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A nível da Paisagem os impactes iniciar-se-ão na fase de construção e perdurarão na fase
de exploração. Na fase de construção serão sentidas algumas perturbações na paisagem
sendo, contudo, consideradas de carácter temporário e reversível, fazendo-se sentir com
maior magnitude para os observadores situados no troço de interesse da Av. Calouste
Gulbenkian e no Parque Ribeirinho.
Este tipo de impactes está relacionado diretamente com a construção da passagem
superior. Por um lado, com a introdução de elementos estranhos à paisagem,
nomeadamente maquinaria, materiais de construção, o estaleiro de obra, sentir-se-á o efeito
de intrusão visual na bacia de impacte visual em estudo, a qual pela sua localização objetiva
se carateriza por uma reduzida acessibilidade visual.
Os impactes negativos previsíveis nesta fase apresentarão reduzida significância, sentindose alguma desorganização visual, resultante da presença de elementos estranhos à
paisagem, estaleiro e maquinaria, etc., assim como uma diminuição da qualidade visual,
decorrente da ocupação parcial e temporária do espaço público.
Estes impactes gerados na fase de construção são negativos, diretos, localizados e certos
mas reversíveis e temporários na sua maior parte, assumindo reduzida significância.
Durante a fase de exploração, alguns impactes originados durante a construção assumirão
um carácter definitivo, surgindo um novo elemento visual que será responsável pela
alteração da paisagem urbana local e sua percepção.
Nesta fase dar-se-á o processo de adaptação da paisagem local à nova realidade,
resultante da introdução da passagem superior e da sua utilização. Pese embora a
passagem superior se desenvolva junto ao parque ribeirinho e nas traseiras do Teatro, a sua
presença não deixará de influenciar negativamente o cenário visual apercebido a partir
daquele espaço verde assim como a perceção visual do edifício do Teatro ao reduzir o valor
cénico da sua envolvente, tanto mais que por via da topografia plana o local de implantação
da passagem superior apresenta uma reduzida a nula capacidade de absorção visual.
Assim, na fase exploração a presença da passagem superior consubstanciará um impacte
negativo na paisagem, contribuindo para reduzir a qualidade visual desta zona da cidade.
Esse impacte negativo será contudo pouco significativo dado situar-se numa zona de
reduzida acessibilidade visual.
Construção de uma passagem superior pedonal
Respeita à construção de uma passagem superior pedonal, composta por elevadores
panorâmicos e escadas, sobre a linha de caminho-de-ferro onde existe atualmente uma
passagem de nível pedonal. Situar-se-á na Rua da Marinha junto do edifício da Capitania do
Porto de Faro.
Considerando que a obra se realizará sem necessidade de interrupção da passagem de
peões que cruza a linha de caminho-de-ferro, embora pontualmente tal possa acontecer, os

O_1632_00_RECAPE_VOL-2_RBASE_0.docx

ABR-2016

111

impactes na fase de construção centram-se nos fatores ambientais ruído, qualidade do ar e
paisagem.
No que respeita ao Ruído há a considerar como recetores do ruído o edifício da Capitania e
o recetor sensível Hotel Eva, embora este um pouco afastado do local de obra (cerca de
100 m) na Avenida da Comunidade Lusíada.
De acordo com o extrato do mapa de ruído de Faro incidente no local de interesse,
classificado como zona mista, verifica-se que são cumpridos os valores limite de exposição
ao ruído ambiente exterior [cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 9/2007, de 17 de
janeiro] tanto para o indicador Ln (noturno) como para o indicador Lden (diurno-entardecernoturno) (ver anexo VI do Volume 4).
Admite-se que durante a construção da passagem superior seja originado pontualmente
algum ruído incomodativo. Todavia, consistindo a obra essencialmente na montagem de um
equipamento prefabricado não é expetável uma perturbação crítica do ambiente sonoro
local.
Ainda assim, na fase de obra será originado um impacte negativo a nível do ruído ainda que
pouco significativo. Este impacte será contudo temporário, de incidência descontínua e
reversível, circunscrevendo-se, no essencial, à área de intervenção. Finda a obra é
expetável que voltem a registar-se os níveis de ruído constantes no mapa de ruído da
cidade de Faro.
No que respeita à Qualidade do Ar é previsível um aumento das poeiras em suspensão no
ar bem como de gases de escape em resultado da circulação de veículos e maquinaria afeta
à obra. Atendendo à pequena dimensão da intervenção o impacte na qualidade do ar,
embora negativo, será muito pouco significativo. Este impacte será ainda temporário, de
incidência descontínua e reversível, circunscrevendo-se à zona de obra. As relativamente
boas condições de arejamento sentidas no local contribuirão para dissipar rapidamente a
poluição do ar. Finda a obra é expetável que voltem a registar-se os níveis de qualidade do
ar anteriores à obra.
A nível da Paisagem os impactes iniciar-se-ão na fase de construção e perdurarão na fase
de exploração. Na fase de construção serão sentidas algumas perturbações na paisagem
sendo, contudo, consideradas de carácter temporário e reversível, fazendo-se sentir com
maior magnitude para os observadores situados na Rua da Marinha, na Avenida da
Comunidade Lusíada e na Doca de Recreio de Faro.
Este tipo de impactes está relacionado diretamente com a construção da passagem
superior. Por um lado, com a introdução de elementos estranhos à paisagem,
nomeadamente maquinaria, os elementos prefabricados, o estaleiro de obra, sentir-se-á o
efeito de intrusão visual na bacia de impacte visual em estudo, a qual pela sua localização
objetiva se carateriza por uma reduzida a moderada acessibilidade visual.
Os impactes negativos previsíveis nesta fase apresentarão muito reduzida significância,
sentindo-se alguma desorganização visual, resultante da presença de elementos estranhos
à paisagem, estaleiro e maquinaria, etc., assim como uma diminuição da qualidade visual,
decorrente da ocupação parcial e temporária do espaço público.
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Estes impactes gerados na fase de construção são negativos, diretos, localizados e certos
mas reversíveis e temporários na sua maior parte, assumindo muito reduzida significância.
Durante a fase de exploração, alguns impactes originados durante a construção assumirão
um carácter definitivo, surgindo um novo elemento visual que será responsável pela
alteração da paisagem urbana local e sua percepção.
Nesta fase dar-se-á o processo de adaptação da paisagem local à nova realidade,
resultante da introdução da passagem superior e da sua utilização.
Atendendo ao cuidado arquitetónico que se pretende colocar neste equipamento, cuja caixa
do elevador será em vidro transparente estando o conjunto dotado de iluminação colorida
LED para tirar partido da imagem noturna, e ao facto de proporcionar um novo sistema de
vistas sobre a Ria, até aí inexistente, concorrem para que esta estrutura se torne num marco
na paisagem urbana local.
Assim, na fase exploração a presença da passagem superior pedonal contribuirá para
introduzir diversidade na estrutura urbana e criar um novo sistema de vistas sobre a Ria,
potenciando o cosmopolitismo da cidade de Faro. Considerando que esta intervenção é feita
sem que a qualidade da paisagem seja afetada negativamente, qualifica-se o impacte na
paisagem como positivo, embora de reduzida significância.
Beneficiação de rodovia existente
Respeita ao reperfilamento e beneficiação da Estrada do Passeio Ribeirinho, rodovia que se
desenvolve entre a passagem de nível rodoviária, junto da Av. Calouste Gulbenkian, e o
futuro porto de recreio de Faro, numa extensão de 987 m.
Considerando que a intervenção preconizada para esta via se sobrepõe à via preexistente e
que é possível realizar a obra sem interromper o tráfego rodoviário que nela circula, embora
pontualmente tal possa acontecer, os impactes na fase de construção centram-se nos
fatores ambientais ruído, qualidade do ar e qualidade da água.
No que respeita ao Ruído há a considerar como recetor sensível ao ruído a Escola Superior
de Saúde da Universidade do Algarve, situada junto da passagem de nível rodoviária, a
cerca de 60 m de distância da obra a realizar. Não se identificou qualquer outro recetor
sensível ao ruído apesar de existirem edifícios em uso ao longo da rodovia a reabilitar.
De acordo com o extrato do mapa de ruído de Faro incidente no local de interesse,
classificado como zona mista, verifica-se que são cumpridos os valores limite de exposição
ao ruído ambiente exterior [cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 9/2007, de 17 de
janeiro] tanto para o indicador Ln (noturno) como para o indicador Lden (diurno-entardecernoturno) (ver anexo VI do Volume 4).
Admite-se que durante a execução da obra de beneficiação da rodovia seja originado
pontualmente algum ruído incomodativo. Esse impacte assumirá maior significância ao
longo do troço mais próximo da Escola Superior de Saúde, sendo que no restante traçado
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não se afigura crítico. Admite-se, assim, que seja originado um impacte negativo, embora
pouco significativo, a nível do ruído. Este impacte será contudo temporário, de incidência
descontínua e reversível, circunscrevendo-se às zonas mais expostas do edifício da Escola
Superior de Saúde. Finda a obra é expetável que voltem a registar-se os níveis de ruído
constantes no mapa de ruído da cidade de Faro.
No que respeita à Qualidade do Ar é previsível um aumento das poeiras em suspensão no
ar bem como de gases de escape em resultado da circulação de veículos e maquinaria afeta
à obra. Esta situação consubstanciará um impacte negativo pouco significativo a nível da
qualidade do ar. Este impacte será contudo temporário, de incidência descontínua e
reversível, circunscrevendo-se à zona de obra. As relativamente boas condições de
arejamento sentidas no local contribuirão para dissipar rapidamente a poluição do ar. Finda
a obra é expetável que voltem a registar-se os níveis de qualidade do ar anteriores à obra.
No que respeita à Qualidade da Água é possível, durante a fase de construção, na
eventualidade de se registar precipitação com algum significado, que haja arrastamento de
terras soltas pelas águas da chuva aumentando a carga de sólidos em suspensão nas
águas de escorrência que, por sua vez, contribuirão para a turvação das águas da Ria. Esta
situação consubstanciará um impacte negativo pouco significativo a nível da qualidade da
água. Este impacte será contudo temporário e reversível, sendo que a sua extensão será
função da carga pluvial e da quantidade de material disponível para ser transportado.
Nesta fase acrescem os riscos de contaminação das águas superficiais da Ria em
consequência da ocorrência de derrames acidentais de hidrocarbonetos e de outros
produtos potencialmente poluentes utilizados na obra. Na eventualidade de tais derrames
sucederem, ainda que em pequenas quantidades, será originado um impacte negativo
significativo, direto, certo, temporário, reversível e cuja extensão será função da quantidade
do poluente derramado.
Quanto à fase de exploração, e com a entrada em funcionamento do novo Porto de Recreio,
espera-se que haja um acréscimo no tráfego rodoviário ao longo desta rodovia. Admite-se,
contudo, que o acréscimo de tráfego esperado não constitua fator de perturbação suficiente
para causar incomodidade na envolvente, quer a nível do ruído quer da qualidade do ar.
Síntese da avaliação dos impactes dos projetos associados
Os projetos associados ao novo Porto de Recreio de Faro respeitam à construção e
beneficiação de acessos rodoviário e pedonal. Como tal, os principais impactes estão
associados à incomodidade causada, especialmente, durante a fase de construção. Admitese que o ruído, a qualidade do ar, a paisagem e a qualidade da água possam ser os fatores
ambientais mais afetados negativamente.
A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, o Teatro Municipal de Faro, e o
edifício da Capitania são potencialmente os locais onde se farão sentir com mais
intensidade os impactes, ainda que sempre de forma pouco significativa.
Pese embora se trate de impactes negativos, são na sua maior parte impactes de carácter
temporário e localizados que cessarão após a construção.
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Na fase de exploração remanescerá como impacte negativo a nível da paisagem, embora
com reduzida significância, a passagem superior rodoviária e pedonal situada entre o
término da Avenida Calouste Gulbenkian e o Parque Ribeirinho, cuja presença não deixará
de influenciar negativamente o cenário visual local.
Por outro lado, a passagem superior pedonal na Rua da Marinha, junto do edifício da
Capitania, que será concebida atendendo a critérios arquitetónicos cuidados, e ao facto de
de proporcionar um novo sistema de vistas sobre a Ria, considera-se que originará um
impacte positivo na paisagem, embora de reduzida significância.
Recomendação geral para as três intervenções
Considerando que as soluções apresentadas para o conjunto de projetos associados ao
futuro porto de recreio de Faro ainda não estão completamente fechadas (fase de EP), bem
como o facto de se desenvolverem total ou parcialmente em área do Parque Natural da Ria
Formosa, recomenda-se, independentemente das soluções finais que vierem a ser
encontradas, que o PE das mesmas, seja acompanhado de um conjunto de medidas de
gestão ambiental que permita assegurar riscos mínimos para o ambiente durante a fase de
construção.
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6 - LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
A construção do Porto de Recreio de Faro é um objetivo antigo, sendo estudado desde há
vários anos com a produção de diversa informação de temática ambiental.
Por outro lado, a Ria Formosa, no âmbito do seu estatuto de Área Protegida, tem igualmente
beneficiado de diversos estudos centrados quer na Conservação da Natureza quer nas
atividades económicas que aí têm lugar.
Também no âmbito dos IGT a área de interesse está perfeitamente enquadrada, dispondo
de Planos aprovados com objetivos e propostas bem definidos.
Acresce a informação produzida no âmbito do presente RECAPE que enriqueceu o
conhecimento sobre a área de interesse.
Por conseguinte, para a área de interesse do projeto do Porto de Recreio de Faro e
envolvente, a informação e conhecimento disponíveis e produzidos são suficientemente
consistentes, não se identificando incertezas que possam colocar em causa as avaliações e
conclusões do RECAPE.
Não obstante a abrangência da informação recolhida e a avaliação realizada, verifica-se a
nível da componente Património Arqueológico algumas limitações, designadamente, a
impossibilidade de se observarem de forma direta (i) as duas áreas propostas para a
instalação dos estaleiros, dado estarem vedadas, (ii) algumas zonas do canal de acesso, e
(iii) algumas áreas da zona intertidal, neste caso, contudo, mitigada pela boa visibilidade dos
terrenos expostos em período de baixa-mar.
Acresce, neste domínio, que a utilização de detetor de metais se revelou pouco eficaz dada
a presença de todo o tipo de detritos nomeadamente a profusão de poitas de amarração ao
longo do canal.
Globalmente, remanescem, como é natural, questões relacionadas com a evolução do
projeto, especialmente a nível da qualidade da água, aspeto determinante para a integridade
ecológica da Ria e atividades nela desenvolvidas, que não podendo ser previstas com
exatidão recomendam a sua monitorização. A monitorização proposta permitirá assim
verificar ao longo do tempo se a presença do Porto de Recreio compromete algum valor
ecológico ou recurso natural dependente da qualidade da água e, caso se demonstre
necessário, introduzir as correções e melhorias exigíveis.
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7 - CONCLUSÕES
O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução (RECAPE) do Projeto de Execução do Porto de Recreio de Faro, que foi objeto de
um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental em fase de Estudo Prévio.
O RECAPE surge na sequência da emissão pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., a
19 de dezembro de 2005, da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável à
Alternativa 1 do Porto de Recreio e à Solução 1 das Oficinas, embora condicionada à
implementação das condicionantes, medidas e planos indicados no anexo à DIA.
Face à análise apresentada ao longo do presente relatório, no sentido de verificar a
conformidade do Projeto de Execução com a DIA e de desenvolver os estudos específicos
complementares ao Estudo de Impacte Ambiental exigidos pela DIA, concluiu-se que:


A solução desenvolvida em Projeto de Execução para o Porto de Recreio a nível da
localização, do volume de dragagens e de definição do período de impedimento de
execução das dragagens respeitam, na generalidade, as recomendações e
orientações definidas na DIA, tendo sido introduzidas alterações ao projeto que
minimizam os impactes ambientais previstos no EIA;



Os estudos específicos efetuados, designadamente a caracterização dos
sedimentos nas áreas a dragar, os perfis longitudinais e transversais da dragagem, a
apresentação dos destinos para o material dragado e o plano de gestão de resíduos,
permitiram reunir e produzir informação que se traduziu num conhecimento mais
amplo da área de intervenção e, do mesmo modo, na minimização dos impactes
ambientais em diversos fatores ambientais;



As medidas de minimização previstas na DIA foram consideradas no Projeto de
Execução, sempre que aplicável e com alguns ajustes, tendo as medidas associadas
à fase de construção sido integradas nas Cláusulas do Caderno de Encargos;



O programas de monitorização exigido na DIA, nomeadamente da Qualidade da
Água, que permitirá acompanhar a evolução da influência do Porto de Recreio na
qualidade da água da ria e, caso se justifique, tomar decisão sobre eventuais
medidas complementares. A monitorização do local de depósito de dragados não foi
considerada uma vez que os dragados não apresentavam contaminação crítica e
porque existe já um local definido para a imersão de dragados com as características
dos que serão produzidos no âmbito do projeto.



O projeto do Porto de Recreio de Faro é compatível com os instrumentos de
gestão territorial em vigor na área de interesse, designadamente o Plano Regional
de Ordenamento do Território do Algarve, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira
Vilamoura – Vila Real de Santo António, o Plano de Ordenamento do Parque Natural
da Ria Formosa e o Plano Diretor Municipal de Faro.

Perante o exposto considera-se que o Projeto de Execução do Porto de Recreio de Faro se
encontra em conformidade com a respetiva DIA, dando assim cumprimento à legislação em
matéria de Avaliação de Impacte Ambiental.
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