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PU – Plano de Urbanização 

RAN – Reserva Agrícola Nacional 

RECAPE – Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

REN – Reserva Ecológica Nacional 

RJAIA – Regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental 

VMA – Valor Máximo Admissível 

VW – Vilamoura World 

ZT – Zero Topográfico 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 NOTA DE APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório Base do Relatório de Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Projeto dos Lagos da Cidade Lacustre 

da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura, doravante designado por “Projeto dos 

Lagos”. 

Em 2008, o Projeto dos Lagos (em fase de Estudo Prévio) foi sujeito ao processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), sobre o qual foi elaborado um Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), que resultou na emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 

favorável condicionada, em 2009. 

Tendo em conta as solicitações e exigências da DIA, foi desenvolvido o Projeto de 

Execução dos Lagos, objeto de um RECAPE, que obteve parecer favorável condicionado, 

em 2012. 

O projeto objeto de um RECAPE em 2012 correspondia a uma visão ambiciosa do 

desenvolvimento de Vilamoura, mas que se pretende hoje tornar mais sustentável do ponto 

de vista da sua execução e operação, em particular no que diz respeito ao conjunto das 

grandes infraestruturas necessárias à navegabilidade “pesada” nos lagos e canais, com as 

características e valências anteriormente previstas. 

Pelo exposto, a revisão do Projeto de Lagos teve por base os seguintes pressupostos: 

 A não navegabilidade “pesada” dos lagos por barcos de recreio provenientes da 

marina; 

 Redução da área dos planos de água, com um incremento de áreas verdes nas 

áreas resultantes; 

 Aumento das áreas verdes de enquadramento, recreio e lazer, enquanto reforço da 

estrutura ecológica urbana de Vilamoura; 

 Desenho de um novo tipo de margem espraiada, criando uma margem mais natural, 

menos construída e uma relação mais natural dos planos de água com a envolvente. 
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O presente RECAPE surge em resultado da emissão da decisão favorável condicionada, 

veiculada pela DIA, válida até 8.11.2020, e após a redefinição do Projeto dos Lagos 

conforme explicado. 

O presente documento foi elaborado em conformidade com a legislação aplicável, 

designadamente o Decreto-Lei (DL) n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações 

introduzidas pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março, pelo DL n.º 179/2015, de 27 de agosto e 

pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho) e com a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro e 

Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, de 5 de novembro.  

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO DE EXECUÇÃO E PELO RECAPE 

O Projeto dos Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura 

foi elaborado pela Promontório Arquitectos, com a equipa técnica TPF Planege Cenor e 

FICOPE (gestão do projeto), sendo o proponente a Vilamoura Lusotur, S.A. O projeto foi 

elaborado entre 04.01.2016 e 30.06.2017. 

A NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda. é a empresa responsável pelo 

RECAPE dos Lagos e Canais da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de 

Vilamoura, tendo a coordenação geral do Estudo ficado a cargo do Dr. Pedro Bettencourt e 

a coordenação técnica ficado a cargo do Doutor Carlos César Jesus. O conjunto da equipa 

técnica apresenta-se no Quadro 1. O RECAPE foi elaborado entre 26.09.2016 e 10.07.2017. 

A entidade licenciadora é a Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve/ 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), sob a tutela e superintendência do Ministério do 

Ambiente. 

A apreciação da conformidade deste projeto será efetuada pela Autoridade de AIA que é, 

neste caso, a APA, I.P. 
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Quadro 1 – Equipa técnica responsável pela elaboração do RECAPE 

Técnico Formação académica Função na equipa 

Pedro Bettencourt 
Licenciado em Geologia; Pós-Graduado 

em Oceanografia 
Coordenação geral 

Carlos César Jesus 

Geólogo, pós-graduado em Ciências das 

Zonas Costeiras, mestre em Geologia 

Aplicada, especialidade em Geologia de 

Engenharia e doutorado em Geociências. 

Coordenação adjunta; 

Hidrogeologia e Qualidade 

da Água Subterrânea; 

Património 

Ângela Canas 

Engenheira do Ambiente; Mestre em 

Engenharia e Gestão de Tecnologia; 

Doutorada em Engenharia do Ambiente 

Hidrologia e Qualidade da 

Água Superficial 

Elisabete Teixeira 

Licenciada em Arquitetura Paisagista; 

Pós-graduada em Território, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 

Ordenamento do Território 

e Paisagem 

Filipe Monteiro 

Licenciado em Antropologia; Pós-

graduado em Antropologia Forense; MBA 

em Gestão do Conhecimento 

Socioeconomia 

Diogo Maia 
Licenciado em Economia; Mestre em 

Economia e Gestão do Ambiente 
Socioeconomia 

Gisela Sousa Licenciada em Biologia Ecologia 

Gonçalo Dumas 
Licenciado em Ciências da Arquitetura; 

Especialista em SIG 
Cartografia e SIG 

Miguel Madeira 
Licenciado em Arquitetura Paisagista; 

Mestre em Arquitetura Paisagista  
Cartografia e SIG 

Vanessa Gonçalves Mestre em Engenharia do Ambiente Solos e Uso dos Solos 
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1.3 OBJETIVOS, ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

O presente RECAPE surge no âmbito da emissão, pela Agência Portuguesa do Ambiente 

I.P., da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Projeto “Lagos da Cidade Lacustre da 2ª 

Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura”, em fase de Estudo Prévio, das redefinições 

feitas posteriormente no sentido de não incluir a navegabilidade “pesada” nos lagos e de 

adequar o projeto a um paradigma mais sustentável e compatível com os recursos 

existentes. 

A DIA, datada de 20 de novembro de 2009, válida até 8 de novembro de 2020 e reproduzida 

no Volume I da Secção 4 (Anexos do RECAPE), emite decisão favorável ao projeto, 

condicionada à Solução I relativamente à origem da água, e da Solução B relativamente à 

configuração do Lago Central, bem como estabelece as seguintes condicionantes: 

1. Qualquer intervenção na área dos lagos existentes (Lago 3, Canais 1 e 2) só poderá 

ocorrer após a implementação de um projeto de “medidas compensatórias que 

permitam a constituição de uma zona de habitat caniçal com a capacidade de 

suporte e características ecológicas equivalentes às atualmente existentes”, 

conforme previsto no n.º 6 do artigo 45º do Regulamento do Plano de Urbanização 

(PU) de Vilamoura – 2ª fase, aprovado e retificado pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 52/99, de 11 de junho. 

Face aos impactes identificados sobre espécies que habitam as áreas de água 

aberta e margens, algumas com estatuto de conservação desfavorável, este projeto 

de medidas compensatórias deverá também incluir a recriação de habitats. 

2. Garantir a correta impermeabilização do sistema de lagos, de forma a minimizar o 

risco de salinização dos aquíferos existentes. 

3. Obtenção em fase prévia ao licenciamento da obra, dos devidos títulos de utilização 

dos recursos hídricos nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio e 

Leis n.º 54/2005, de 15 de novembro e n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

4. Obtenção de parecer prévio favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do 

Algarve, ao abrigo do disposto no artigo 23º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de 

março. 

5. As terras de empréstimo deverão ser oriundas de locais de extração licenciados. 
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6. Os locais definitivos para a colocação das terras sobrantes terão de ser previamente 

autorizados, pela Câmara Municipal, ou outra entidade com jurisdição no local, de 

forma a garantir o adequado encaminhamento das terras. 

7. Cumprimento das medidas de minimização, programas de monitorização e 

elementos a apresentar em sede de Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

de Execução (RECAPE), constantes da presente DIA.  

Listam-se também na DIA os elementos a apresentar em fase de RECAPE e outras 

condições para o licenciamento ou autorização do projeto, nomeadamente as medidas de 

minimização e de compensação e os programas de monitorização (cf. Volume I da Secção 4 

- Anexos do RECAPE). 

Tendo o procedimento de AIA ocorrido em fase de Estudo Prévio, procede-se à apreciação 

da conformidade do projeto de execução com a DIA que foi emitida, donde resulta a 

necessidade de 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, pelo DL n.º 179/2015, de 27 de agosto e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho), 

previamente ao licenciamento do Projeto de Execução, pela entidade competente. 

O RECAPE tem por objetivo a verificação de que o projeto de execução obedece aos 

critérios estabelecidos na DIA, dando cumprimento aos termos e condições nela fixados. 

A estrutura e conteúdo do RECAPE foram definidos considerando os Modelos X.ii de 

ambos os anexos II às Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, de 5 de novembro. Estas 

portarias não se referem ao tipo de projeto em análise, mas são aqui usadas como 

referência, uma vez que não se encontra em vigor uma Portaria que defina a estrutura de 

um RECAPE para um projeto de infraestruturas do tipo “Barragens e outras instalações 

destinadas a reter a água ou a armazená-la de forma permanente”, conforme o anexo II ao 

DL n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas pelo DL n.º 47/2014, 

de 24 de março, pelo DL n.º 179/2015, de 27 de agosto e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de 

junho).  

Deste modo, o conjunto de documentos que constituem o RECAPE são os seguintes: 

1. Resumo Não Técnico. Documento de divulgação pública, cujo objetivo é resumir as 

principais informações e conclusões do RECAPE, numa linguagem acessível ao 

público. 
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2. Relatório Base (o presente documento). Documento onde se sintetiza a 

informação do projeto, onde se faz a avaliação de impactes em fase de projeto de 

execução e onde se verifica a conformidade do projeto com a DIA. De seguida 

indicam-se os capítulos do Relatório Base: 

o Nota de Apresentação; 

o Introdução (presente capítulo, onde se fornecem as informações gerais e de 

enquadramento processual); 

o Antecedentes (onde se resumem os antecedentes do procedimento de AIA, 

transcrevendo-se a DIA, e demais compromissos assumidos pelo proponente 

ao nível do EIA para minimizar, evitar ou compensar os impactes negativos); 

o Descrição do projeto (onde se apresenta uma breve descrição do projeto em 

estudo, evidenciando as alterações sofridas no desenvolvimento do Estudo 

Prévio a Projeto de Execução); 

o Conformidade com a DIA (verificação de que as premissas da DIA e outros 

compromissos assumidos pelo proponente estão refletidos no Projeto de 

Execução; resumo das medidas de minimização a implementar nas várias 

fases de projeto); 

o Conclusões. 

3. Relatório Técnico. Relatório que inclui o inventário completo das medidas de 

minimização a aplicar em cada fase da implementação do projeto, integrando as 

medidas prevista na DIA, as medidas aplicáveis da APA e do EIA, e as novas 

medidas face ao RECAPE. São apresentados três programas de monitorização 

exigidos pela DIA, nomeadamente: Hidrogeologia e Qualidade das Águas 

Subterrâneas; Qualidade das Águas Superficiais; Cheias e os seus efeitos a 

montante e a jusante da zona de confluência ribeira da Quarteira / Vale Tisnado. É 

ainda apresentado o programa de monitorização “Evolução do Caniçal Restabelecido 

no Parque Ambiental de Vilamoura (PAV)”, que decorre como recomendação do 

presente RECAPE. 

4. Anexos do RECAPE. Conjunto de documentos que incluem a DIA e outros 

elementos acessórios e de suporte às análises e conclusões do RECAPE. 
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Acompanham ainda o RECAPE: 

5. Elementos do Projeto. Conjunto de peças do projeto de engenharia divididas por 

quatro volumes: I - apresentação geral; II - lagos e canais; III - infraestruturas gerais; 

IV - documentos complementares. 

6. Plano de Gestão Ambiental da Obra. Plano desenvolvido para ser considerado 

pelo empreiteiro no contexto da empreitada da obra no sentido de objetivar e 

assegurar a correta implementação de medidas que minimizem os impactes 

decorrentes das atividades de obra, nas principais componentes ambientais. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 RESENHA HISTÓRICA 

O Projeto dos Lagos apresenta já um longo período de estudo e análise. Seguidamente 

elencam-se os momentos mais relevantes relacionados com a génese e com o processo de 

avaliação ambiental do projeto: 

 1966 - Plano Geral de Urbanização de Vilamoura contempla a existência de um 

conjunto de lagos; 

 1980 - Revisão do Pano de Urbanização (PU) de Vilamoura continuando a prever um 

conjunto de lagos; 

 1998 - Aprovação pela Assembleia Municipal de Loulé do PU de Vilamoura – 2ª 

Fase; 

 1999 - Protocolo entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

(CCDR do Algarve, o Turismo de Portugal, a Câmara Municipal de Loulé e a Lusotur, 

no âmbito do qual a Lusotur assume a obrigação de executar um conjunto de 

infraestruturas, entre as quais os lagos da Cidade Lacustre; 

 2005 – 2009 - Desenvolvimento do Estudo Prévio do projeto, designado como 

“Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura”, e do 

respetivo EIA; 

 2007 - Instrução e aprovação da Proposta de Definição de Âmbito do EIA; 

 2007 – 2009 - Elaboração e instrução do EIA; 

 23.06.2008 - Atribuição do estatuto PIN – Projeto de Potencial Interesse Nacional; 

 20.11.2009 - Emissão da DIA Favorável Condicionada à Solução 1 (alimentação com 

água salgada) e à Solução B (criação de uma Área de Reserva Arqueológica); 

 2010 – 2012 - Desenvolvimento de Projeto de Execução, e elaboração de RECAPE; 
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 11.11.2011 - Prorrogação da DIA por um prazo de 2 anos; 

 08.11.2012 - Aprovação do RECAPE; 

 08.08.2013 - Instrução de Pedido de Utilizações não agrícolas de áreas inseridas em 

Reserva Agrícola Nacional; 

 10.10.2013 - Pedido de 2ª Prorrogação da DIA; 

 31.10.2013 - Publicação do DL nº151-B/2013 que revogou o anterior regime de AIA e 

que aumenta o prazo de validade das DIA de dois para quatro anos; 

 29.01.2014 - Ofício da APA com informação da validade da DIA e do parecer do 

RECAPE até 08.11.2016. 

 11.04.2014 – Publicação do Despacho n.º 5191/2014 que declara o relevante 

interesse público da execução do projeto “Lagos e infraestruturas da Cidade 

Lacustre de Vilamoura” e respetivas medidas de minimização e compensação, num 

total de utilização não agrícola de 360.600 m2 de solos abrangidos pelo Regime de 

Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 24.06.2016 – Pedido de prorrogação da DIA 

 19.09.2016 – Prorrogação da DIA por quatro anos até 08.11.2020. 
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2.2 DIA – CONDICIONANTES E COMPROMISSOS 

Na página seguinte (Figura 1) reproduz-se o conteúdo da primeira página da DIA do Projeto 

dos “Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura”, onde 

consta a respetiva Decisão e as Condicionantes a que o projeto fica sujeito. No Volume I 

dos “Anexos do RECAPE” apresenta-se a versão integral da mesma, assim como a 

Prorrogação da validade da mesma até 8 de novembro de 2020. 

Na DIA é ainda definido um conjunto de elementos a integrar no RECAPE, e outras 

questões assumidas pelo proponente no EIA, nomeadamente, medidas ambientais, 

programas de monitorização e recomendações de caráter geral. A DIA estabelece ainda 

outras medidas consideradas necessárias à mitigação dos impactes ambientais do projeto.  

O cumprimento das condicionantes e compromissos é, deste modo, salvaguardado no 

presente RECAPE, particularmente através da análise da conformidade do projeto de 

execução com a DIA realizada no Capítulo 4. 
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Figura 1 – Reprodução do conteúdo da primeira página da DIA (Favorável Condicionada) 

do Projeto dos “Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de 

Vilamoura” 
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3 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

3.1 NOTA PRÉVIA 

O Projeto dos Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura 

foi elaborado pela Promontório Arquitectos, com a equipa técnica TPF Planege Cenor e 

FICOPE (gestão do projeto), sendo o proponente a Vilamoura Lusotur, S.A. 

Na secção 3.2 apresenta-se a localização e enquadramento geográfico do projeto. De 

seguida é feita uma descrição dos aspetos gerais do Projeto dos Lagos da Cidade Lacustre 

da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura com o objetivo de realçar as redefinições 

que foram introduzidas no Projeto agora apresentado.  

Na secção 3.3. é feita a descrição dos aspetos mais gerais do projeto, dividindo-o nas 

seguintes subsecções: lagos e canais e infraestruturas gerais. 

Na secção 3.4 são apresentados os aspetos gerais dos projetos complementares. 

Os seguintes planos e projetos constituem ainda secções independentes: 

 Secção 3.5 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição; 

 Secção 3.6 – Plano de Segurança e Saúde; 

 Secção 3.7 – Projeto de Estaleiro; 

 Secção 3.8 – Faseamento dos trabalhos; 

 Secção 3.9 – Síntese dos Movimentos de Terras; 

 Secção 3.10 – Serviços afetados. 
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3.2 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DO PROJETO 

O projeto dos Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura 

situa-se na região do Algarve, no concelho de Loulé, na freguesia da Quarteira a NO da 

atual marina de Vilamoura, na várzea alagadiça que se encontra na dependência da ribeira 

de Quarteira (cf. desenho anexo 31-17_IPP8_1-GR-PB_D_001-R00_LOCAL-PR-LAGOS). 

Os lagos integram-se na bacia hidrográfica de Quarteira, mais concretamente na porção 

terminal da ribeira do Moinho dos Canais, ou Vale Tisnado como aqui é referido. Esta linha 

de água está bastante artificializada, integrando canais, lagos e valas. 

Este projeto desenvolve-se na área de intervenção do Plano de Urbanização (PU) da 2ª fase 

do empreendimento turístico de Vilamoura que foi objeto de reconhecimento de interesse 

público a 27 de setembro de 1995 por Despacho Conjunto dos Ministros do Planeamento e 

da Administração do Território, da Agricultura, do Comércio e Turismo, e do Ambiente e 

Recursos Naturais (DR, II série, 1995-10-28). 

O projeto dos Lagos abrange as classes, categorias e subcategorias de espaços definidos 

no n.º 1 do artigo 20º do Regulamento do PU de Vilamoura – 2ª Fase, contantes no 

Quadro 2. 

Quadro 2 – Classes, categorias e subcategorias de espaços na área afetada pelo projeto 

Classe Categorias Subcategorias 

Espaço Urbano Lagos e Canais --- 

Espaço Agrícola 

Área de RAN Lagos e Canais na RAN 

Área de agricultura 

condicionada 

Lagos e Canais em área de 

agricultura condicionada 

Espaço Natural 
Espaço Natural de grau I - 

REN 
Lagos e Canais na REN 

Pelo exposto, parte da área abrangida pelo projeto está classificada como Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN).  
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Nos termos da definição constante no artigo 2º do DL n.º 151-B, de 31 de outubro, a única 

área sensível abrangida pela área de estudo é o Cerro da Vila, um conjunto de Ruínas 

Romanas classificadas como Imóvel de Interesse Público ao abrigo do Decreto n.º 129/77, 

de 29 de setembro. A respetiva zona de proteção abrange a área envolvente ao imóvel 

numa faixa de 50 m, contados a partir dos seus limites. 
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3.3 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

3.3.1 Introdução 

A informação aqui considerada é a patente nas memórias descritivas e peças desenhadas 

do Projeto nas várias especialidades relativas aos “Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do 

Plano de Urbanização de Vilamoura”.  

Estes documentos encontram-se na Secção 5 - Elementos do Projeto que se encontram 

organizados nos seguintes volumes: 

• Volume I – Apresentação geral; 

• Volume II – Lagos e Canais: 

o Tomo 1 - Terraplenagem dos lagos e dique; 

o Tomo 2 – Impermeabilização dos lagos; 

o Tomo 3 – Margem dos Lagos; 

o Tomo 4 – Sistema de Manutenção da Qualidade da Água dos Lagos; 

o Tomo 5 – Obras de Defesa Contra Cheias: Estudo Hidrológico; 

o Tomo 6 – Obras de Defesa Contra Cheias: Obras Hidráulicas; 

o Tomo 7 – Drenagem das Bacias a Nascente; 

 

• Volume III – Infraestruturas gerais: 

o Tomo 1 – Pontes Rodoviárias; 

o Tomo 2 – Pontes Pedonais; 
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o Tomo 3 – Drenagem Pluvial dos Loteamentos da Cidade Lacustre – Solução 

Esquemática. 

• Volume IV – Documentos Complementares: 

o Tomo 1 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição; 

o Tomo 2 – Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica; 

o Tomo 3 – Compilação Técnica; 

o Tomo 4 – Projeto de Estaleiro; 

o Tomo 5 – Plano Previsional de Estaleiro; 

o Tomo 6 – Plano de Movimentos de Terras; 

o Tomo 7 – Serviços Afetados. 

O presente capítulo não visa uma replicação integral da informação constante no Projeto. O 

objetivo é o de apresentar um resumo dos aspetos-chave do projeto com interesse para 

avaliação da conformidade com a DIA. Deste modo, para maior detalhe deve ser consultado 

o referido projeto de execução. A eventual apresentação em anexo dos projetos ou seus 

extratos, acima referidos, não dispensa a consulta dos documentos originais que 

acompanham o RECAPE. 

Os projetos complementares, nomeadamente aqueles de integração paisagística que 

decorrem da DIA, são apresentados na secção seguinte. Estes encontram-se na sua íntegra 

na Secção 4 – Anexos do RECAPE. 

Durante a execução do RECAPE foi consultado o projetista, o gabinete de Arquitetura 

Promontório e a FICOPE, assim como o dono da obra, Vilamoura Lusotur, S.A., para 

obtenção de esclarecimentos e informação adicional sobre o projeto. 
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3.3.2 Lagos e canais 

3.3.2.1 Terraplanagem dos lagos e dique 

O Projeto das obras de terraplenagem dos lagos e dique encontra-se no Tomo 1 do Volume 

II da Secção 5 – Elementos do Projeto. 

Nos Canais 1 e 2 as intervenções a realizar consistem na regularização dos respetivos 

fundos até à cota 1,50 m (ZT), mediante escavação e aterro, e no reperfilamento das 

margens, em escavação. No Lago 3, proceder-se-á à regularização do respetivo fundo até à 

cota 1,50 m (ZT), em aterro, e ao reperfilamento das margens e execução das zonas de 

acesso aos loteamentos, em escavação e aterro. 

Para a construção dos novos lagos (Lagos 1, Central e 2) será necessária a realização de 

uma escavação geral até à cota 1,50 m (ZT). Será também necessária a execução de 

escavações e de aterros para compatibilizar as plataformas das margens dos lagos e canais 

com o terreno existente, numa largura de 1,50 m, até ser atingida a cota 4,00 m (ZT). Foi 

também prevista a realização de um aterro na zona contígua ao dique de proteção contra 

cheias para regularização da zona prevista lotear no lado W do empreendimento. 

Para a modelação dos novos lagos e dos lagos existentes será necessário executar 

trabalhos de limpeza e desmatação previamente aos trabalhos de escavação e de aterro. 

Os trabalhos de desenraizamento e decapagem (remoção da camada superficial de terra 

vegetal) apenas serão executados nas zonas em escavação. 

No Quadro 3 apresenta-se a discriminação dos volumes de decapagem e de escavação 

referentes, quer ao reperfilamento da secção dos lagos existentes, quer à construção dos 

novos lagos. Os volumes apresentados de seguida não incorporam as terras necessárias 

para a impermeabilização dos lagos; esses volumes serão apresentados na secção 

seguinte. 
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Quadro 3 – Movimentos de terras associadas aos lagos e dique 

Obra 
Volumes de 

decapagem (m3) 

Volume de 

escavação (m3) 

Volumes de aterros  

(m3) 

Lagos e canais 209.154 298.763 96.010 

Margens - - 19.395 

Zona adjacente ao 

dique / Aterro 

contíguo ao dique 

- - 307.915 

Dique  4.373 1.325 70.260 

Total 213.527 300.088 493.580 

Prevê-se que se possam reutilizar, na construção do dique, cerca de 40% dos materiais 

escavados para a construção dos lagos, o que corresponde a um volume de cerca de 

119.500 m3. Para a construção do dique e da vala corta-águas será necessário um volume 

total de material da ordem de 70.260 m3. Admite-se, assim, que não seja necessário recorrer 

a materiais de empréstimo para a construção do dique e da vala. 

Para a execução dos aterros para alteamento/modelação do fundo e margens do lago serão 

necessários cerca de 96.010 m3. Verifica-se, assim, que também é possível admitir que não 

seja necessário recorrer a materiais de empréstimo para a execução destes aterros. 

 

3.3.2.2 Impermeabilização dos lagos 

Com a solução de alimentação dos lagos através de bombagem de água salgada do mar, 

torna-se necessário evitar as perdas de água por infiltração e não agravar a situação 

referente à salinização dos aquíferos, garantindo que os terrenos que constituem o fundo 

dos lagos terão permeabilidades reduzidas. 
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A solução escolhida para a impermeabilização dos lagos tira partido da espessa camada 

aluvionar existente no local da obra, constituída essencialmente por solos de baixa 

permeabilidade, sendo apenas necessário efetuar, localmente, a substituição de alguns 

níveis de solos mais permeáveis no fundo e nas margens dos lagos por solos de menor 

permeabilidade. Por outro lado, privilegia o reaproveitamento dos materiais escavados para 

a construção / reperfilamento dos lagos. 

Os materiais a escavar para a execução dos lagos serão assim constituídos, 

essencialmente, por depósitos aluvionares constituídos por solos essencialmente argilosos, 

de média plasticidade, com teor em matéria orgânica entre 0,2 e 9,5%, pertencentes 

predominantemente ao grupo CL da classificação unificada e aos grupos A-6 e A-7-6, com 

índices de grupo entre 5 e 20, da classificação para fins rodoviários. Os solos a utilizar na 

impermeabilização dos lagos poderão ser provenientes dos solos escavados para a 

execução dos lagos, devendo haver a preocupação de se procurar fazer uma separação (e 

acumulação em depósito) dos materiais mais argilosos dos mais arenosos, de modo a que 

se possa vir a utilizar apenas os solos argilosos como material de impermeabilização. 

O volume de saneamento estimado é da ordem dos 30% para o Lago 1, de 40% para os 

Lagos Central e 2 e da ordem dos 15% para os canais existentes, na zona onde será 

efetuada escavação. Desta forma, os volumes de solos eventualmente a sanear e a 

substituir serão de cerca de 33.950 m3. 

Por razões construtivas, preconiza-se o saneamento dos níveis mais arenosos que forem 

identificados abaixo da cota final dos lagos, numa profundidade média da ordem dos 0,60 m, 

e a sua substituição por solos argilosos devidamente compactados. Mesmo que a espessura 

dos níveis arenosos seja inferior, deverá ser sempre assegurado um saneamento e 

substituição de uma espessura mínima de 0,20 m abaixo da cota final das escavações. 

Nas zonas onde não forem interessados níveis arenosos, não será necessário proceder-se 

a qualquer saneamento e substituição de material. No entanto, de forma ser garantida uma 

uniformidade do fundo dos lagos, deverá prever-se a compactação do material in situ com 

recurso a cilindros de pés-de-carneiro, devendo ser garantida uma espessura de material 

compactado de 0,25 m. 

No Quadro 4 resumem-se os valores apresentados para o saneamento e substituição de 

solos necessários à impermeabilização dos lagos. Salienta-se, no entanto, que os valores 

apresentados são apenas indicativos, necessitando de ser confirmados em obra, à medida 

que forem sendo executadas as escavações. 
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Quadro 4 – Volumes de saneamento e substituição de solos para a impermeabilização dos 

lagos 

Obra 
Área total do 

lago (m2) 

Área do lago a 

impermeabilizar 

(m2) 

Espessura média 

de saneamento 

(m) 

Volume de 

saneamento e 

substituição de 

solos (m3) 

Lago 1 25.293 7.588 0,6 4.553 

Lago 2 51.505 20.602 0,6 12.361 

Lago Central 63.546 25.418 0,6 15.251 

Lago 3 0 0 0,6 0 

Canal 1 16.443 2.466 0,6 1.480 

Canal 2 3.402 510 0,6 306 

Volume Total de saneamento e substituição de solos (m3) 33.951 

 

3.3.2.3 Margens dos lagos 

Os lagos da Cidade Lacustre terão a superfície livre situada à cota +3,00 m, correspondente 

ao nível normal de exploração (NNE), que não sofrerá flutuações durante todo o ano. O 

nível de máxima cheia (NMC), associado a um período de retorno de 100 anos, instalar-se-á 

à cota +3,45 m. 

As plataformas de terreno, adjacentes às margens, situar-se-ão entre as cotas +3,40 m e 

+4,00 m.  

A contenção das margens dos lagos da Cidade Lacustre far-se-á através das seguintes 

soluções (Figura 2): 
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• Margem inclinada revestida com enrocamento (soluções B e C); 

• Margem vertical estabilizada por meio de muros de betão armado (solução A). 

 

Adaptado do Tomo 3 do Volume II dos Elementos de Projeto 

Figura 2 – Planta geral da contenção das margens dos lagos e canais da Cidade 

Lacustre 
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Quadro 5 – Desenvolvimento dos dois principais tipos de soluções para a contenção das 

margens dos lagos 

 
Margem revestida com 

enrocamento (m) 

Margem vertical – muro de betão 

armado (m) 

Lago 

Central 
562,9 1032,4 

Lago 1 0,0 649,2 

Lago 2 601,6 1415,4 

Lago 3 379,0 781,6 

Canal 1 1033,9 0,0 

Canal 2 1128,8 64,5 

Total 3706,2 3943,1 

 

3.3.2.3.1 Margem inclinada revestida com enrocamento (Soluções B e C) 

Para este tipo de margem, estão previstas duas soluções: tipo B e tipo C. As diferenças 

mais evidentes entre ambos os tipos de margem é que a segunda é revestida ainda com 

areia e seixos e apresenta menor declive relativamente ao primeiro tipo. 

A solução tipo B consistirá num talude com uma inclinação 1(V):2(H) revestido com 

enrocamento, que assentará numa camada de gravilha com 0,30 m de espessura, revestida, 

na face em contacto com o terreno, com geotêxtil com 200 g/m2. A espessura do 

enrocamento variará desde 0,50 m, na base, até cerca de 1,12 m, no coroamento situado à 

cota +3,40 (Solução B1) (Figura 3) e 1,32 m para o coroamento à cota +4,00 (Solução B2) 

(Figura 4), função da diferença entre a inclinação da margem – 1(V):2(H) – e a inclinação da 

face de assentamento do enrocamento 1(V):3(H). O enrocamento que ficará à vista, acima 

da cota +2,40 e numa faixa de 0,50 m, será arrumado à mão. O remate do topo do 
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enrocamento, contra o terreno, far-se-á com uma inclinação de 1(V):1,5(H). A plataforma de 

terreno ficará reposta através de aterro compactado com solos selecionados. 

 

Figura 3 - Perfil-tipo da margem revestida com enrocamento – solução B1 (1:100) 

 

Figura 4 - Perfil-tipo da margem revestida com enrocamento – solução B2 (1:100) 

Para a solução tipo B2 situada no Canal 1 está prevista a colocação de uma tela 

impermeabilizante (geomembrana EPDM), a instalar na base da camada de gravilha, que 

terá como função minimizar a salinização dos terrenos pertencentes ao golfe. 

A solução tipo C consistirá num talude com uma inclinação 1(V):6(H) revestido com areão 

de rio com espessura de 0,20 m, seguido de seixo arrumado também com 0,20 m de 

espessura e uma camada de enrocamento com 0,50 m de espessura. Entre estes dois 

existirá uma tela geotêxtil com 200 g/m2. A camada de enrocamento assentará numa 
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camada de gravilha com 0,20 m de espessura, revestida na face em contacto com o terreno, 

com nova tela de geotêxtil com 200 g/m2. Junto à base, de modo a garantir-se a estabilidade 

da camada de areão, será colocado um dique em enrocamento.  

De acordo com a cota do aterro que irá fazer a ligação entre a margem e a zona urbanizável 

existem duas soluções: C1 e C2. Na primeira, a cota do aterro atinge os 4,3 m e 4,0 m na 

zona urbanizável (Figura 5) enquanto na solução C2 a cota máxima ronda os 3,7 m e os 

3,4 m (Figura 6), respetivamente. 

 

Figura 5 - Perfil-tipo da margem revestida com enrocamento e cobertura por areia e 

seixo arrumado – solução C1 (1:100) 

 

Figura 6 - Perfil-tipo da margem revestida com enrocamento e cobertura por areia e 

seixo arrumado – solução C2 (1:100) 
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3.3.2.3.2 Margem vertical – muro de betão armado (Solução A) 

Nos troços das margens dos lagos em que se pretende ter uma contenção vertical, a 

solução adotada é com um muro com parede em betão armado, monoliticamente ligada à 

laje de fundo, a qual serve também como maciço de encabeçamento das estacas. A 

transmissão das tensões ao solo é feita através de fundações indiretas, através de estacas 

executadas a trado contínuo. 

São apresentadas sete variações deste tipo de margem de acordo com as seguintes figuras, 

sendo que as soluções A2 e A5 são dimensionadas para a 2ª Fase, conforme descrito no 

Tomo 3 do Volume II da Secção Elementos do Projeto. 

 

Figura 7 - Perfil-tipo da margem vertical – solução A1 (1:100) 
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Figura 8 – Perfil-tipo da margem vertical – solução A2 (1:100) 

 

 

Figura 9 – Perfil-tipo da margem vertical – solução A3 (1:100) 
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Figura 10 – Perfil-tipo da margem vertical – solução A4 (1:100) 

 

Figura 11 - Perfil-tipo da margem vertical – solução A5 (1:100) 
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Figura 12 – Perfil-tipo da margem vertical – solução A6 (1:100) 

 

Figura 13 - Perfil-tipo da margem vertical – solução A7 (1:100) 

 

3.3.2.4 Sistema de manutenção da qualidade dos lagos 

A qualidade da água dos lagos será assegurada através de um sistema de circulação de 

água dos lagos constituído por: 

 estação de gradagem, filtração e elevação de água salgada captada na Marina; 
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 circuitos hidráulicos de reposição de água nos lagos, com ligação aos 8 órgãos de 

descarga (entradas de água); 

 órgãos de descarga nos lagos, com caixa de medição e regulação de caudal a 

montante; 

 derivações dos circuitos de renovação para cada uma das reentrâncias dos lagos 

(zonas com profundidade de água de 0,5 m), para renovação da água nas mesmas; 

 descarga pelo descarregador de cheias, com sistema de gradagem para remoção e 

sobrenadantes.  

A estação elevatória da Marina, que alimenta os lagos da Cidade Lacustre, será equipada 

com um sistema de grades verticais autolimpantes com espaçamentos de 20 mm, um 

sistema de filtração autolimpante com espaçamentos de 500 µm e sistema elevatório (2+1 

grupos eletrobomba) com capacidade total de 600 l/s. Os grupos eletrobomba terão variador 

de frequência por forma a estabilizar e regular os caudais bombados em função do nível da 

maré. No nível superior, coberto, haverá ainda espaço para os equipamentos acessórios. A 

estação elevatória está localizada no canal poente da Marina, no início das obras de 

contenção marginal associadas ao descarregador de cheias. 

Com o intuito de determinar os caudais de água de alimentação necessários para 

compensar as perdas por evaporação, e para determinar a localização dos pontos de 

alimentação para garantir a renovação integral de água dos lagos num determinado período 

de tempo, desenvolveu-se um estudo de modelação hidrodinâmica dos lagos. Para a 

realização deste estudo foram utilizados os modelos hidrodinâmico (HD) e de advecção-

dispersão (AD) do sistema de cálculo MIKE 3 Flow Model, desenvolvidos pelo DHI – Water 

& Environment. 

Através do referido estudo foi estabelecido como critério de manutenção da qualidade da 

água dos lagos e dos canais que a água deverá ser integralmente renovada nos seguintes 

períodos de tempo mínimos:  

 Período de Verão: 17 ± 2 dias; 

 Período de Inverno: 48 ± 5 dias;  

 Períodos intermédios: 24 ± 3 dias. 
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Assim, no âmbito do mesmo, definiram-se e localizaram-se oito pontos de alimentação 

(adução) de água ao longo do perímetro dos lagos. A definição da localização destes pontos 

de adução e os caudais de água a debitar em cada um deles tem por objetivo promover uma 

eficiente circulação / renovação da água em toda a área dos lagos e dos canais.   

O regime de bombagem de alimentação será o seguinte:  

 Período de Verão: 18h por dia (9h+9h), com funcionamento de duas bombas com um 

caudal de alimentação instantâneo de 600 l/s;  

 Período de Inverno: 10h por dia (5h+5h), com funcionamento de duas bombas com 

um caudal de alimentação instantâneo de 600 l/s, durante uma hora, e nas restantes 

quatro horas funcionará apenas uma bomba, com Qinst = 300 l/s;  

 Períodos intermédios: 12h por dia (6h+6h), com funcionamento de duas bombas com 

um caudal de alimentação instantâneo de 600 l/s.  

A água captada é bombada para oito pontos de entrada nos lagos, designados E1 a E8, 

localizados em diferentes áreas dos lagos, no Canal 1 (entradas E1 e E2), no Lago 3 (E3), 

no Lago 2 (E4), no Lago 1 (E5 e E7) e no Lago Central (E6 e E8) (Figura 14). Estes pontos 

estão posicionados por forma renovar a água dos lagos de forma distribuída, sem criar 

pontos mortos ou curto-circuitos hidráulicos. A localização destes pontos de entrada e 

respetivos caudais foram definidos através da modelação hidrodinâmica. 

Para renovar a água nas reentrâncias dos lagos principais (planos de água com 0,5 m de 

profundidade e área entre 400 m2 e 2300 m2) foram previstas derivações do circuito principal 

de distribuição de água do mar, com caudal entre 0,2 e 1,0 l/s, que assegura uma taxa de 

renovação de 17 dias. 
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Fonte: PLENAGE CENOR (2017). Secção 4 - Sistema de Manutenção da Qualidade da Água dos Lagos. Memória Descritiva. 
Maio 2017 

Figura 14 - Localização, em planta, das entradas de água 

A descarga da água dos lagos será efetuada pelo descarregador de cheias (descarga de 

superfície), localizado no Lago Central. A jusante do descarregador de cheias será instalado 

um sistema de gradagem por forma a assegurar a remoção de sólidos sobrenadantes, a 

montante da descarga na Marina. É ainda prevista uma descarga de fundo. Estes órgãos 

são detalhados Projeto de Defesa Contra Cheias (Tomo 6 do Volume II da Secção 5 – 

Elementos do Projeto). 

A montante dos lagos da Cidade Lacustre há a estação de bombagem de água do Lago A, a 

qual irá bombar os caudais normais de escoamento afluentes ao Lago A (lagos de água 

doce dos campos de golfe) e restituir os respetivos caudais para ao circuito de derivação do 

Vale Tisnado.  

A estação elevatória da água captada no Lago A (Figura 15) é composta por um poço de 

bombagem e câmara de válvulas, ambos enterrados e construídos em estrutura de betão 

armado. No poço de bombagem é previsto um cesto para retenção dos sólidos que possam 

afluir à estação elevatória.  
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As estações elevatórias terão um funcionamento inteiramente automatizado. Serão 

controladas através dum autómato programável instalado em cada uma das estações, 

podendo ainda ser ligadas a um sistema de supervisão com comando à distância. 

Como estratégias para a manutenção de um nível aceitável de qualidade de água o projeto 

prevê: 

 Redução da entrada de peixes; 

 Promoção da colonização por zooplânctones; 

 Renovação da massa de água. 

Importa salientar que os resultados da monitorização da qualidade da água superficial (cf. 

Relatório Técnico do RECAPE – Secção 3) permitirão otimizar as condições de alimentação 

(caudal, período de bombagem) compatíveis com os critérios estabelecidos para os 

parâmetros de qualidade da água. 

O sistema de manutenção da qualidade da água dos lagos encontra-se detalhado no Tomo 

4, do Volume II, da secção 5 – Elementos de Projeto que acompanham o RECAPE. 
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3.3.2.5 Obra de defesa contra cheias 

3.3.2.5.1 Estudo hidrológico 

O estudo hidrológico, apresentado no Tomo 5 do Volume II da Secção 5 – Elementos do 

Projeto, tem como objetivos específicos: 

 Verificar os caudais de cheia, com 100 anos de período de retorno, gerados na bacia 

hidrográfica do Vale Tisnado, a montante da obra de desvio para a ribeira de 

Quarteira; 

 Determinar o caudal de dimensionamento desta obra de desvio; 

 Calcular os caudais de ponta de cheia gerados nas bacias hidrográficas a jusante da 

obra de desvio, os quais, adicionados ao caudal máximo descarregado para o Lago 

5, constituirão o caudal de dimensionamento da obra de descarga na Marina de 

Vilamoura; 

 Verificar os caudais de cheia, com período de retorno de 100 anos, gerados na bacia 

hidrográfica da ribeira da Quarteira, a montante da confluência com a obra de desvio 

do Vale Tisnado e na secção da foz. 

Os cálculos efetuados, conducentes à determinação do caudal de dimensionamento do 

desvio do Vale Tisnado, permitiram obter os seguintes resultados: 

 O caudal de ponta de cheia, para o período de retorno de 100 anos, gerado na bacia 

hidrográfica a montante do Lago 4 dos Campos de Golfe será de 147,7 m3/s; 

 O caudal de ponta de cheia total descarregado, com o mesmo período de retorno, do 

Lago 4 será, igualmente, de 147,7 m3/s e o nível máximo atingido neste lago será 

7,79 m; 

 Deste caudal de ponta, 135,73 m3/s serão descarregados sobre a soleira de desvio 

do Vale Tisnado e os restantes 11,97 m3/s serão descarregados sobre a soleira de 

ligação dos Lagos 4 e 5 (Figura 15); 
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 O estudo conclui que o desenvolvimento da soleira de desvio do Vale Tisnado 

deverá ser 31 m de modo a que o caudal descarregado para o Lago 5 (Figura 15) 

não exceda 12 m3/s; 

 Este estudo determina também o hidrograma de cheia afluente à secção do 

descarregador de cheias para a marina de Vilamoura para o seu dimensionamento. 

Este estudo determina que o caudal máximo é de 39,3 m3/s. 

 

 

Figura 15 – Área do projeto (vista para nordeste), onde se apresentam os 

lagos e canais já existentes 

 

3.3.2.5.2 Obras hidráulicas 

A principal rede hidrográfica intercetada pela implantação do empreendimento da Cidade 

Lacustre compreende a ribeira da Quarteira e o vale Tisnado, afluente da margem esquerda. 

As obras de defesa contra cheias na Cidade Lacustre englobam: 

 Desvio do Vale Tisnado no Lago 4, a montante do empreendimento; 

Lago 3 

Vala 

poente 

Canal 2 

Canal 1 

 

Vala dos Marmeleiros Lago A 

Lago 5 Lago 4 
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 Construção de uma soleira descarregadora do Lago A para os lagos do 

empreendimento; 

 Construção de duas soleiras descarregadoras de pequena altura (descarga para a 

Marina de Vilamoura dos caudais de cheias afluentes a estes lagos); 

 Regularização do troço final da ribeira da Quarteira; 

 Construção de dique de proteção contra cheias na margem esquerda da ribeira da 

Quarteira. 

 

3.3.2.5.2.1 Desvio do Vale Tisnado 

O desvio do vale Tisnado, a montante da Cidade Lacustre, será efetuado a partir do Lago 4 

(a Norte do Caminho da Fonte do Ulme) e terá restituição na ribeira da Quarteira, cerca de 

1.600 m a montante da foz. 

A descrição do circuito de desvio foi dividida por quatro zonas: 

 Zona A – zona de entrada, incluindo o canal de aproximação, a soleira 

descarregadora e a bacia de dissipação de energia; 

 Zona B – a jusante da zona A até à passagem sob a via rodoviária; 

 Zona C – passagem em quadro enterrado sob a rotunda prevista para o caminho da 

Fonte do Ulme; 

 Zona D – trecho a jusante do quadro até à confluência com a ribeira da Quarteira. 

Zona A. Obra de entrada (km 0,00 a km 0,138) 

A secção de entrada, a implantar na margem direita do Lago 4, será constituída por uma 

soleira de derivação de betão com 31,0 m de desenvolvimento e crista à cota 5,80, sobre a 

qual se prevê instalar uma comporta insuflável do tipo Obermeyer (comporta metálica 

rebatível acionada por balões insufláveis em borracha) com 1,4 m de altura. 
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Com esta solução pretende-se manter inalterado o regime de exploração/funcionamento do 

Lago 4 até que o nível máximo neste lago atinja a cota 7,20. Para os caudais de verão, a 

comporta Obermeyer estará completamente insuflada, permitindo a derivação preferencial 

do caudal sobre o vão central da soleira de ligação dos Lagos 4 e 5. Em situação de cheia, a 

comporta será progressivamente desinsuflada de modo a regular, enquanto possível, o nível 

no Lago 4 para a cota 7,20. 

O coroamento dos muros da soleira descarregadora foi fixado à cota 9,00, de modo a 

suportar, na margem esquerda, o caminho da Fonte do Ulme e, na margem direita, estar 

ligeiramente acima do terreno natural. 

Os equipamentos e os mecanismos de acionamento e comando da comporta insuflável 

ficarão albergados numa edificação (área interior de 3 m x 5 m), adjacente à berma da 

estrada. 

Para direcionar o escoamento para a soleira de derivação será necessário escavar um canal 

de aproximação, que resultará, fundamentalmente, do alargamento da margem direita do 

Lago 4. O confinamento deste canal será efetuado, na margem esquerda, pelo talude 

natural do Vale Tisnado e pelo muro lateral de estrangulamento da soleira de ligação dos 

Lagos 4 e 5, e, na margem direita, por um muro vertical com topo à cota 9,00. Este muro 

vertical permitirá minimizar a área do campo de golfe afetada com a execução do canal de 

aproximação. 

O canal de aproximação terá, em grande parte da sua extensão, fundo à cota 6,00, 

descendo para a cota 5,80 em cerca de 47 m a montante da soleira. A jusante da soleira 

será construída uma bacia de dissipação de energia por ressalto hidráulico do tipo I do 

USBR, com soleira à cota 3,20, com 31,0 m de largura e 15,0 m de desenvolvimento. O 

coroamento dos muros da bacia variará entre as cotas 9,00 e 8,65. 

Zona B – Canal trapezoidal (km 0,138 a km 0,427) 

A jusante da bacia de dissipação de energia desenvolver-se-á a transição para secção 

trapezoidal com 17,5 m de largura de rasto, com 4,4 m de altura útil e com espaldas 

inclinadas a 1V:3,5H na margem direita. Na margem esquerda, adjacente à estrada 

existente, previu-se a construção de um muro marginal em betão para confinamento da 

secção regularizada. 
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Esta configuração do leito manter-se-á ao longo de cerca de 190 m (entre os km 0,204 e km 

0,394), com a cota do fundo a variar entre 3,30 e 2,70 (declive longitudinal do rasto de 

aproximadamente 0,3%). 

Como proteção, previu-se revestir o talude da margem direita e o leito do canal com 

colchões tipo Reno com 0,17 m de espessura. 

A transição para a secção trapezoidal será constituída por um primeiro troço com 35,80 m 

de extensão, em betão armado, com rasto convergente para jusante, com largura variável 

entre 31,0 m e 17,5 m e cota de fundo variável entre 3,50 e 3,40. Ambas as margens serão 

materializadas por muros de betão verticais, com coroamento variável entre as cotas 8,65 e 

7,80. 

O segundo troço da transição terá 30,60 m de extensão e rasto com 17,5 m de largura, 

revestido com colchões tipo Reno com 0,17 m de espessura. Na continuidade do troço 

anterior, a margem esquerda, adjacente ao caminho da Fonte do Ulme, será constituída por 

um muro vertical, com coroamento variável entre as cotas 7,80 e 7,70. A margem direita 

será constituída por um muro com inclinação variável e coroamento variável entre as cotas 

7,80 e 7,50. Ao longo do segundo troço da transição a cota do fundo variará entre as cotas 

3,40 e 3,30. 

A transição para a passagem sob a rotunda terá 32,6 m de extensão e rasto convergente 

para jusante, com largura variável entre 17,5 m e 15,4 m, revestido com colchões tipo Reno 

com 0,17 m de espessura. Na continuidade do troço anterior, a margem esquerda, 

adjacente ao caminho da Fonte do Ulme, será constituída por um muro vertical, com 

coroamento variável entre as cotas 7,10 e 7,00. A margem direita será constituída por um 

muro com inclinação variável e coroamento variável entre as cotas 6,90 e 6,20. 

Ao longo desta transição a cota do fundo variará entre as cotas 2,70 e 2,60. Atualmente, na 

margem direita, nas proximidades do km 0,320, existe um acesso pavimentado aos lotes 

adjacentes ao campo de golfe. A implantação das obras de regularização fluvial interfere 

com este acesso, prevendo-se o seu restabelecimento através de uma passagem superior 

sobre o circuito de desvio. 

Zona C- Passagem sob a rotunda rodoviária (km 0,427 a km 0,566) 

A Zona C do desvio do Vale Tisnado inclui a passagem sob a futura rotunda do Caminho da 

Fonte do Ulme e a transição para a secção trapezoidal que se desenvolverá a jusante, até à 

confluência com a ribeira da Quarteira. 
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A passagem sob a futura rotunda será efetuada em quadro em betão armado enterrado, 

com 94,20 m de extensão, 15 m de largura útil de rasto e uma altura útil de 3,0 m. A soleira 

do quadro variará entre as cotas 2,60 e 2,30. 

No trecho de jusante do quadro, serão criadas duas quedas (com cerca de 0,85 de desnível 

cada uma), distanciadas de 7,5 m, para otimização da implantação do circuito a jusante 

(minimização de movimentos de terra), adaptando-o à topografia natural na zona adjacente, 

pertencente ao leito de cheias da margem esquerda da ribeira de Quarteira. 

O coroamento dos muros laterais desta transição em degraus foi fixado à cota 7,00, de 

modo a conter os aterros da futura rotunda do caminho da Fonte do Ulme e permitir o 

remate do dique de proteção contra cheias da Cidade Lacustre. 

A jusante dos degraus far-se-á a transição para a secção trapezoidal. Esta transição terá 

30,0 m de extensão e rasto convergente para jusante, com largura variável entre 15,0 m e 

10,0 m. O rasto deste troço de transição será revestido com colchões tipo Reno com 0,17 m 

de espessura. 

Ambas as margens serão constituídas por muros com inclinação variável. Na margem 

esquerda, o coroamento do muro variará entre as cotas 7,00 e 5,00 e, na margem direita, 

entre as cotas 5,90 e 4,50. Atualmente, nas proximidades do km 0,410, existe um circuito 

pedonal que permite a ligação entre os campos de golfe, com passagem inferior sob o 

caminho da Fonte do Ulme. A implantação das obras de regularização fluvial interferirá com 

esta infraestrutura pedonal, prevendo-se o seu restabelecimento, sobre o troço em quadro. 

Zona D - Trecho terminal em vala trapezoidal (km 0,566 a km 1,728) 

A jusante da zona C, o leito regularizado de Vale Tisnado, com cerca de 1.162 m de 

extensão, apresentará secção transversal trapezoidal com 10,0 m de largura de rasto e 

espaldas inclinadas a 1V:3H. O declive longitudinal do talvegue, até à foz, será de 

aproximadamente 0,01%. 

O traçado adotado para este trecho pretende dar resposta às medidas indicadas na 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), nomeadamente no Ponto 8.2 dos “Elementos a 

apresentar em sede de RECAPE”. Assim, o Circuito de Desvio do Vale Tisnado foi 

meandrizado, criando maiores extensões de zonas de orla, possibilitando a implantação de 

manchas de vegetação ripícola que contribuem para o aumento da biodiversidade e 

interesse paisagístico da zona. 
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A vala será implantada em escavação na margem esquerda da ribeira de Quarteira. 

Atendendo ao tipo de ocupação marginal e à ordem de grandeza das velocidades do 

escoamento (próximas de 1,5 m/s para o caudal de ponta da cheia centenária) considera-se 

que seja suficiente, para a proteção relativamente aos fenómenos de erosão superficial e às 

ações de variação do nível da água, o revestimento com espécies vegetais adequadas. 

Evita-se assim a utilização de colchões Reno ou enrocamento nas margens, de acordo com 

as orientações expressas na DIA, no Ponto 8.3 dos “Elementos a apresentar em sede de 

RECAPE”. A solução adotada, de revestimento vegetal, irá atenuar a rigidez e artificialismo 

da obra. 

Na confluência com a ribeira de Quarteira, o rasto de vale Tisnado está implantado à cota -

0,70, isto é, cerca de 0,4 m acima do talvegue do curso de água principal (situação atual de 

acordo com levantamentos efetuados em maio 2008). Este trecho deverá ser devidamente 

revestido com enrocamento (D50 = 0,25 m e espessura de 0,6 m). 

Na margem esquerda, a secção regularizada de vale Tisnado confina com o dique de 

proteção contra cheias da Cidade Lacustre (inundações geradas por extravasamento da 

ribeira de Quarteira), com o coroamento entre as cotas 6,5 e 4,5. A folga estimada entre a 

cota da água e o coroamento do dique varia entre 1,45 a 2,00 m. 

 

3.3.2.5.2.2 Soleira de ligação do Lago A ao Canal 1 

A soleira de ligação entre o Lago A e o Canal 1 foi anteriormente dimensionada pela Atkins 

para permitir a descarga de um caudal máximo de 12 m3/s. De acordo com este projetista, a 

soleira será do tipo WES, terá 23,3 m de desenvolvimento útil e crista à cota 3,90. A soleira 

será de betão e apresentará paramento de montante vertical e o paramento de jusante 

adaptado à face inferior da veia líquida, dimensionado para uma carga hidráulica de 0,42 m. 

A jusante da soleira não foi prevista qualquer obra de dissipação de energia uma vez que a 

jusante existirá sempre um plano de água à cota 3,00 (com uma profundidade mínima de 

1,5 m), criado pela soleira de descarga dos lagos da Cidade Lacustre. No entanto, 

recomenda-se a colocação de enrocamento de proteção (D50 = 0,25) com 0,50 m de 

espessura. 
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3.3.2.5.2.3 Soleira de descarga dos lagos 

Na extremidade de jusante dos lagos do empreendimento da Cidade Lacustre de Vilamoura, 

no Lago Central, foi prevista a construção de uma soleira de pequena altura, de betão 

armado, que permitirá a descarga para jusante dos caudais de cheia, com período de 

retorno de 100 anos, afluentes aos lagos. 

Estes caudais incluem parte dos caudais do vale Tisnado não derivados para o canal de 

desvio, os caudais de cheia gerados nas bacias circundantes dos lagos e os caudais 

resultantes da precipitação direta sobre os mesmos.  

Atendendo ao reduzido espaço disponível, foi prevista uma soleira de parede fina, com 

crista com perfil Creager, constituída por alinhamentos curvos ligados entre si por 

alinhamentos retos. Deste modo, será possível aumentar o comprimento de descarga dos 

caudais de cheia, reduzindo a carga hidráulica sobre a crista da soleira e, 

consequentemente, diminuir o nível máximo nos lagos a montante. 

A soleira terá 55 m de desenvolvimento, crista à cota +3,00 (ZT) e apenas 1,5 m de altura, 

uma vez que o fundo dos lagos se localizará à cota +1,50 (ZT). A estrutura de suporte da 

soleira apresentará espessura variável entre cerca de 0,29 m, na base, e cerca de 0,20 m, 

no topo. O caudal máximo descarregado será de 32,10 m3/s e o nível máximo nos lagos 

situar-se-á à cota +3,43 (ZT). 

 

3.3.2.5.2.4 Soleira do canal de ligação à Marina 

Por razões relacionadas com minimização do impacte visual das obras de betão na 

paisagem envolvente, previu-se a construção de uma segunda soleira descarregadora na 

extremidade de jusante do Canal de Ligação à Marina. 

Esta segunda soleira criará um plano de água permanente que permitirá, também, o 

amortecimento do jato lançado da soleira descarregador dos lagos do empreendimento da 

Cidade Lacustre de Vilamoura. 

Também devido ao reduzido espaço disponível, foi prevista uma soleira em labirinto, de 

betão armado, com quatro módulos, com a qual será possível aumentar o comprimento de 

descarga dos caudais de cheia, reduzindo a carga hidráulica sobre a crista da soleira. 



DONO DE OBRA: 

 

VILAMOURA 

LUSOTUR, SA 

REQUERENTE  

E PROJECTO: 

VILAMOURA LUSOTUR, SA 

LAGOS DA CIDADE LACUSTRE DA 2ª FASE DO PLANO 

DE URBANIZAÇÃO DE VILAMOURA 

 

31-17_IPP8_1-GR-

PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

PÁGINA: 54/221 

GESTÃO DO 

PROJECTO: 

 

TÍTULO: 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

2 – RELATÓRIO BASE 

CONSULTOR AMBIENTAL: 

 

 

31-17_IPP8_1-GR-PB_E_001-R00_REL-BASE 

A soleira em labirinto terá 1,0 m de altura e crista com 53,67 m de comprimento útil de 

descarga. A estrutura de suporte da soleira apresentará espessura variável entre cerca de 

0,25 m, na base, e cerca de 0,22 m, no topo. 

De modo a evitar o afogamento da soleira descarregadora dos lagos, fixou-se a crista do 

labirinto à cota +2,20 (ZT). O caudal centenário será descarregado com o nível no canal à 

cota +2,72 (ZT), o que garante o não afogamento da soleira descarregadora dos lagos. 

De modo a permitir a passagem de objetos flutuante fixou-se em, aproximadamente, 1,0 m a 

folga entre a superfície livre do escoamento e a face inferior do quadro da Avenida Cerro da 

Vila. A jusante da soleira em labirinto existirá um pequeno colchão de água, com apenas 

0,3 m de profundidade, criado pela crista de descarga para a marina de Vilamoura. 

 

3.3.2.5.2.5 Dique de proteção contra cheias na margem esquerda da ribeira da 

Quarteira 

O dique longitudinal de proteção contra as cheias, a implantar na margem esquerda do leito 

de cheias da ribeira da Quarteira, terá cerca de 1.998 m de comprimento, sensivelmente 

adjacente à zona de implantação do futuro empreendimento. O seu traçado em planta será 

curvilíneo, para evitar o paralelismo com o novo traçado do vale Tisnado. 

O dique terá 2,5 m de largura de crista e taludes inclinados a 5:1 (H:V). O seu remate, a 

jusante e a montante, será efetuado nos aterros das novas vias rodoviárias de acesso. O 

coroamento do dique foi fixado em função dos níveis atingidos pelo caudal de ponta de 

cheia centenária na ribeira da Quarteira, na situação futura. 

O nível máximo da superfície livre da água, na zona adjacente à área de implantação do 

dique, entre os perfis PQ6 e PQ12, varia entre 3,05 e 4,58 m, na situação futura. Deste 

modo, o coroamento do dique foi implantado a cotas variáveis entre 6,50, a montante (no 

remate contra as obras de desvio de Vale Tisnado, a Oeste) e 4,50 a jusante (no remate dos 

aterros da via rodoviária de ligação à Avenida da Praia da Falésia). 

Para minimizar o efeito de “barreira” provocado pela implantação desta obra de defesa 

contra cheias (impactes paisagísticos), serão executados aterros marginais, com material 

resultante da escavação dos lagos, pelo que a largura total do conjunto dique e aterros 

marginais variará entre 130 m e 15 m. 



DONO DE OBRA: 

 

VILAMOURA 

LUSOTUR, SA 

REQUERENTE  

E PROJECTO: 

VILAMOURA LUSOTUR, SA 

LAGOS DA CIDADE LACUSTRE DA 2ª FASE DO PLANO 

DE URBANIZAÇÃO DE VILAMOURA 

 

31-17_IPP8_1-GR-

PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

PÁGINA: 55/221 

GESTÃO DO 

PROJECTO: 

 

TÍTULO: 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

2 – RELATÓRIO BASE 

CONSULTOR AMBIENTAL: 

 

 

31-17_IPP8_1-GR-PB_E_001-R00_REL-BASE 

3.3.2.5.2.6 Regularização do leito da ribeira da Quarteira no troço final 

De acordo com o Projeto de Obras de Defesa Contra Inundações da Atkins (2012) (anexo 

ao Tomo 6 do Volume II da Secção 5), no que se refere ao troço final junto à confluência 

com a ribeira da Quarteira, prevê-se a colocação de um tapete de enrocamento de proteção. 

O seu dimensionamento foi efetuado com base na velocidade máxima do escoamento, para 

o caudal de ponta de cheia na ribeira da Quarteira, Q= 422,5 m3/s. 

A dragagem da ribeira da Quarteira decorre da rejeição, sem recurso a bombagem, de 

águas pluviais do sistema de recolha e drenagem do empreendimento. Estas operações de 

dragagem foram concebidas tendo em consideração as seguintes principais condicionantes:  

 O futuro rasto do curso de água, na zona de rejeição da rede pluvial, deverá situar-se 

abaixo da cota -3.36 (ao km 1+603); isto é, cerca de 0,4 m abaixo da soleira da 

válvula de maré a instalar a jusante dos coletores;  

 Nas proximidades do km 1+436, onde se encontra a ponte pedonal de acesso à 

praia da Falésia, as dragagens não podem interferir com a estabilidade da estrutura 

existente. 

O aprofundamento do leito da ribeira no trecho terminal, com um valor máximo de cerca de 

1,3 m (na zona do perfil P3) e um volume de dragagens da ordem de 24.000 m3, restringem-

se aos últimos 985 m da ribeira (km 1+147 a km 2+133).  

No que respeita aos parâmetros da intervenção ao nível das secções transversais, 

considerou-se uma largura de rasto de 7 m e espaldas inclinadas a 1V:3H. Excetua-se 

apenas a zona do perfil P1 (ao km 1+893) em que, devido a constrangimentos de ocupação 

das margens (caminhos), acima da cota -1,5 m (ZT) os taludes da secção regularizada 

serão de 1V:2H. 

 

3.3.2.5.2.7 Restabelecimento de serviços afetados 

Os serviços afetados pelas obras de defesa contra cheia apresentam-se nas peças 

desenhadas deste projeto, sendo necessário executar os seguintes restabelecimentos: 

 Passagem pedonal dos campos de golfe; 
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 Emissário gravítico da rede de drenagem de águas residuais, em PVC DN315, 

existente na margem direita do Lago 4, na zona A da Vala do Tisnado; 

 Conduta elevatória de águas residuais, em fibrocimento DN500, existente na 

margem direita do Lago 4, na zona A da Vala do Tisnado; 

 Conduta elevatória de esgotos CE3, em FFD DN700, com interferência na zona da 

futura rotunda do Caminho da Fonte do Ulme; 

 Coletor de água residual do loteamento IPP5 (Instrumento de planeamento de 

pormenor), em PVC DN200, na zona da futura rotunda do Caminho da Fonte do 

Ulme; 

 Adutora de abastecimento de água, em FFD DN400, existente ao longo do Caminho 

da Fonte do Ulme. 

A conduta de gás e o cabo de telecomunicações (fibra ótica), implantados ao longo do 

Caminho da Fonte do Ulme, no lado Sul, serão mantidos. 

 

3.3.2.6 Drenagem das bacias a nascente 

Atualmente, os escoamentos das duas bacias hidrográficas a nascente da Cidade Lacustre / 

Av. João Meireles são drenados unicamente pela passagem hidráulica (P.H.) / aqueduto 

DN900 existente, que atravessa a Av. João Meireles e que é a única infraestrutura existente 

para a drenagem dos escoamentos das bacias a Nascente para jusante (Figura 16).  

Após a travessia da Av. João Meireles o diâmetro da rede passa a DN1200, seguindo o 

troço de DN1200 pela Rua das Amoreiras. Essa rede termina na área de descampado a 

Norte da Av. do Cerro da Vila, na zona onde estão previstos os futuros lagos e o futuro 

loteamento IPP8.7, infiltrando nos terrenos. 
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Figura 16 – Bacias hidrográficas a nascente da Cidade Lacustre e localização da 

passagem hidráulica existente 

Foram determinados os caudais de ponta de cheia das bacias hidrográficas a nascente da 

Cidade Lacustre. A metodologia de avaliação destes caudais encontra-se descrita no Estudo 

Hidrológico referente ao Tomo 5, Volume II da Secção 5. Na análise efetuada verifica-se 

que: 

 a P.H./ aqueduto de DN900 existente não tem capacidade para vazão dos caudais 

da cheia centenária; 

 a área de armazenamento a montante da P.H./coletor de DN900, a montante da Av. 

João Meireles, não tem capacidade de encaixe suficiente para a cheia centenária; 

 na cheia centenária o nível da água junto à Av. João Meireles atingirá sensivelmente 

a cota 12,2. Esta cota corresponde a uma altura de aproximadamente 40 cm acima 

do pavimento da avenida. O caudal descarregado através do coletor de DN900 
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existente é estimado em 2,6 m3/s, afluindo à rede pluvial da zona residencial a 

jusante, que não terá capacidade para receber esse caudal adicional. Assim, é 

previsível que ocorra a saída de água pelos sumidouros na área da zona residencial 

a jusante. À superfície será descarregado um caudal de 13,8 m3/s, galgando a Av. 

João Meireles, e que se espraiará pela Av. João Meireles e pela zona residencial a 

jusante. 

Pelo exposto, o projeto prevê a construção de um novo coletor / aqueduto para a drenagem 

dos escoamentos das bacias a nascente e seu encaminhamento para os lagos da Cidade 

Lacustre, do qual são descarregados, através da soleira descarregadora do Lago Central, 

para a Marina de Vilamoura.  

O novo coletor E terá início junto à obra de entrada no coletor existente (DN900) e terá uma 

secção DN1800, bastante superior que a existente, com capacidade de vazão suficiente 

para não ocorrer o galgamento da Av. João Meireles. A entrada no coletor existente será 

parcialmente obturada para DN500, para a redução dos caudais afluentes à rede pluvial da 

zona residencial a jusante. 

Para impedir a entrada de pessoas dentro do novo coletor, prevê-se na boca de entrada 

uma válvula de retenção do tipo checkmate da Red Valve, de construção em elastómero e 

instalação interiormente à tubagem. Esta solução evita os riscos associados à colocação de 

grelhas de proteção ou vedações, que usualmente colmatam-se em situações de cheia 

impedindo o livre escoamento dos caudais de cheia. Na boca de saída, será colocada uma 

válvula de maré. 

 

3.3.3 Infraestruturas gerais 

3.3.3.1 Pontes rodoviárias 

O Projeto prevê as Obras de Arte a integrar na Avenida da Praia da Falésia (Pontes 

Rodoviárias 1 e 2) que permitirão a transposição dos lagos e a Ponte Rodoviária entre os 

Loteamentos IPP8.5 e IPP8.1 que possibilitará a transposição do Canal 2, estabelecendo-

se, deste modo, a ligação entre os vários sectores da Cidade Lacustre (Figura 17). 
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Figura 17 – Planta geral de localização das pontes rodoviárias 

De forma a permitir a circulação de embarcações sob as obras de arte, garantir-se-á, numa 

largura mínima de navegação de 15,00 m, para as condições normais de exploração, em 

que a superfície livre dos lagos estará à cota 3,00, os seguintes gabarits mínimos:  

 3,25 m para as pontes rodoviárias da Av. da Praia da Falésia;  

 2,13 m para a ponte rodoviária entre os Loteamentos IPP8.5 e IPP8.1.  

A transposição entre margens será efetuada sem recurso à implantação de pilares nos 

lagos, de modo a não estreitar a secção livre de navegação. 
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Em perfil longitudinal a rasante das obras será inserida numa curva circular convexa, com 

500 m de raio.  

De acordo com o traçado rodoviário das obras de arte da Av. da Praia da Falésia, o perfil 

transversal dos tabuleiros apresentará uma largura total de 18,50 m, incluindo os guarda-

corpos, que será constituído, da esquerda para a direita e tendo como referência o sentido 

crescente da quilometragem, por:  

 Ecopista com 4,25 m;  

 4 vias de circulação com 3,00 m, duas em cada sentido, divididas pela directriz da 

Avenida da Praia da Falésia;  

 Passeio com 2,25 m.  

Em relação à ponte rodoviária entre os Loteamentos IPP8.5 e IPP8.1, o perfil transversal 

apresentará uma largura total de 10,50 m, incluindo os guarda-corpos, que será constituído 

por:  

 2 vias de circulação com 3,50 m, uma em cada sentido;  

 Passeios com 1,75 m. 

A diretriz das obras será inserida num alinhamento reto que originará inclinações de 2,5% 

para cada lado do eixo da via de circulação. 

 

3.3.3.2 Pontes pedonais 

No projeto estão previstas três pontes pedonais (entre os loteamentos IPP8.3 e IPP8.8.6.2, 

IPP8.5 e IPP8.4.1, e IPP8.5 e IPP8.1). A descrição destas pontes encontra-se no Volume I – 

Apresentação Geral da Secção 5. 

A. Ponte pedonal 1: entre os loteamentos IPP8.3 e IPP8.8.6.2 

Esta ponte constitui-se como um Y que agarra dois caminhos possíveis da margem 

nascente (Figura 18), um mais ligado ao passeio marginal das áreas de comércio do Parque 
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Lake Boulevard, e outro que intersecta esse mesmo passeio marginal no enfiamento do 

passeio pedonal já construído que vem desde a Av. João Meireles, valorizando-o. O perfil-

tipo da ponte é alargado para os 4 metros, configurando-o com uma “via mista” (utilização 

pedonal e ciclável) e o espaço de encontro dos três braços cria uma pequena praça ou 

ponto de encontro. Devido à sua extensão esta ponte será apoiada nos encontros (nas 

margens dos lagos) e ainda em pilares intermédios, no plano de água. O tramo principal terá 

uma extensão de cerca de 59 m, tendo os tramos em Y uma extensão aproximada de 42 m 

e 71 m. 

De forma a permitir a circulação de embarcações sob a obra de arte, garantir-se-á, numa 

largura mínima de navegação de 15,00 m, e um gabarit mínimo de 3,25 m. Este gabarit será 

assegurado para as condições normais de exploração, em que a superfície livre dos lagos 

estará à cota 3,00. 

 

Figura 18 - Ponte pedonal entre os loteamentos IPP8.3 e IPP8.8.6.2 
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B. Ponte pedonal 2: entre os loteamentos IPP8.5 e IPP8.4.1 

A ponte de ligação entre o Lote 8.5 e a ilha será linear visto em planta (Figura 19), mas em 

perfil será um arco com raio variável, de desenvolvimento suave com um mínimo de 250 m, 

e uma assimetria de modo a relacionar a cota 6,00 da ilha com a cota 4,00 do lote 8.5 (cf. 

Volume I da Secção 5). Possuirá uma largura de 3,50 m. A ponte será apoiada 

simplesmente nas extremidades (encontros nas margens dos lagos) e terá um vão de 

aproximadamente 75 m. 

 

Figura 19 - Ponte pedonal entre os loteamentos IPP8.5 e IPP8.4.1 

De forma a permitir a circulação de embarcações sob a obra de arte, garantir-se-á, numa 

largura mínima de navegação de 15,00 m, um gabarit mínimo de 3,25 m. 
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C. Ponte pedonal 3: entre os loteamentos IPP8.5 e IPP8.1 

A ponte que liga o lote 8.5 ao 8.1 será um tabuleiro mais ou menos de nível, visto em perfil, 

e um arco relativamente suave e com um raio de 200 m, gerando de forma natural a ligação 

dos dois pontos que nos interessam em ambos os lotes. Esta ponte, por ser um arco, teria a 

particularidade de quando se entra nela, não se vê o final da ponte. Só quando se chega 

mais ou menos a meio é que se consegue ler o tabuleiro da ponte na sua totalidade. Esta 

ponte terá igualmente uma largura de 3,50 m. A ponte será apoiada simplesmente nas 

extremidades (encontros nas margens dos lagos) e terá um vão de aproximadamente 32 m. 

 

Figura 20 - Ponte pedonal 3 entre os loteamentos IPP8.5 e IPP8.1 

De forma a permitir a circulação de embarcações sob as obras de arte, garantir-se-á, numa 

largura mínima de navegação de 15,00 m, um gabarit mínimo de 2,50. 
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3.3.3.3 Drenagem Pluvial dos Loteamentos da Cidade Lacustre 

A drenagem pluvial dos loteamentos da Cidade Lacustre será tratada de forma exaustiva no 

Projeto dos Loteamentos. No entanto, sendo um tema também relacionado com os lagos e 

canais da Cidade Lacustre, no Volume III da Secção 5 apresenta-se a solução esquemática 

da drenagem pluvial dos loteamentos. 

Pela análise do referido esquema verifica-se que existem três tipos de situações: 

 Bacia de drenagem dos loteamentos com descarga para os lagos; 

 Bacia de drenagem de espaços verdes sem rede de recolha; 

 Bacia de drenagem dos loteamentos com descarga para a ribeira da Quarteira. 

A primeira situação é a que domina a área dos loteamentos. Associados a este sistema de 

drenagem estão previstos oito separadores de hidrocarbonetos. Estes ocorrem sempre que 

existem nos lotes redes de drenagem de vias rodoviárias que descarregam para os lagos. 

As redes de drenagem que recolhem águas pluviais de coberturas e zonas pedonais não 

terão separador de hidrocarbonetos a montante da descarga. 

Existem três zonas sem rede de recolha das águas pluviais, tendo em conta que são zonas 

verdes e, por isso, permeáveis. Uma destas zonas é o Parque Lake Boulevard, localizado 

na margem nascente do lago central, e as outras duas localizam-se na zona poente dos 

lagos 2 e canal 2 e referem-se a zonas verdes privadas. 

A bacia de drenagem dos loteamentos com descarga para a ribeira da Quarteira incorpora 

essencialmente a porção dos lotes que ocupam a área do dique. 
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3.4 PROJETOS COMPLEMENTARES 

Os projetos complementares incluem todos os projetos que, não estando previstos no 

Projeto dos Lagos, são, contudo, uma exigência da DIA. Estes projetos, listados de seguida, 

encontram-se detalhados na Secção 4 - Anexos ao RECAPE: 

 Master Plan do PAV, apresentado no Volume III. Está relacionado com o 

cumprimento do n.º 1 da lista de Elementos a apresentar em sede de RECAPE da 

DIA. 

 Projeto de Medidas Compensatórias, apresentado no Volume IV. Pretende dar 

cumprimento ao n.º 1 da lista de Elementos a apresentar em sede de RECAPE da 

DIA;  

 Projeto de Integração Paisagística do Dique de Proteção às Cheias, apresentado 

no Volume XI. Visa dar cumprimento ao n.º 8 da lista de Elementos a apresentar em 

sede de RECAPE da DIA;  

 Projeto de Integração Paisagística do desvio do vale Tisnado, apresentado no 

Volume XII. Visa, tal como o anterior, dar cumprimento ao n.º 8 da lista de Elementos 

a apresentar em sede de RECAPE da DIA; 

 Projeto de Conservação e Restauro das estruturas arqueológicas existentes na 

“Área de Reserva Arqueológica”, apresentado no Volume VIII. Pretende dar 

resposta à primeira parte do n.º 6 da lista de Elementos a apresentar em sede de 

RECAPE da DIA;  

 Projeto de Integração Paisagística da Área de Reserva Arqueológica e zonas 

envolventes apresentado no Volume IX. Pretende dar resposta à segunda parte do 

n.º 6 da lista de Elementos a apresentar em sede de RECAPE da DIA.  

 Projeto de Enquadramento Paisagístico Geral do Empreendimento relativo ao 

IPP8, apresentado no Volume XVI. Visa dar cumprimento ao n.º 9 da lista de 

elementos a apresentar em sede de RECAPE da DIA. 
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3.4.1 Master Plan do Parque Ambiental de Vilamoura 

O Parque Ambiental de Vilamoura (PAV) foi inaugurado em 1999, por iniciativa da Vilamoura 

Lusotur, S.A., tratando-se de uma área na qual merecem especial destaque as zonas 

húmidas, como o caniçal, que apresenta uma das maiores manchas contínuas deste habitat 

a sul de Portugal continental. 

Ao longo dos anos, o PAV tem sido objeto de ações de valorização dos seus habitats e de 

instalação de infraestruturas de apoio aos visitantes (percurso de natureza, sinalização, 

observatórios de aves), reunindo condições para vir a ser proposto para classificação como 

área protegida privada. 

Face ao comprovado sucesso na recriação de habitats e fixação de espécies, 

nomeadamente de caniçal e avifauna, o PAV, com uma área total de 168,5 ha, constitui a 

escolha natural para a localização do projeto de medidas compensatórias, tal como 

requerido pela DIA (condicionante 1), sendo também onde incidem os elementos a entregar 

em sede de RECAPE 1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 e a medida de minimização e compensação 6 da 

DIA.  

Entendeu-se que a concretização destas condições e medidas da DIA, que se localizam na 

área do PAV, devia ser objeto de uma solução integrada, justificando-se uma intervenção 

planeada abrangendo toda a área do PAV, sendo o Master Plan o documento que integra as 

diversas intervenções propostas no PAV. 

Deste modo, o Master Plan do PAV enquadra três projetos pedidos pela DIA e que se 

localizavam dentro dos limites deste, nomeadamente: 

 Projeto de Medidas Compensatórias; 

 Projeto de Integração Paisagística do Vale do Tisnado; 

 Projeto de Integração Paisagística do Dique de Proteção contra Cheias. 

A proposta do Master Plan foi desenvolvida no sentido de satisfazer as necessidades 

concretas das comunidades faunísticas potencialmente afetadas pela implementação do 

projeto dos Lagos da Cidade Lacustre, sendo os principais objetivos da requalificação 

paisagística os seguintes: 
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 Criação de um novo plano de água interligado à lagoa existente mais a norte, através 

de uma comporta. Esta conectividade irá permitir que a maior parte das espécies da 

fauna se desloque entre os planos de água (através da vegetação marginal), com 

relativa proteção e sempre no mesmo tipo de habitat.  

 Escavação de áreas específicas com o objetivo de criar depressões para o 

aparecimento de novas zonas de caniçal. Estas zonas de caniçal contribuem para o 

prolongamento de uma extensa mancha deste tipo de vegetação, que se desenvolve 

numa área a norte e pretendem compensar o caniçal afetado pelo projeto dos lagos;  

 Estas áreas funcionam em continuidade com as machas de caniçal existente, de 

modo a aumentar/consolidar o habitat, dando maior proteção e abrigo às 

comunidades faunísticas;  

 Definição de uma rede de percursos que ligue os principais pontos de observação 

(existentes e propostos), tirando sempre que possível partido da rede de percursos 

existentes.  

o Propõe-se ainda que essa rede de caminhos tenha ligação à nova zona 

urbana (Cidade Lacustre), sendo o ponto de charneira, entre estes dois 

espaços, um percurso sobranceiro, que se desenvolve na transição de cota 

entre a crista do dique de proteção contra cheias e a cota geral do PAV.  

o Os caminhos serão pontuados por alguma vegetação arbórea e arbustiva, em 

alinhamento e em maciço, que lhes deem sombra, permitindo desse modo 

uma caminhada mais agradável e diversificada para quem os utiliza.  

o Definição de hierarquias de uso da rede de percursos em função do tipo de 

uso pretendido, de modo a criar percursos mais dedicados ao circuito de 

observação de aves (onde será restrito a prática de atividades desportivas e 

acesso com bicicletas) e outros, abertos a todo o tipo de utilizadores (onde se 

preveem atividades físicas, como as caminhadas, o jogging, etc e o acesso a 

veículos cicláveis).  

 Aproveitamento e valorização das manchas e alinhamentos vegetais existente, 

recorrendo a um reforço de plantações arbóreo-arbustivas.  
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 Eliminação de espécies exóticas (do género Acacia sp. e outros) e ou infestantes, 

que representem uma ameaça aos habitats locais;  

 Manutenção de algumas zonas mais abertas com predomínio do estrato herbáceo, 

que poderão ser aproveitadas em termos agrícolas, ou funcionar apenas como 

prados permanentes. Em algumas situações, estas zonas poderão ser objeto de uma 

maior compartimentação, definindo folhas de cultura (eventualmente de agricultura 

biológica).  

 Criação de uma grande sebe arbórea definindo uma galeria ripícola ao longo de uma 

faixa contínua que acompanha o limite sul do parque. Prevê-se que esta sebe, 

constituída essencialmente por caducifólias da galeria ripícola, venha a ser uma 

mais-valia para abrigar um conjunto de espécies de fauna, criando um habitat 

complementar ao caniçal, dado que muitas das espécies do caniçal poderão transitar 

entre ambos.  

 Criação de uma zona de orla/mata, na transição entre a área urbana numa cota mais 

alta e a zona do PAV, constituída essencialmente por espécies da mata 

mediterrânica, representando a introdução de um conjunto de espécies arbóreas e 

arbustivas com características muito distintas das zonas húmidas, nomeadamente o 

zambujeiro, alfarrobeira, aroeira, medronheiro, etc. Este novo habitat irá 

proporcionar:  

o Habitats distintos dos atualmente existentes, gerando condições adequadas 

ao incremento de outras espécies faunísticas que utilizam as barreiras para 

nidificar;  

o Definir um buffer de proteção aos habitats do caniçal de eventuais 

perturbações externas e uma transição da área urbana para a área do PAV;  

o Proporcionar pontos de observação da paisagem do PAV, a partir de cotas 

mais elevadas.  

o Aumentar a riqueza do PAV do ponto de vista paisagístico através do 

incremento de uma maior diversidade florística e faunística.  

 Valorização e manutenção das áreas agrícolas e definição de uma estrutura de 

sebes de compartimentação das parcelas agrícolas, assim como a criação de uma 

"quinta pedagógica”, tendo sempre como principal enfoque as funções ecológicas e 
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paisagísticas destas áreas. A intenção é que o Parque Ambiental, em particular esta 

zona possa ter funções didáticas e pedagógicas que permitam aos seus visitantes 

contactar com diferentes componentes da paisagem. 

O Master Plan propõe a definição de cinco tipos de zonas funcionalmente distintas e 

complementares entre si:  

 A - Zona agrícola (34,2 ha); 

 B - Zonas húmidas (58,8 ha); 

 C - Mata mediterrânica (6,5 ha); 

 D - Zonas secas / Prados naturais (37,2 ha); 

 E - Desvio do vale Tisnado (2,6 ha); 

 F – Mata ripícola (29,2 ha). 

 

 

Figura 21 - Plano Geral do PAV de acordo com o projeto ajustado 

O volume de aterro a construir na área do PAV encontra-se definido no projeto das Obras de 

Defesa Contra Cheias pois este aterro está associado ao dique contra as cheias. 
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A mata mediterrânica encontra-se desenvolvida no Projeto de Integração Paisagística (PIP) 

do Dique de Proteção Contra Cheias uma vez que esta tipologia ocupa a saia do talude 

poente do mesmo.  

A zona específica “Desvio do vale Tisnado” constitui um projeto autónomo (Volume XI dos 

Anexos ao RECAPE). Para a “zona agrícola” não se preconiza qualquer tipo de intervenção 

para além da utilização agrícola. 

É de referir também que o Master Plan mereceu alguns comentários por parte do ICNF que 

foram considerados não só para o Master Plan, mas também no Projeto de Medidas 

Compensatórias. Esta entidade emitiu parecer favorável relativamente ao projeto de 

execução das medidas compensatórias a 07.08.17 (conforme Volume IV da Secção 4 – 

Anexos do RECAPE). 

 

3.4.2 Projeto de Medidas Compensatórias do habitat de caniçal 

A proposta de requalificação e valorização paisagística do PAV, materializada previamente 

no Master Plan pretende, antes de mais, dar resposta ao Projeto de Medidas 

Compensatórias do Caniçal afetado pelo Projeto dos Lagos, de modo a dar cumprimento à 

Condicionante 1 da DIA. 

A modelação de terreno necessária para a criação de zonas de caniçal implicará escavação 

de 418.187 m3. Este volume inclui também o volume de decapagem, sendo que durante o 

processo de escavação a camada superficial de terra (terra viva) será separada da restante 

e arrumada separadamente em pargas. 

O projeto prevê que parte das terras vegetais resultantes da escavação no PAV (e outras 

provenientes de outros projetos associados) serão reutilizadas no Parque Ambiental. 

Na reconstituição das zonas de caniçal serão privilegiadas as espécies características das 

margens e dos leitos dos cursos de água, como sejam: o caniço (Phragmites australis), em 

modo dominante, as tabúas (Typha latifolia), bem como os juncos (Juncus maritimus e J. 

effusus), a tamargueira (Tamarix africana) e a borrazeira-branca (Salix salviifolia), entre 

outras características deste tipo de habitat. 
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Para que os caniçais da área continuem a desempenhar um papel ecológico relevante, será 

necessária uma manutenção consideravelmente mais ativa desta vegetação que a das 

restantes áreas do PAV. Essa manutenção deverá ser feita através do corte em períodos 

associados à evolução do próprio caniçal e das espécies que se lhe estão associadas; 

deverá ser suficientemente regular para que não se verifique a transformação e degradação 

do habitat, mas não excessivamente intensiva, de modo a que seja prejudicial para as 

espécies que o utilizam. 

As áreas sujeitas a corte serão cuidadosamente planeadas, devendo ainda ser selecionadas 

áreas para estarem permanentemente livres de intervenção, de forma a garantir 

heterogeneidade estrutural desta vegetação. As ações de manutenção a levar a cabo, sob a 

forma das áreas a intervencionar, equipamentos a utilizar e épocas de intervenção, serão 

devidamente definidas quando for evidente a evolução do caniçal e a sua reação às novas 

condições do meio. A evolução do caniçal será objeto de um programa de monitorização, 

definido do Relatório Técnico do RECAPE. 

Pretende-se assim definir ações dirigidas e adequadas à situação local e aos objetivos 

pretendidos - promoção de vigor da vegetação, incremento da cobertura ou eventualmente, 

até um controlo da sua proliferação - garantindo a sua operacionalidade e o cumprimento 

plenos desses objetivos. Importa, contudo, salientar que todas as ações de manutenção a 

definir terão devidamente em consideração a salvaguarda dos períodos críticos para as 

espécies relevantes do ponto de vista da conservação que utilizam o caniçal. 

 

3.4.3 Projeto de Integração Paisagística do Dique de Proteção às Cheias 

O Projeto de Integração Paisagística do Dique de Proteção às Cheias surge com o propósito 

de promover a transição entre as áreas dos habitats do Parque Ambiental de Vilamoura e a 

área urbana, dando simultaneamente resposta aos seguintes elementos enunciados na DIA 

e a apresentar em sede de RECAPE: 

  “8.5 - O dique da ribeira da Quarteira deverá apresentar, para além de um perfil 

transversal com pendente variável, um perfil longitudinal que evite um trainel 

uniforme da linha de crista, permitindo a criação de ondulações que contribuam para 

atenuar a rigidez e o artificialismo desta obra de contenção de cheias, e facilite a sua 

integração na paisagem.” 



DONO DE OBRA: 

 

VILAMOURA 

LUSOTUR, SA 

REQUERENTE  

E PROJECTO: 

VILAMOURA LUSOTUR, SA 

LAGOS DA CIDADE LACUSTRE DA 2ª FASE DO PLANO 

DE URBANIZAÇÃO DE VILAMOURA 

 

31-17_IPP8_1-GR-

PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

PÁGINA: 72/221 

GESTÃO DO 

PROJECTO: 

 

TÍTULO: 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

2 – RELATÓRIO BASE 

CONSULTOR AMBIENTAL: 

 

 

31-17_IPP8_1-GR-PB_E_001-R00_REL-BASE 

 “8.6 – A modelação e integração paisagística do paramento do dique, no seu lado 

interior (nascente) deverão ser articuladas com o projeto de integração paisagística 

da zona compreendida entre o dique e as novas áreas urbanas, considerando essas 

duas realidades como um todo.” 

O dique de defesa contra cheias, na margem esquerda da ribeira da Quarteira, e a sua zona 

nascente, ocupam uma área de aproximadamente 21 ha.  

O projeto de integração paisagística do dique apresenta-se definitivo apenas para a área 

inserida dentro do limite do PAV, e que corresponde a uma zona de Orla/Mata 

mediterrânica. Na restante área, dentro do perímetro urbanizável do IPP8, as plantações e 

sementeiras que se propõem visam sobretudo a estabilização das terras e a minimização de 

aspetos relacionadas com erosão, recorrendo para isso a hidrossementeiras à base de 

espécies de rápida germinação e devidamente adequadas em termos ecológicos.   

O conceito de distribuição da vegetação divide-se em três zonas territoriais, definidas de 

acordo com limites administrativos, topográficos e estruturais:  

 Na zona de aterro ao longo do limite Poente do IPP8 (Orla/Zona de Mata) com 

espécies arbóreas e arbustivas e herbáceas da mata mediterrânica;  

 No talude interior, gerado na área urbana, onde o declive é mais acentuado; será 

alvo de desenvolvimento de projeto em fase posterior, neste projeto propõe-se 

espécies herbáceo-arbustivas instalada através de hidrossementeiras;  

 Na zona da cumeeira do dique, que será composta essencialmente por vegetação 

rasteira de várias espécies. 

Em termos de circulação destaca-se, pela sua importância, o caminho proposto na zona de 

transição entre a área urbana e o PAV, ao longo de todo o dique de Norte para Sul, segundo 

uma linha que acompanha a meandrização do paramento do dique e que se desenvolve 

numa cota alta, funcionando como percurso panorâmico que possibilita pontos de vista com 

alguma abrangência.  
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Fonte: Volume XI dos Anexos ao RECAPE - Projeto de Integração Paisagística do Dique (Promontório, 2017) 

Figura 22 – Corte tipo da área de transição entre a linha de crista do dique e a área 

do PAV - Zona da Mata Mediterrânica 

Este percurso é cruzado, em vários pontos, por outros que lhe são perpendiculares e que 

correspondem a ligações entre a zona urbana e o PAV, criando uma articulação funcional e 

fluida entre essas duas unidades. 

 

3.4.4 Projeto de Integração Paisagística do desvio do vale Tisnado 

O PIP do desvio do vale Tisnado foi desenvolvido em estreita relação com o projeto 

hidráulico, sendo que os cálculos correspondentes à modelação e estabilidade dos taludes 

da vala integram o referido projeto.  

A interligação entre o PIP e o projeto hidráulico da vala reflete-se, essencialmente, na 

redefinição da diretriz proposta para o desvio do vale Tisnado, desenhada de forma a 

responder às solicitações da DIA (mais especificamente, as medidas 8.2 e 8.4). Consegue-

se assim um traçado meandrizado, com maior extensão das zonas de orla, e a recriação de 

uma galeria ripícola mais consistente e evita-se o paralelismo entre a vala e o dique de 

proteção contra as cheias, nas zonas em que estes dois elementos se encontram mais 

próximos.  

O novo traçado do vale Tisnado (ver Figura 23) apresenta, a partir da futura rotunda 

rodoviária do caminho da Fonte do Ulme, um desenvolvimento praticamente retilíneo numa 

extensão de cerca de 160 metros, seguindo-se uma sequência de três meandros suaves, 
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mas bem definidos (+/- 1000 m de extensão) voltando, no seu troço terminal (últimos 

120 m), no encontro com a ribeira da Quarteira, a apresentar um traçado retilíneo.  

No que se refere à sua secção transversal, a solução aponta para um rasto de 10 m de 

largura, espaldas com inclinação de 1V:3H e perfil sinusoidal. O perfil transversal proposto, 

comummente designado por “perfil em pescoço de cavalo” corresponde a um perfil que 

apresenta a sua inclinação máxima no troço médio e um adoçamento nos troços superior e 

inferior. 

A curvatura superior permite uma diminuição apreciável na tendência para ravinar a partir da 

crista, criando um gradiente contínuo que permite instalar mais rapidamente o coberto 

vegetal, enquanto a redução do declive na base do talude reduz a velocidade de 

escoamento superficial quando os caudais são máximos, reforçando assim a sua 

estabilidade. Em termos visuais esta solução possibilita a integração mais harmoniosa do 

talude com o terreno envolvente, uma vez que não existem arestas vivas nas zonas de 

transição. 

No que se refere à vegetação propõe-se: 

 Uma sementeira de herbáceas, que recubra rapidamente toda a superfície dos 

taludes concorrendo assim para atenuar problemas de erosão; 

 A plantação de árvores e de arbustos característicos da vegetação da linha de água, 

que permita o desenvolvimento de uma galeria ripícola ao longo de toda a vala. 
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Figura 23 – Implantação do Desvio do Vale do Tisnado na área do Parque Ambiental 

de Vilamoura 

 

3.4.5 Projeto de Conservação e Restauro das estruturas arqueológicas 

existentes na “Área de Reserva Arqueológica” 

O Projeto de Conservação e Restauro das estruturas arqueológicas existentes na “Área de 

Reserva Arqueológica” não sofreu alterações relativamente ao que foi instruído no âmbito do 

RECAPE anterior. Este projeto foi elaborado pelo Técnico Superior em Conservação e 

Restauro Luís Manuel Mendes Rosa, do Certo - Centro de Restauros de Tomar, Lda. 
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O Projeto de Conservação e Restauro das estruturas arqueológicas existentes na Área de 

Reserva Arqueológica foi desenvolvido de forma a responder à primeira parte do n.º 6 da 

lista de Elementos a apresentar em sede de RECAPE da DIA. Este projeto define assim os 

procedimentos de conservação e restauro dos vestígios arqueológicos existentes tendo em 

conta a posterior execução de um aterro para a sua adequada conservação. Este aterro 

poderá vir a ser removido no futuro, para efeitos de estudo e/ou musealização dos mesmos.  

O projeto, que se encontra detalhado no Volume VIII da Secção 4 (Anexos ao RECAPE), 

inclui as seguintes etapas: 

 Preparação do solo – com a extração do máximo de água possível do solo e 

manutenção dessas condições durante todos os trabalhos de conservação e 

restauro das ruínas.  

 Intervenção conservativa – que preconiza a reconstituição básica das estruturas para 

que os elementos soltos fiquem agregados aos suportes. Envolve: 1) documentação 

gráfica e fotográfica, 2) limpeza, a erradicação de vegetação superior, 3) 

desinfestação de líquenes, musgos e algas e 4) consolidação;  

 Preparação para aterro – que visa a preparação e proteção das estruturas 

arqueológicas para que possam receber o aterro previsto. Envolve: 1) aplicação de 

inerte separador, 2) aplicação de manta geotêxtil, 3) cobertura com inerte e, por fim, 

4) cobertura final com novos geotêxteis e areão.  

Finalizados estes trabalhos, a superfície acabada funcionará como barreira protetora das 

estruturas arqueológicas subjacentes e estará apta para receber os trabalhos de integração 

paisagística. 

É de referir que este Projeto mereceu parecer favorável por parte do IGESPAR (Volume X 

da secção 4 – Anexos do RECAPE), atualmente a Direção-Geral do Património Cultural 

(DGPC), em 17 de fevereiro de 2011. 
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3.4.6 Projeto de Integração Paisagística da Área de Reserva Arqueológica e 

zonas envolventes 

Na sequência da revisão do Projeto dos Lagos e dos novos pressupostos pretendidos, surge 

a necessidade da revisão do Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Área da Reserva 

Arqueológica (ARA), parte integrante dos Projetos Complementares, por não se enquadrar 

conforme estava na sua versão de 2012 no atual desenho do Projeto do Lagos. 

O PIP da ARA e zonas envolventes foi desenvolvido de forma a responder às medidas 6 e 9 

da DIA, muito embora, no caso da medida 9, se tenha revelado inviável a musealização das 

estruturas arqueológicas descobertas. 

O PIP da ARA agora apresentado tem por base os limites definidos no PIP anteriormente 

submetido a apreciação. Este limite resulta de compromissos e ajustes que foram 

assumidos em função do desenvolvimento do projeto em fase anterior, com as distintas 

entidades. É uma opção assumida pelo presente projeto não alterar esse mesmo limite, por 

uma questão de agilidade processual, mantendo todos os limites dos lotes urbanos que com 

este confrontam, e consequentemente as áreas desses mesmos lotes (Figura 24). 

Na proposta apresentada mantém-se a distinção entre duas áreas: a da ARA e a da zona a 

Norte adjacente ao Parque Lakes Boulevard. 

Na primeira zona (ARA), o projeto dá resposta às condicionantes atrás descritas, 

nomeadamente em toda a área nascente, quer em termos da modelação proposta (sempre 

em aterro), quer do uso restrito de vegetação, recorrendo a um coberto vegetal 

essencialmente à base de prados e pontualmente de herbáceas e pequenos arbustos, de 

modo a que o sistema radicular não venha a interferir com os vestígios arqueológicos. Junto 

ao limite poente, propõe-se um acesso pedonal principal justaposto à pista ciclável, 

associado a norte com a rede de percursos do Parque Lakes Boulevard e as áreas urbanas 

e a Sul com a infraestrutura ciclável e pedonal da Avª do Cerro da Vila (Figura 24). 

Na ARA, definida no âmbito do processo de AIA, os cuidados a ter com os vestígios 

arqueológicos existentes terão de ser devidamente acautelados e, como tal, sobre o aterro 

das estruturas descobertas pelas últimas escavações arqueológicas, é apenas criado um 

percurso pedonal que liga a Av. do Cerro da Vila ao Parque, a norte. Ao longo deste 

percurso surgem algumas manchas com plantações herbáceas, subarbustivas e arbustivas 

e diversos painéis informativos sobre o património arqueológico existente no local. 
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Na zona a Noroeste, numa pequena área adjacente ao Parque Lakes Boulevard, fora do 

limite da ARA, considera-se a plantação de algumas árvores na continuidade com a 

estrutura arbórea das zonas envolventes. 

É de referir também que o PIP da ARA, mereceu aprovação por parte do Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC), a 19.05.2017. 

O PIP e o respetivo parecer da DGPC podem ser consultados na íntegra no Volume IX da 

secção 4 - Anexos ao RECAPE. 
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Fonte: Projeto de Integração Paisagística da Área da Reserva Arqueológica e Zonas Envolventes (Volume IX dos Anexos ao 

RECAPE) 

Figura 24 – Plano Geral do PIP da Área da Reserva Arqueológica e Zonas Envolventes 
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3.4.7 Projeto de Enquadramento Paisagístico Geral do Empreendimento 

O Projeto de Enquadramento Paisagístico Geral do Empreendimento surge com o propósito 

de criar espaços verdes urbanos de qualidade, que respondam às necessidades dos futuros 

habitantes do empreendimento, tendo por base a ideia de um Continuum Naturale entre os 

novos espaços urbanos propostos e as unidades de paisagem envolventes, dando 

simultaneamente resposta ao seguinte elemento enunciado na DIA e a apresentar em sede 

de RECAPE: 

 9. Apresentar um projeto de enquadramento paisagístico que contemple, para a zona 

envolvente dos lagos e canais, espaços em que a vegetação seja o elemento 

dominante, para que a sua presença imprima algum contraste à rigidez e 

artificialismo das margens e, de certo modo, compense a destruição da vegetação 

marginal do lago e canais existentes. 

O projeto de enquadramento paisagístico geral do empreendimento diz respeito a unidades 

distintas do projeto que se podem dividir em: 

 Margens dos lagos; 

 Arruamentos Principais (Avª Praia da Falésia; Avª do Cerro da Vila e Arruamento do 

IPP 8.5); 

 Parque Lakes Boulevard; 

 Descarregador de superfície;  

 Ilha. 

Em continuidade com estes espaços verdes urbanos surgem outros, que são objeto de 

projetos autónomos, definidos no âmbito da DIA: 

 Projeto de Integração Paisagística da área da Reserva Arqueológica e Zonas 

Envolventes; 

 Projeto de Integração Paisagística do Dique de Proteção às Cheias. 
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As margens dos lagos são construídas segundo três tipologias: 

 Margem em muro vertical; 

 Margem com enrocamento; 

 Margem com enrocamento e cobertura por areia/seixo arrumado. 

As margens em muro vertical são propostas para áreas do projeto em que se prevê um 

tratamento mais urbano e surgem também em zonas em que se prevê a existência de 

pequenos logradouros de tipologias do tipo town house que têm uma relação direta com o 

plano de água dos lagos. 

As margens com enrocamento correspondem as zonas onde se prevê a existência de lotes 

de média dimensão, com áreas plantadas de jardim que avançam até à margem e onde se 

pretende uma transição gradual com o plano de água dos lagos.  

A tipologia de margem com enrocamento e cobertura por areia/seixo arrumado, corresponde 

a um tipo de margem espraiada em que se promove o acesso até aos planos de água 

segundo uma transição suave num plano com inclinação de 6/1. Este tipo de margem surge 

em áreas de espaços verdes de usufruto comum do empreendimento e também em áreas 

em que se prevê a existência dos maiores lotes do empreendimento. 

Para as vias principais a continuidade conceptual é garantida em toda a área de 

intervenção, quer ao nível de dimensões definidas quer através da seleção de materiais. 

Relativamente a áreas verdes, na área localizada a sul do lote IPP 8.3 entre a Área da 

Reserva Arqueológica (ARA) e o plano de água do lago central, propõe-se um Parque numa 

área de 4,3 ha. Esta área em continuidade com a ARA e as áreas verdes imediatas do IPP 

8.7, perfazem um total de 6,5 ha de espaços verdes de enquadramento, recreio e lazer em 

contínuo e numa relação direta com os planos de água dos lagos, envolvendo do lado 

poente e norte a Estação Arqueológica do Cerro da Vila. Este conjunto de área verde toma o 

nome de Parque Lakes Boulevard. 

O PIP da área do descarregador de superfície corresponde a uma área total de 

aproximadamente 8.600 m2, entre o lago central e a marina e que é atravessada pela 

Avenida do Cerro da Vila dividindo este espaço em duas áreas. As áreas das margens que 

envolvem, de ambos os lados, este plano de água transbordante, serão plantadas com 

algumas árvores e vegetação arbustiva rasteira. Dois percursos pedonais a parir da Avª do 
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cerro da Vila, irão permitir uma maior aproximação à área do descarregador e 

consequentemente do plano de água. 

A Ilha Central do Projeto de Lagos será por excelência a ‘nova centralidade’, configurada 

como que um ‘casco histórico’ com a sua sucessão de ‘vida urbana, que deambula entre 

ruas e travessas, praças e encruzilhadas’.  
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3.5 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

O Tomo 1 do Volume IV dos Elementos do Projeto (Secção 5) corresponde ao Plano de 

Gestão e Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), dando 

cumprimento ao DL nº 46/2008, de 12 de março, que define que nas empreitadas e 

concessões de obras públicas o projeto de execução deve ser acompanhado por um Plano 

deste tipo.  

O PPGRCD assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais 

normas aplicáveis, constantes do referido DL e do DL n.º 178/2006, de 5 de setembro (na 

redação dada pelo DL n.º 73/2011, de 17 de junho). 
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3.6 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

O Plano de Segurança e Saúde (PSS) estabelece as regras / especificações a observar no 

Estaleiro da obra durante a fase de execução dos trabalhos, de forma a eliminar ou reduzir o 

risco de ocorrência de acidentes e de doenças profissionais. Compete ao Empreiteiro 

manter este PSS permanentemente atualizado e implementá-lo desde o início da instalação 

do estaleiro de apoio ou de qualquer trabalho no estaleiro, até à receção provisória da 

empreitada ou, se for o caso, até à última receção provisória parcial, devendo o Empreiteiro 

devolvê-lo à Vilamoura Lusotur, S.A., através da Fiscalização, com toda a documentação 

demonstrativa das ações implementadas durante a execução da empreitada (registos da 

segurança e saúde no trabalho). 

Os objetivos deste Plano são os seguintes: 

 Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da 

obra condições de segurança e saúde adequadas; 

 Executar os trabalhos nos prazos adequados tendo em conta boas condições de 

segurança e saúde e os níveis de produtividade considerados no planeamento 

aprovado, que deverá ser cumprido; 

 Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e económicos que 

resultam de acidentes de trabalho ou doenças profissionais; 

 Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaço 

adequadamente organizado, seguro e ambientalmente correto. 

O PSS é constituído por um Documento Base (Tomo 2 do Volume IV – Documentos 

Complementares) e por um Apêndice que inclui um conjunto de anexos. O documento base 

está organizado em cinco partes: Introdução; Memória Descritiva; Caracterização da 

Empreitada; Ações para a Prevenção de Riscos; Monitorização e Acompanhamento. 
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3.7 PROJETO DO ESTALEIRO 

O Projeto de Estaleiro visa, por um lado, dar resposta ao DL n.º 273/2003, de 29 de outubro, 

nomeadamente ao ponto 2 do Anexo II (Projeto de Estaleiro), ao ponto 13 do mesmo Anexo 

(Instalações sociais para o pessoal empregado na obra, de acordo com as exigências 

legais, nomeadamente dormitórios, balneários, vestiários, instalações sanitárias e 

refeitórios) e também ao Capítulo 4.1 do PSS de Projeto.  

Por outro lado, visa assegurar que é dado cumprimento às várias medidas de minimização e 

de compensação, expressas na DIA, nomeadamente aos n.ºs 10 e 12 dos elementos a 

apresentar em fase de RECAPE. 

O projeto de estaleiro inclui ainda requisitos à sua montagem e localização, à divulgação da 

obra, à realização de ações de sensibilização ambiental, à implementação de um Plano de 

Gestão Ambiental da Obra (PGAO), à integração paisagística da obra, indicação das 

prospeções arqueológicas efetuadas e a realizar em fase de obra, indicação de outros 

programas de gestão ambiental a implementar, das instalações sociais a assegurar, 

acessos à obra e ao estaleiro, definição de zonas de parqueamento, vedações e redes 

técnicas. São ainda indicadas preocupações e regras de limpeza das instalações e recolha 

de resíduos, para o parque de combustíveis e óleos usados, equipamentos de estaleiro, 

meios de emergência a assegurar, sinalização e divulgação de informação. 

O estaleiro localizar-se-á em terrenos propriedade da Vilamoura Lusotur, S.A., 

compreendidos entre o Dique de Proteção às Cheias e o Canal 2 (Figura 25). O desenho 

original encontra-se no Projeto de Estaleiro (Tomo 3 do Volume IV da Secção 5 – Elementos 

do Projeto). Na referida figura encontra-se também indicada a área na qual já foi realizada a 

prospeção arqueológica, disponível para utilizações complementares ao estaleiro, em fase 

de obra. 

Esta localização tem em conta a medida n.º 7 da Lista de Medidas de Minimização e de 

Compensação da DIA, concretamente: 

 Não se situa em domínio hídrico ou leito de cheias; 

 Não se situa em áreas classificadas RAN, REN ou com outro estatuto de proteção no 

âmbito da conservação da natureza; 

 Não se situa em áreas de ocupação agrícola; 
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 Não está próxima de áreas urbanas e/ou turísticas; 

 Não se situa em zonas de proteção de património. 

O estaleiro irá ocupar uma área aproximada de 10.960 m2, estando as suas instalações 

dispostas, em planta, conforme indicado no desenho “Planta dos Estaleiros” do Projeto de 

Estaleiro (Tomo 3 do Volume IV da Secção 5 – Elementos do Projeto). 

Estão previstos dois acessos à obra: 

 O acesso A, a utilizar apenas para as intervenções no Parque Ambiental de 

Vilamoura (PAV), aproveita em grande parte caminhos existentes, que serão, 

quando necessário, reperfilados; 

 O acesso B, que utiliza uma pequena extensão da futura via prevista no Plano de 

Urbanização e que ligará ao Caminho da Fonte do Ulme. 

Ambos os acessos asseguram a ligação à Estrada de Albufeira, conforme se pode observar 

na Figura 25. Os dois acessos, A e B, poderão funcionar em simultâneo. 

O acesso A funcionará enquanto decorrerem as obras no PAV - relacionadas com o projeto 

de medidas compensatórias – sendo utilizado para este efeito, mas também como acesso 

normal ao estaleiro. 

Assim que terminarem as intervenções no PAV, o acesso A será totalmente desativado para 

permitir a consolidação dos habitats entretanto criados e para proteger as espécies que aí 

se instalarem. A partir deste momento, e até final da obra, o acesso B ficará como único 

acesso ao estaleiro. 

Estes acessos encontram-se também representados nas peças desenhadas do projeto de 

estaleiro (Tomo 3 do Volume IV da Secção 5 – Elementos do Projeto). 

Relativamente à circulação no interior do estaleiro e ao parqueamento de viaturas e 

máquinas salienta-se o seguinte: 

 O pavimento do estaleiro será revestido com betuminoso de forma a permitir uma 

boa drenagem das águas pluviais; 
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 O espaço físico disponibilizado para as manobras de viaturas, assim como o circuito 

adotado para a circulação no interior do estaleiro minimiza o risco de foco de 

incêndio. Este risco é também minimizado com a definição de regras na manipulação 

de determinados equipamentos conforme no Projeto de Estaleiro, dando 

cumprimento à medida n.º 23 da DIA; 

 Numa das zonas de parqueamento previstas no interior do estaleiro, naquela afeta à 

utilização de viaturas ligeiras, um dos lugares será reservado a organismos de 

socorro em caso de acidente/emergência. Em adição, junto à portaria de acesso às 

Instalações Industriais do Estaleiro será também reservado espaço para 

estacionamento de viatura de emergência em caso de acidente, de acordo com o 

estipulado na medida n.º 22 da DIA. 

No Projeto de Estaleiro são também definidas ações para a desmontagem do estaleiro, em 

conformidade com as Medidas de Minimização Gerais 50 a 55 da APA, I.P. 
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Adaptado do Projeto de Estaleiro (Tomo 4 do Volume IV da Secção 5) (Abril 2017) 

Figura 25 – Acessos ao estaleiro (acesso A e acesso B) 
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3.8 FASEAMENTO DOS TRABALHOS 

Pela natureza das obras a executar e sua magnitude, as obras serão executadas em várias 

frentes, correspondentes i) aos lagos, obras de defesa contra inundações e obras 

associadas, e ii) às infraestruturas rodoviárias e infraestruturas enterradas ao longo das 

mesmas. 

Assim sendo, para a execução dos Lagos e Infraestruturas da Cidade Lacustre preveem-se 

as seguintes frentes de obra: 

 Trabalhos prévios 

o Montagem de estaleiro e construção de acessos de obra; 

o Desvio provisório da Av. Cerro da Vila; 

o Desvios provisórios dos serviços afetados. 

 Medidas Cautelares e Compensatórias 

o Decapagem de terra vegetal (em todas as áreas sujeitas a movimentações de 

terra); 

o Vedação da Área de Reserva Arqueológica; 

o Projeto de Conservação e Restauro da Área de Reserva Arqueológica; 

o Projeto de Medidas Compensatórias. 

 Lagos e obras associadas (compreende trabalhos de movimentação de terras, 

incluindo ainda as obras de regularização fluvial) 

o Terraplenagem geral, modelação do terreno e margens dos lagos; 

o Obras de defesa contra inundações (dique de proteção às cheias, desvio do 

Vale Tisnado e dragagens na Ribeira da Quarteira); 
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 Infraestruturas e obras de arte 

o Sistema de manutenção da qualidade da água dos lagos (estações 

elevatórias e circuitos hidráulicos); 

o Obras de arte na Avenida da Praia da Falésia; 

o Ponte rodoviária entre o IPP.8.5 e IPP.8.1; 

o Infraestruturas rodoviárias e sinalização (Av. da Praia da Falésia, Av. do 

Cerro da Vila e rotundas de articulação); 

o Infraestruturas enterradas ao longo da Av. da Praia da Falésia e Av. do Cerro 

da Vila: 

 Redes de abastecimento de água e incêndios; 

 Redes de drenagem de águas residuais domésticas; 

 Redes de drenagem pluvial; 

 Instalações elétricas; 

 Iluminação pública; 

 Instalações de telecomunicações; 

 Articulação com outras infraestruturas a executar pelas entidades 

concessionárias (rede de gás). 

Além das frentes de obra mencionadas, preveem-se ainda as obras relativas aos seguintes 

projetos/medidas: 

 Projetos de integração paisagística: 

o Integração paisagística da área de reserva arqueológica e zonas envolventes; 
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o Integração paisagística do dique de proteção às cheias; 

o Integração paisagística do desvio do Vale Tisnado. 

 Medidas de minimização e outras medidas compensatórias expressas na DIA: 

o Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas; 

o Realizar ações de formação e sensibilização ambiental; 

o Assegurar a integração paisagística da obra; 

o Garantir a recuperação paisagística do estaleiro, caminhos e áreas afetadas 

pela obra;  

o Elaborar e implementar um plano de gestão ambiental; 

o Executar os indispensáveis trabalhos de acompanhamento permanente e 

prospeção arqueológica desde o início da obra e proceder à implementação 

das medidas de proteção, quando necessário; 

o Executar as medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais 

da Fase de Construção disponível no sítio de internet da Agência Portuguesa 

do Ambiente: 7 a 10, 23 a 38, 40 a 46, 48 e 49; 

o Implementação dos planos de monitorização de águas superficiais e 

subterrâneas; 

o Implementar um plano de proteção das espécies aquáticas protegidas. 

O Plano Previsional de Estaleiro (Volume II da Secção 4) inclui o planeamento global da 

empreitada, para a qual se estima um período de execução de cerca de três anos e assinala 

as condicionantes associadas a cada uma das frentes da empreitada. Este Plano foi 

elaborado tendo em conta as seguintes condicionantes: 

 Após vedação da Área de Reserva Arqueológica e desmatação prévia deverá ser 

executado o Projeto de Conservação e Restauro da Área de Reserva Arqueológica e 

zonas envolventes, seguido do respetivo Projeto de Integração Paisagística (PIP) 
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que envolve aterros, plantações e sementeiras. Estes trabalhos, devidamente 

acompanhados por arqueólogo, deverão estar concluídos antes do arranque dos 

trabalhos de escavação do Lago Central de forma a assegurar a total proteção da 

Área de Reserva Arqueológica. 

 O desvio do Vale Tisnado será executado no início da obra e terá uma duração 

máxima de 15 meses, prevendo-se a eventual suspensão dos trabalhos no período 

de maior pluviosidade. Uma vez executada esta obra, efetuar-se-á o desvio das 

escorrências superficiais atualmente afluentes aos lagos, nomeadamente a vala dos 

Marmeleiros e o Vale Tisnado, possibilitando a drenagem dos solos na área de 

escavação. Assim, depois de concluído o desvio do Vale Tisnado, a comporta na 

obra de entrada, a montante, será mantida na posição rebatida, até estarem 

finalizadas as obras de construção dos lagos respetivos sistemas de descarga da 

água. 

 Os coletores de drenagem de água pluvial, nomeadamente os troços entre a Ponte 

Rodoviária 1 da Avenida da Praia da Falésia e a descarga na Ribeira da Quarteira 

serão utilizados para drenar os solos nas zonas do Lago Central e Lago1, pelo que 

terão também arranque no início da Empreitada. Estes troços serão executados no 

primeiro ano da Empreitada. 

 A construção dos lagos (terraplenagens, modelação de terreno e margens) decorrerá 

ao longo dos 3 anos da Empreitada, com a exceção dos períodos de maior 

pluviosidade (novembro a março), nos quais é expectável a suspensão destes 

trabalhos. A calendarização proposta, com redução dos trabalhos de construção dos 

lagos ao período seco, permitirá minimizar a ascensão de água subterrânea e 

consequentemente reduzir ao máximo a necessidade de efetuar bombagens durante 

os trabalhos de escavação. O esvaziamento, regularização de fundos e margens dos 

lagos existentes (Lago 3, Canal 1 e Canal 2) serão iniciados depois da execução do 

desvio do Vale Tisnado e construção dos coletores de drenagem de água pluvial 

entre a Ponte Rodoviária 1 da Avenida da Praia da Falésia e a Ribeira da Quarteira 

(a utilizar para a drenagem de solos). 

 Assim, a construção do Lago 1, Lago 2 e Lago Central decorrerá nos primeiros dois 

anos, em simultâneo com o desvio do Vale Tisnado. Os restantes lagos serão 

construídos no terceiro ano de obra. 

 No Lago Central, a zona mais próxima da obra do descarregador de cheias dos 

lagos (onde haverá uma via de acesso provisória) será finalizada após o 
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restabelecimento da circulação rodoviária pela Av. da Praia da Falésia ou Avenida do 

Cerro da Vila, sendo necessário assegurar o acesso ao hotel The Lake e à praia da 

Falésia ao longo de todo o período da obra. 

 Para a construção do dique de proteção às cheias será maximizada a reutilização de 

terras obtidas da escavação dos lagos, pelo que os respetivos trabalhos decorrerão 

em simultâneo com a execução das terraplenagens de construção dos lagos, ou 

seja, num prazo de três anos. Inclui-se neste período a deposição temporária de 

solos em terrenos próximos do dique e sua secagem parcial, contanto um 

desfasamento de 6 meses relativamente às escavações. 

 Assim que concluídos os movimentos de terra associados ao dique e ao Vale 

Tisnado, serão executadas as principais estruturas construídas (caminhos e pontes). 

Só terminados estes trabalhos de construção civil se poderão efetuar as plantações 

e sementeiras. 

 Os movimentos de terras associados ao Projeto de Medidas Compensatórias (cujos 

materiais de escavação serão utilizados nos aterros contíguos ao dique da Cidade 

Lacustre) serão os primeiros a iniciar e decorrerão em simultâneo com a execução 

das terraplenagens dos lagos novos. Os trabalhos finais de plantação e sementeiras 

serão executados de forma progressiva, assim que se atinjam as cotas finais de 

projeto, nas zonas que não prejudiquem o normal funcionamento da obra. Nessa 

fase também serão executados os caminhos que não farão parte dos acessos à 

obra. Na fase final da obra será feita a recuperação/desativação dos caminhos de 

acesso à obra, passadiços e equipamentos. 

 As desmatações a realizar nas áreas de implantação do dique de proteção às 

cheias, Lago 1, Lago 2 e Lago Central serão realizadas em janeiro e fevereiro do 

Ano 0, antes do início da época de nidificação das aves, para evitar a destruição de 

ninhos e ovos e morte de aves juvenis. 

 Terá início 11 meses após a consignação da Empreitada, decorrendo num prazo 

máximo de 2 meses, o desvio de infraestruturas ao longo da Av. do Cerro da Vila e 

construção das respetivas ligações provisórias. Estes desvios manter-se-ão até ser 

construído o canal de ligação entre o descarregador do Lago Central e o Canal 

Poente da Marina. 

 A construção dos descarregadores de cheias entre o Lago Central e o Canal Poente 

da Marina, bem como o canal de ligação, terá uma duração de 2 anos. A construção 
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das contenções marginais no Canal Poente da Marina decorrerá dentro deste 

período, prevendo-se que terá uma duração de 12 meses. 

 A construção da estação elevatória da Marina decorrerá num período de 18 meses. 

 Os circuitos de reposição de água salgada dos lagos, implantados ao longo do 

loteamento IPP8.5, serão construídos depois de estarem finalizados os principais 

movimentos de terras associados à construção dos lagos, para evitar a danificação 

dos mesmos, decorrente da movimentação de veículos pesados. As condutas 

implantadas ao longo da Av. do Cerro da Vila e Av. da Praia da Falésia serão 

construídas em simultâneo com as restantes infraestruturas enterradas nessas vias. 

Assim, os referidos circuitos hidráulicos serão executados num prazo de 4+2 meses. 

 As obras de arte na Av. da Praia da Falésia serão executadas no segundo e terceiro 

semestre do período global da obra, sendo necessário articular esta obra com as 

descargas dos coletores pluviais. 

 As redes de drenagem pluvial serão executadas antes das restantes infraestruturas 

enterradas, devido à sua maior profundidade, decorrendo num prazo de dez meses, 

no primeiro ano da Empreitada. Os trabalhos serão concertados com a execução das 

pontes rodoviárias na Av. da Praia da Falésia. 

 A execução das infraestruturas enterradas ao longo da Av. do Cerro da Vila, que 

incluem as redes de abastecimento de água e incêndios, redes de drenagem de 

águas residuais domésticas, redes de drenagem pluvial, rede elétrica e de 

telecomunicações, será iniciada no 3 trimestre da Empreitada e terá uma duração 

máxima de dois anos (inclui o desfasamento para as condutas de água salgada ao 

longo do loteamento IPP.8.5 e para as colunas de iluminação). Com a conclusão 

destes trabalhos serão desativadas as infraestruturas enterradas provisórias, 

construídas para o período de obra. 

 As infraestruturas rodoviárias, sinalização e iluminação pública serão os últimos 

trabalhos a executar e decorrerão num prazo máximo de 7 meses, na fase final do 

segundo ano e no início do terceiro ano da Empreitada. 
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3.9 SÍNTESE DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 

O  

Quadro 6 sintetiza o balanço de terras, destinos preconizados e o volume sobrante total dos 

vários projetos em causa. 

Quadro 6 – Síntese dos movimentos de terra, destinos preconizados e volume sobrante 

Projetos 
Desmatação 

(m
2
) 

Decapagem 

(m
3
) 

Escavação 

(m
3
) 

Aterro com 

materiais da 

escavação e 

decapagem 

(m
3
) 

Aplicação de 

terra vegetal 

nas áreas a 

plantar e 

semear (m
3
) 

Lagos, canais 

e plataformas 

adjacentes 

272.676 209.154 298.763 96.011 - 

Dique de 

proteção contra 

cheias 

49.030 4.373 1.325 70.261 - 

Aterro contíguo 

ao dique 
174.859 - - 307.915 141.291 

Saneamento e 

substituição de 

solos 

- - 33.951 33.951 - 

Desvio do Vale 

Tisnado 
56.000 28.000 118.790 - - 

Intervenções 

na ribeira da 

Quarteira 

- - 42.200
*
 - - 
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Projetos 
Desmatação 

(m
2
) 

Decapagem 

(m
3
) 

Escavação 

(m
3
) 

Aterro com 

materiais da 

escavação e 

decapagem 

(m
3
) 

Aplicação de 

terra vegetal 

nas áreas a 

plantar e 

semear (m
3
) 

Parque 

Ambiental de 

Vilamoura 

477.570 98.867 319.320 - 295.714 

Área de 

Reserva 

Arqueológica 

60 9 - 11.135 6.552 

Áreas 

ajardinadas do 

IPP8 

45.657 18.263 - 2.019 29.683 

Totais 1.076.852 358.673 814.349 521.292 473.240 

Volume 

Sobrante 
178.483 

Nota:* Valor de dragagem previsto no Projeto das Obras de Defesa Contra Inundações (março, 2011) 

A leitura do  

Quadro 6 permite concluir que a maior parte das terras de escavação e de decapagem será 

recolocada nas áreas urbanas e urbanizadas envolventes dos lagos, nos próprios lagos e no 

dique de proteção contra as cheias. 

Contudo é de prever um volume sobrante de terras (vegetais e não vegetais) na ordem dos 

178.483 m3, mesmo já considerando o uso destas terras nos vários projetos de arranjos 

paisagísticos.  

O destino das terras sobrantes poderá ser a recuperação ambiental e paisagística de 

pedreiras, ou na cobertura de aterros destinados a resíduos, com a vantagem estar 

dispensada de licenciamento enquanto operação de gestão de resíduos. Poderão ainda ser 

colocadas em local licenciado pela câmara municipal. Também será possível a sua 
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utilização na recuperação ambiental e paisagística do terreno ocupado pelas lagoas da 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) nas imediações da área do projeto. 

3.9.1.1 Utilização dos materiais da escavação 

Os materiais a escavar para a execução dos lagos serão provenientes dos depósitos 

aluvionares. São constituídos por solos essencialmente argilosos de média plasticidade, 

com teor em matéria orgânica entre 0,2% e 9,5%, pertencentes predominantemente ao 

grupo CL da classificação unificada e aos grupos A-6 e A-7-6, com índices de grupo entre 5 

e 20, da classificação para fins rodoviários. O volume de solos a escavar para 

reperfilamento/construção dos lagos e modelação das plataformas, abaixo do horizonte a 

decapar é da ordem de 298.760 m3. 

Estes solos podem vir a ser colocados nos aterros a realizar para alteamento do fundo do 

lago 3 e do lado Sul dos Canais 1 e 2, bem como no aterro do dique de proteção contra as 

cheias da ribeira de Quarteira, desde que pertençam ao grupo CL da classificação unificada 

e estejam isentos de ramos, folhas, troncos, raízes, ervas e lixo. 

Nos trabalhos de impermeabilização do fundo dos novos lagos prevê-se que também 

possam ser utilizados todos os materiais argilosos resultantes das escavações a realizar 

para a modelação dos lagos e das plataformas, desde que estejam isentos de ramos, folhas, 

troncos, raízes, ervas e lixo, e pertencentes ao grupo CL da classificação unificada 

(devidamente separados dos materiais arenosos) e acumulados em depósito. 

Para redução do volume de material a conduzir a vazadouro e privilegiar os arranjos 

paisagísticos no empreendimento, o projeto prevê que os restantes materiais resultantes 

das escavações possam ser utilizados para realizar para a modelação dos lagos e das 

plataformas nos aterros contíguos ao dique de proteção contra cheias, parte deles para 

regularização do loteamento IPP8.5. Estes solos deverão estar, também, isentos de ramos, 

folhas, troncos, raízes, ervas e lixo. 

 

3.9.1.2 Áreas de empréstimo 

Os solos a utilizar na execução das plataformas deverão pertencer aos grupos A-1-a, A-1-b, 

A-2-4 e A-2-5 da classificação para fins rodoviários. Do conhecimento que se tem da 

geologia da região, considera-se que os solos a utilizar nas obras de terraplenagens têm de 

ser obtidos na formação “M2 – Areias de Olhos de Água”, em explorações que existam em 

laboração na região ou que sejam criadas propositadamente para esse efeito. É de referir, a 

título indicativo, que, segundo a carta militar à escala 1/25.000, folhas 604 e 605, as 
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explorações existentes nesta formação, com localização mais próxima do local da obra, 

situam-se a cerca de 20 km nas imediações de Pêra. 
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3.10 SERVIÇOS AFETADOS 

3.10.1 Escoamento do Vale Tisnado 

Ao longo de todo o período da obra deve ser assegurado a continuidade de escoamento dos 

caudais do Vale Tisnado, correspondentes a um período de retorno de 10 anos, conforme 

definido na DIA (Medida de Minimização n.º 9). O caudal correspondente a este período de 

retorno é calculado em 41 m3/s. As soluções que poderão ser adotadas para o escoamento 

deste caudal, ao longo da linha de água, serão: 

 Vala trapezoidal com largura de rasto de 2,50 m, espaldas inclinadas a 1(V) : 2,5(H), 

altura total 3,00 m (0,5m folga) e com inclinação mínima de 0,3 %; 

 Tubagem enterrada de secção retangular em betão armado com diâmetro interior de 

3500 mm (L) x 3000 mm (H) (0,5 m folga) e com uma inclinação mínima de 0,5%. 

Enquanto não esteja em funcionamento o canal de derivação do vale Tisnado, apenas 

poderá avançar-se com a escavação dos Lagos 1, Lago 2 e Lago Central, e desde que não 

se entre em comunicação com os lagos existentes. 

No restante período da obra, no qual esteja em curso a escavação dos lagos e canais a 

jusante do Vale Tisnado (Lago 3, Canal 1 e Canal 2), deverá ser impedido o escoamento 

dos caudais do Lago A para os lagos da Cidade Lacustre. Nesta fase da obra o Empreiteiro 

deverá implementar as medidas necessárias para assegurar que os caudais de escoamento 

do Lago 4 sejam encaminhados para o circuito de derivação do Vale Tisnado, 

nomeadamente: 

 Abertura do açude rebatível do Lago 4; 

 Execução duma passagem hidráulica sob a via acesso à obra através do Parque 

Ambiental de Vilamoura, em tubagem enterrada de secção retangular (secção 

3500 x 3000 mm2); 

 Após o desvio dos caudais do Lago 4, e caso haja afluências residuais de águas ao 

“Lago A”, estas deverão ser conduzidas através de sistema de bombagem para o 

canal de desvio do Vale Tisnado. 
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3.10.2 Infraestruturas Rodoviárias 

Ao longo do período de execução das empreitadas será necessário assegurar o acesso ao 

hotel The Lake, à zona do Anteporto e à Praia da Falésia. Prevê-se que neste período seja 

cortada a circulação nas atuais vias de acesso, nomeadamente a Av. da Praia da Falésia e 

a Av. do Cerro da Vila. Assim, e para minimizar os conflitos de tráfego nas ligações a 

Vilamoura, será construída uma via paralela à Av. do Cerro da Vila. Esta funcionará 

provisoriamente, até estar restabelecida a circulação viária na Av. da Praia da Falésia e/ou 

na Av. do Cerro da Vila. 

Serão ainda construídas as vias de acesso aos estaleiros, que farão as ligações à rede 

viária existente, nomeadamente: 

 Ao Caminho da Fonte do Ulme, 

 Ao caminho rural que liga a zona 4 do IPP1 à Aldeia Hípica (zonas 1, 2 e 3 do IPP1) 

e que desemboca na Estrada de Albufeira. 

O acesso pelo Caminho da Fonte do Ulme será utilizado exclusivamente para o acesso de 

veículos ligeiros à zona de estaleiro. 

No acesso à obra pelo caminho rural que liga a zona 4 do IPPI à aldeia hípica serão 

utilizados, sempre que possível, os caminhos existentes, procedendo-se ao seu 

reperfilamento, quando necessário. Quando este caminho não tenha largura suficiente, e 

para evitar o abate de árvores ao longo dos caminhos existentes, será construída uma via 

paralela, utilizando-se para este efeito o traçado previsto para os caminhos pedonais do 

projeto de requalificação paisagística do Parque Ambiental. 

Todos os acessos de veículos pesados à obra, incluindo o tráfego associado à remoção de 

terras e terraplenagens, serão feitos pelo caminho rural supracitado, efetuando-se a ligação 

à rede viária existente na Estrada de Albufeira. Minimiza-se assim a passagem pelo interior 

da malha urbana de Vilamoura. 

Ao longo do futuro loteamento IPP8.5 será construída uma via de obra que terminará na Av. 

da Praia da Falésia. 

As soluções de pavimentação a adotar variam de acordo com a finalidade das vias, 

nomeadamente: 
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 Nas vias de acesso aos estaleiros: camada de base em agregado britado de 

granulometria extensa; 

 No desvio provisório da Av. do Cerro da Vila: 

o Via em camada de sub-base granular, base em agregado britado de 

granulometria extensa, coberta por camada de betão betuminoso; 

o Passeio formado por camada de base em agregado britado de granulometria 

extensa, coberta por camada de betonilha esquartelada. 

 

3.10.3 Infraestruturas de Subsolos 

Na fase de preparação e execução das obras de requalificação e alargamento das Av. Praia 

da Falésia e Av. do Cerro da Vila, será assegurado o funcionamento de todas as 

infraestruturas existentes ao longo das mesmas. 

Os restabelecimentos provisórios das infraestruturas existentes ao longo da Av. da Praia da 

Falésia e Av. do Cerro da Vila serão efetuados após confirmação e identificação, por parte 

do Empreiteiro, das diversas redes existentes junto das entidades concessionárias, 

nomeadamente: água, águas residuais domésticas e pluviais, instalações elétricas de média 

e de baixa tensão, telecomunicações, fibra ótica, TV cabo e das instalações que venham a 

ser instaladas após a finalização do projeto e o início da obra ou mesmo de infraestruturas 

particulares autorizadas e licenciadas, nas avenidas em causa. 

 

3.10.4 Redes de abastecimento de água 

Na execução das obras projetadas será necessário desativar, temporariamente ou 

permanentemente, as infraestruturas enterradas ao longo da Av. da Praia da Falésia e Av. 

do Cerro da Vila, conforme indicado nas peças de Projeto. Contudo, será necessário 

assegurar o abastecimento de água ao hotel The Lake e aos empreendimentos existentes 

ao longo da Av. do Cerro da Vila. As soluções previstas para este efeito incluem: 
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 Isolar a conduta de abastecimento de água na Av. da Praia da Falésia (fecho das 

válvulas de seccionamento em cada uma das extremidades); 

 Manter a conduta existente na Av. do Cerro da Vila (FFD DN200) em funcionamento, 

com a exceção do troço A2, entre os nós A2 e A3, nos quais será tamponada; 

 Instalar uma ligação provisória entre os nós A1 e A3 a implantar ao longo da berma 

da via provisória, em conduta PEAD MRS100 DN225 PN10, ou outro material a 

aprovar pela fiscalização; 

 Esta ligação apenas será desativada depois das condutas projetadas ao longo da 

Av. da Praia da Falésia entrarem em funcionamento. 

 

3.10.5 Redes de drenagem de águas residuais domésticas 

Durante o período da obra será necessário assegurar o funcionamento da conduta 

elevatória da zona do Anteporto/sector 1C, instalada ao longo do Canal Poente da Marina, a 

drenagem das águas residuais do The Lake e o funcionamento da estação elevatória da 

Vilamarina. As soluções previstas são indicadas no desenho 31-16_IPP8_1-ET-PB_D_024-

R00 e incluem: 

 Numa primeira fase, e até se iniciar a execução das infraestruturas enterradas na Av. 

do Cerro da Vila, manter-se-ão em funcionamento as redes de drenagem afluentes à 

estação elevatória da Vilamarina, pelo lado Nascente e a conduta elevatória da 

Vilamarina. 

 Com a execução das infraestruturas enterradas neste troço poderá ser necessário 

desviar os coletores de drenagem (DN200) e a referida conduta elevatória (DN200). 

 A conduta elevatória proveniente da zona do Anteporto será cortada e desviada, 

através do troço E6 para o troço gravítico a construir (troço E8), com ligação à 

estação elevatória (EE) da Vilamarina, com as características definidas no respetivo 

projeto de execução. 
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 A drenagem dos esgotos do hotel The Lake e respetivos circuitos de ligação a 

montante será garantida logo na fase inicial da obra, com a sua ligação gravítica à 

EE da Vilamarina através da construção troço E8, referido no ponto anterior. 

 Os circuitos provisórios (E2 e E4) apenas serão desativados depois de entrarem em 

funcionamento as redes de drenagem projetadas ao longo da Av. do Cerro da Vila. 

Na zona da futura Rotunda 3 (ligação entre a rua das Laranjeiras e a Av. da Praia da 

Falésia), deverá ser mantido em funcionamento, durante o período da obra, o circuito da 

descarga de emergência da central elevatória CE3. Assim, deverá ser executada uma 

ligação provisória entre a extremidade deste coletor de descarga (a jusante do sifão) e o 

coletor pluvial a construir na Av. da Praia da Falésia (troço em túnel). Esta ligação será em 

tubagens de betão armado DN800 ou outro material a aprovar pela fiscalização. 

 

3.10.6 Drenagem de águas pluviais 

Ao longo da Av. do Cerro da Vila a drenagem pluvial existente é localizada e tem pouca 

interferência com as obras a executar. No decorrer da obra deverá, dentro do possível, 

manter-se os sistemas existentes em funcionamento: 

 A drenagem das zonas de estacionamento junto à Vilamarina e respetiva via de 

acesso (descarga para o Canal Poente da Marina) a manter em funcionamento até à 

instalação do novo coletor pluvial proveniente da Av. do Cerro da Vila, à qual deverá 

ser ligado, 

 A drenagem das zonas de estacionamento da Estação Arqueológica do Cerro da Vila 

(circuito que descarrega para um “Tanque de Caudal Sólido” e que atravessa sob a 

Av. do Cerro da Vila para descarregar na Marina), a manter em funcionamento 

durante e após a execução das obras. 

Na zona da futura Rotunda 3 (ligação entre a rua das Laranjeiras e a Av. da Praia da 

Falésia), são atualmente efetuadas descargas de águas pluviais para uma vala paralela à 

Av. da Praia da Falésia e que escoa para o atual Lago 3 (ou Lago de Montante). Para 

possibilitar o alargamento da Av. da Praia da Falésia previsto em Projeto, esta vala será 

aterrada. No entanto, no decorrer das obras, e até estarem executados os coletores pluviais 

nessa via, para jusante, esta vala deverá ser mantida em funcionamento. 
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4 CONFORMIDADE DO PROJETO COM A DIA 

A contextualização do processo associado à evolução do projeto, assim como a 

conformidade do projeto de execução com a DIA é atestada através dos seguintes 

subcapítulos: 

 Análise dos impactes das alterações introduzidas no projeto de execução 

relativamente ao estudo prévio; 

 Alterações entre o projeto objeto de um RECAPE em 2012 e o projeto ajustado, e 

impactes diferenciais; 

 Entidades contactadas com competências na apreciação do projeto; 

 Condicionantes da DIA; 

 Elementos a apresentar no RECAPE; 

 Medidas de minimização. 

No primeiro subcapítulo (4.1) são reveladas as alterações introduzidas no projeto de 

execução de 2012 em face ao proposto no estudo prévio, assim como a análise de impacte 

ambiente feita pela anteriormente sobre as alterações introduzidas ao projeto. 

No subcapítulo (4.2) são analisados os principais ajustes ao projeto, comparando estes com 

o projeto já aprovado no âmbito da AIA. Ainda neste subcapítulo, é feita a avaliação de 

impactes diferenciais para os descritores considerados determinantes no Parecer da 

Comissão de Avaliação (outubro de 2009) que deu origem à DIA. 

No subcapítulo 4.3 são listadas as entidades contactadas na apreciação do projeto, assim 

como a informação relevante decorrente desses contactos. 

Seguindo depois a ordenação patente na DIA (ver Volume I da Secção 4), em primeiro lugar 

(Subcapítulo 4.4) é confirmado o cumprimento das condicionantes definidas na mesma. 

Seguidamente, são apresentados os “elementos a integrar no RECAPE” que incluem os 

estudos e elementos complementares requeridos pela DIA (tanto enunciados no Capítulo 

4.5 como apresentados na Secção 4).  
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No Subcapítulo 4.6 são apresentadas as medidas previstas na DIA, sendo indicado, caso a 

caso, o tipo de resposta e o documento do Projeto que garante a conformidade do mesmo. 

No Subcapítulo 4.7 são listados os programas de monitorização que decorrem da DIA e 

aquele proposto neste RECAPE. 

Finalmente, no Subcapítulo 4.8 são explicados os resultados da Consulta Pública no âmbito 

do processo de AIA. 

 

4.1 ANÁLISE DOS IMPACTES DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO PROJETO DE 

EXECUÇÃO RELATIVAMENTE AO ESTUDO PRÉVIO 

Para contextualizar a evolução do projeto no contexto do processo AIA, adiciona-se a 

análise de impactes ambientais feita pela empresa Ecossistema – Consultores em 

Engenharia do Ambiente, Lda. sobre as alterações introduzidas ao projeto de execução de 

2012 relativamente ao estudo prévio. Esta análise pode ser consultada na íntegra no Anexo 

3.2 do Tomo 3 do RECAPE anterior. 

As alterações introduzidas no projeto de execução de 2012 relativamente ao estudo prévio 

podem ser sumariadas nos seguintes dois pontos: 

 O sistema de transferência de embarcações previsto no Estudo Prévio previa a 

construção de um canal de ligação à Marina de Vilamoura, passando sob a Av. do 

Cerro da Vila, para aproximação e espera das embarcações a transferir. No fim 

desse canal localizavam-se duas gruas e dois pórticos que assegurariam a 

transferência das embarcações. Ou seja, não estava prevista uma ligação navegável 

entre a Marina de Vilamoura e os lagos. No projeto de execução de 2012 a 

passagem dos barcos entre a marina e os lagos era assegurada através de uma 

eclusa de navegação, sendo o nível da água nos lagos e canais da Cidade Lacustre 

constante, e sempre superior ao nível da água na Marina, onde o nível é variável em 

função da maré. 

 A introdução da eclusa determinou também uma nova solução de renovação da 

água passando a descarga da água dos lagos a ser efetuada para a Marina através 

da eclusa e do descarregador de cheias. Consequentemente, os pontos de entrada 

da água salgada captada também foram alterados. Salienta-se, contudo, que o 
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Estudo Prévio já previa um descarregador de cheias concebido sobre a obra de 

separação entre o Lago Central e a Marina. 

Perante estas alterações, o referido estudo conclui que as alterações introduzidas no Projeto 

de Execução relativamente ao sistema de transferência de embarcações e ao sistema de 

qualidade da água dos lagos não se traduzem no agravamento de qualquer impacte 

negativo identificado, nem em qualquer novo impacte negativo. Pelo contrário, considera 

que o sistema de transferência agora proposto apresenta um reforço dos impactes 

socioeconómicos positivos, na medida em que torna o sistema mais rápido e mais simples, 

bem como reduz os impactes visuais. Em adição, considera que as medidas de minimização 

e os programas de monitorização são adequados à nova solução de transferência de 

embarcações. Finalmente, é referido que a nova solução também não afeta as 

condicionantes e medidas estabelecidas na DIA. 

A avaliação de impactes decorrentes das alterações introduzidas no projeto de execução de 

2012 relativamente ao estudo prévio não mereceu comentários discordantes nos dois 

pareceres emitidos posteriormente (março de 2012 e outubro de 2012) pela Comissão de 

Avaliação. 
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4.2 ALTERAÇÕES ENTRE O PROJETO DE EXECUÇÃO OBJETO DE UM RECAPE EM 2012 E 

O PROJETO AJUSTADO, E IMPACTES DIFERENCIAIS 

4.2.1 Principais ajustes ao Projeto de Execução 

Foi intenção dos atuais acionistas da “Vilamoura Lusotur, S.A.” a revisão do Projeto de 

Lagos tendo por base os seguintes pressupostos: 

 A não navegabilidade “pesada” dos lagos por barcos de recreio provenientes da 

marina; 

 Redução da área dos planos de água, com um incremento de áreas verdes nas 

áreas resultantes; 

 Aumento das áreas verdes de enquadramento, recreio e lazer, enquanto reforço da 

estrutura ecológica urbana de Vilamoura; 

 Desenho de um novo tipo de margem espraiada, criando uma margem mais natural, 

menos construída e uma relação mais natural dos planos de água com a envolvente. 

Colocado em causa o paradigma da navegabilidade pesada, é criada assim uma 

oportunidade para adequar o projeto, no seu conjunto, a um modelo alternativo ao existente, 

promovendo para Vilamoura um paradigma mais sustentável e compatível com os recursos 

existentes. 

Neste ponto apresenta-se uma síntese das principais alterações introduzidas no projeto de 

execução cujo RECAPE foi aprovado a 8 de novembro de 2013, e que agora é alvo do 

presente RECAPE. Neste contexto, remete-se também para a consulta dos diferentes 

elementos que compõem o Projeto (Secção 5 - Elementos do Projeto). 

Os ajustes feitos ao projeto no que concerne a eliminação de infraestruturas no sistema de 

lagos e canais encontra-se resumida no Quadro 7.  

A Figura 26 ilustra as infraestruturas previstas no projeto datado de 2012 que foram 

eliminadas no projeto ajustado. 
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Quadro 7 - Redefinição do projeto dos lagos: eliminação de infraestruturas 

Características 
Projeto objeto de um RECAPE 

em 2012 
Projeto Ajustado (2017)  

Infraestruturas de 

apoio à 

navegação 

pesada no 

sistema de lagos 

Eclusa de navegação e 

infraestruturas anexas 

Sem eclusa de navegação e 

infraestruturas anexas 

Número total de postos de 

amarração próximo de 300 

Redução muito significativa do 

número de postos de amarração 

Outras 

infraestruturas 

presentes no 

plano de água 

Palco central e ponte de acesso 
Sem palco central e ponte de 

acesso 

 

 

Figura 26 – Plano geral do projeto objeto de um RECAPE em 2012, com indicação das 
infraestruturas eliminadas 
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De seguida, no Quadro 8, faz-se uma análise comparativa dos principais ajustes ao projeto 
de execução por tema. 

Quadro 8 – Redefinição do projeto dos lagos: outros ajustes nas diferentes especialidades 

Tema Outros ajustes ao Projeto de Execução 

Configuração dos 

lagos 

 Redução da área da superfície dos lagos de 29 ha para 

22,4 ha; 

 Redução da profundidade dos lagos, de 2 m para 1,5 m, 

sendo que em locais muito específicos a profundidade passa a 

ser de 0,5 m; 

 A cota de fundo dos lagos passou de +1,4 m (ZT) para +1,5 m 

(ZT); 

 O nível normal de exploração passou da cota +3,20 m (ZT) 

para +3,00 m (ZT); 

 O nível de máxima cheia, associado a um período de retorno 

de 100 anos passou da cota +3,55 m (ZT) para a cota +3,45 m 

(ZT). 
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Tema Outros ajustes ao Projeto de Execução 

Terraplenagem 

dos lagos e dique 

 A área de limpeza e de desmatação para a construção dos 

lagos aumentou de 241.491 m2 para 272.676 m2; 

 O volume de decapagem (inclui o desenraizamento) a realizar 

na construção dos lagos e plataformas e do dique diminuiu de 

215.613 m3 para 213.527 m3; 

 O volume de escavação a realizar na construção dos lagos e 

plataformas e do dique diminuiu de 448.329 m3 para 

300.088 m3; 

 O volume de terras necessário para a construção dos lagos, 

canais e plataformas adjacentes, do dique e do aterro contíguo 

ao dique diminuiu de 510.810 m3 para 474.187 m3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Impermeabilização 

dos Lagos 

 O volume de saneamento e de solos de substituição diminuiu 

de 53.718 m3 para 33.951 m3. Esta diferença está relacionada 

com a diminuição da área dos lagos, sendo que os métodos 

construtivos, constantes no projeto objeto de um RECAPE em 

2012, mantêm-se. 

Margens dos 

lagos 

 O projeto ajustado diversifica o tipo de margens dos lagos, 

criando subtipos dentro das soluções já apresentadas (A e B), 

e adicionando uma nova solução (C).  

 O projeto ajustado prevê sete versões da solução A em 

contraposição à única versão proposta anteriormente.  

 Na solução B mantêm-se duas versões; a solução B2 é igual a 

uma das soluções já apresentadas e a solução B1 é diferente. 

No projeto ajustado a solução B1 apresenta coroamento 

situado à cota +3,4 m enquanto no projeto objeto de um 

RECAPE em 2012 o coroamento era aos +4,0 m e tratava-se 

de margem inclinada com degraus. 
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Tema Outros ajustes ao Projeto de Execução 

Sistema de 

manutenção da 

qualidade da água 

dos lagos 

 Genericamente, os tempos de residência previstos nas 

diferentes épocas do ano são os iguais nos dois projetos (17 

dias numa situação extrema de verão, 24 dias numa situação 

normal de verão e 48 dias no inverno); 

 Para manter estes tempos de residência, os caudais 

bombeados são menores relativamente ao projeto objeto de 

um RECAPE em 2012: neste estava prevista bombagem de 

58.320 m3/dia (verão extremo); 38.880 m3/dia (verão, situação 

normal); 21.600 m3/dia (inverno). No projeto ajustado estão 

previstos 38.880 m3/dia (verão, condições extremas); 

12.960 m3/dia (inverno) e 25.920 m3/dia (período intermédio); 

 No projeto objeto de um RECAPE em 2012 a captação de 

água da marina apresenta filtro com malha de 6 mm, enquanto 

no projeto ajustado o filtro tem malha de 500 µm; 

 No projeto objeto de um RECAPE em 2012 estavam previstas 

6 saídas de água, enquanto no projeto ajustado estão 

previstas 8 saídas principais de água; 

 Para renovar a água nas reentrâncias dos lagos principais 

(planos de água com 0,5 m de profundidade e área entre 

400 m2 e 2300 m2), no projeto ajustado estão previstas, em 

adição às 8 saídas principais, derivações do circuito principal 

de distribuição de água do mar, com caudal entre 0,2 e 1,0 l/s. 

Este tipo de derivações não estava previsto no projeto objeto 

de um RECAPE em 2012. 
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Tema Outros ajustes ao Projeto de Execução 

Obras de defesa 

contra cheias: 

Regularização do 

Vale Tisnado 

 Na Zona A a soleira tipo Creager, anteriormente com 25 m de 

desenvolvimento, passou a ter 31 m. A jusante da soleira 

estava prevista uma bacia, com soleira à cota 4,00 m, 25 m de 

largura (secção retangular) e desenvolvimento de 14 m. No 

projeto atual a soleira está à cota 3,20, com 31 m de largura e 

15 m de desenvolvimento. 

 Na Zona B o projeto objeto de um RECAPE em 2012 

considerava uma secção trapezoidal com 17,5 m de largura de 

rasto, 2,8 m de altura útil e espaldas inclinadas a 1V:3,5H na 

margem direita. No projeto ajustado a secção trapezoidal 

continua com a mesma largura de rasto, mas agora com 4,4 m 

de altura útil. As espaldas na margem direita continuam com a 

mesma inclinação. 

 Na Zona C o projeto objeto de um RECAPE em 2012 a 

passagem sob a futura rotunda do Caminho da Fonte do Ulme, 

a secção de desvio de Vale Tisnado é retangular (estrutura em 

betão armado) com 15 m de largura útil de rasto e uma altura 

útil de 2,5 m. No troço em quadro enterrado com quase 80 m a 

inclinação longitudinal do talvegue é de 0,3% No projeto 

ajustado a passagem continua sob a futura rotunda em quadro 

em betão armado enterrado, com a mesma largura útil de 

rasto, mas com 94,20 m de extensão, e uma altura útil de 

3,0 m.  

 Na Zona D passa de secção transversal trapezoidal com 5 m 

de largura de rasto para 10 m. O declive longitudinal do 

talvegue, até à foz, passou de 0,09% para 0,01%.  

Obras de defesa 

contra cheias: 

Intervenções na 

ribeira da Quarteira 

 Relativamente às intervenções no leito principal da ribeira da 

Quarteira as definições do projeto objeto de um RECAPE em 

2012 continuam válidas. 
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Tema Outros ajustes ao Projeto de Execução 

Obras de defesa 

contra cheias: 

Dique 

 Reposicionamento do dique de proteção contra cheias, 

deslocando-se aproximadamente 90 m para a área urbana, 

onde para além do seu papel de barreira defensiva contra o 

risco de cheia, passa também a ter efetivamente o papel de 

promontório sobre o Parque Ambiental de Vilamoura (PAV); 

 O dique mantém no alinhamento sensivelmente adjacente à 

zona de implantação do futuro empreendimento, mas o seu 

comprimento aumentou de 1860 m para 1998 m (no projeto 

ajustado); 

 No projeto objeto de um RECAPE em 2012, o coroamento do 

dique foi implantado a cotas variáveis entre 6,0 m, a montante, 

e 5,0 m, a jusante. No projeto ajustado, o coroamento do dique 

será variável entre 6,5 m, a montante (no remate contra as 

obras de desvio de Vale Tisnado, a Oeste) e 4,5 m, a jusante 

(no remate dos aterros da via rodoviária de ligação à Avenida 

da Praia da Falésia); 

 No projeto objeto de um RECAPE em 2012, o coroamento do 

dique tinha largura variável (2,5 m a 25 m). O perfil transversal 

é diversificado, com larguras que variavam entre os 20 e os 

90 m. No projeto ajustado, o dique terá 2,5 m de largura de 

crista. Para minimizar o efeito de “barreira” serão executados 

aterros marginais, pelo que a largura total do conjunto dique e 

aterros marginais variará entre 130 m e 15 m. 
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Tema Outros ajustes ao Projeto de Execução 

Obras de defesa 

contra cheias: 

soleiras 

descarregadoras 

 Soleira descarregadora a construir no lago A: no projeto objeto 

de um RECAPE em 2012, estava prevista a construção de 

uma soleira descarregadora do tipo WES (24,3 m de 

desenvolvimento total e crista do coroamento do açude 

implantada à cota 3,90) entre o Lago A e o Canal 1, 

dimensionada para o caudal máximo de cheia de 12 m3/s. No 

projeto ajustado, o caudal de dimensionamento da soleira do 

Lago A será de 12,47 m3/s; 

 A soleira descarregadora na obra de transferência de 

embarcações deixa de estar prevista, com o projeto ajustado, 

e passam a estar previstas as seguintes:  

- Soleira de descarga dos lagos: construção de uma soleira 

com 55 m de desenvolvimento, crista à cota +3,00 (ZT) e 

apenas 1,5 m de altura. O caudal máximo descarregado será 

de 32,10 m3/s e o nível máximo nos lagos situar-se-á à cota 

+3,43 (ZT); 

- Soleira do canal de ligação à Marina: construção de uma 

soleira em labirinto, com apenas 1,0 m de altura e crista com 

53,67 m de comprimento útil de descarga. Fixou-se a crista do 

labirinto à cota +2,20 (ZT). O caudal centenário será 

descarregado com o nível no canal à cota +2,72 (ZT). 

Dimensionada para o caudal máximo 32,10 m3/s. 
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Tema Outros ajustes ao Projeto de Execução 

Drenagem das 

Bacias a Nascente 

 O projeto ajustado continua a prever a construção de um novo 

coletor / aqueduto para a drenagem das bacias; 

 Este coletor terá início no coletor existente (DN900) e terá uma 

secção DN1800, complementado ainda com uma secção de 

vazão de DN500, uma vez que manter-se-á em funcionamento 

o coletor atual com a boca de entrada parcialmente obturada 

para o DN500; 

 No projeto objeto de um RECAPE em 2012 a descarga destas 

águas era feita na Marina, enquanto no projeto ajustado esta 

descarga passa a ser feita nos lagos e canais da Cidade 

Lacustre. 

Pontes 

Rodoviárias  

 O projeto ajustado mantém as três pontes rodoviárias 

previstas (obras de arte da Av. da Praia da Falésia e ponte 

rodoviária entre os loteamentos IPP8.5 e IPP8.1).  

 O gabarit mínimo (condições normais de exploração dos 

lagos) reduziu no caso das pontes da Av. da Praia da Falésia 

(redução de 1,75 m) e no caso da ponte entre os loteamentos 

IPP8.5 e IPP8.1 (redução de 0,27 m). No caso da ponte 2 da 

Av. Praia da Falésia, o gabarit aumentou de 2,60 m para 

3,25 m. 

 No caso das pontes da Av. da Praia da Falésia os perfis 

transversais dos tabuleiros diminuíram de 21,70 m para 

18,50 m; no caso da ponte entre os loteamentos IPP8.5 e 

IPP8.1 o perfil transversal teve um pequeno aumento de 

10,20 m para 10,50 m. 
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Tema Outros ajustes ao Projeto de Execução 

Pontes Pedonais 

 No projeto ajustado o número de pontes pedonais foi reduzido 

de quatro para três.  

 As pontes entre os IPP8.5 e IPP8.4.1 e IPP8.6.2 e IPP8.3 são 

mantidas ainda que as suas configurações tenham sido 

alteradas. 

 As pontes entre IPP8.5 e IPP8.6.1 e IPP8.7 e IPP8.3 foram 

substituídas pela ponte pedonal entre IPP8.5 e IPP8.1. 
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Figura 27 – Corte-tipo da área do PAV e da zona urbana adjacente que compara a versão do dique contra as cheias no 

projeto objeto de um RECAPE em 2012 e o projeto ajustado 
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Quadro 9 – Redefinição dos projetos complementares ao projeto dos lagos 

Tema Ajustes aos Projetos Complementares 

Master Plan do 

PAV 

 Com exceção da tipologia “Dique de Proteção Contra Cheias”, 

que passa a estar dentro de perímetro urbano, todas as outras 

tipologias de espaço previstas no Master Plan de 2012 

mantêm-se. No projeto ajustado foi criada uma nova tipologia 

designada por “Mata ripícola / Zona verde de proteção”. 

 A tipologia “Zona Agrícola” passa a ter maior 

representatividade no PAV, de 18,4% para 20,3%. 

 As tipologias “Zonas Húmidas”, “Zonas Secas / Prados 

Naturais” e “Mata Mediterrânea” passam a ter menor 

representatividade no atual Master Plan do PAV, 

respetivamente, 35,2% para 34,9%, 32,0% para 22,1% e 4,8% 

para 3,9%. 

 A atual proposta muda consideravelmente a configuração 

urbanística de toda a área urbanizável, e consequentemente a 

rede de percursos, o que implica toda uma nova articulação 

com a rede de percursos definida para o PAV. 

Projeto de 

medidas 

compensatórias - 

caniçal 

 O projeto ajustado apresenta um volume de terras a escavar 

maior relativamente ao projeto objeto de um RECAPE em 

2012 de 199.700 m3 para 418.187 m3. 

 O projeto ajustado propõe a realização de um programa de 

monitorização das zonas onde o habitat caniçal será 

reconstruído. 

Projeto de 

Conservação e 

Restauro da Área 

de Reserva 

Arqueológica 

 O projeto ajustado não introduz alterações relativamente ao 

definido no projeto objeto de um RECAPE em 2012. 
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Tema Ajustes aos Projetos Complementares 

PIP da Área de 

Reserva 

Arqueológica 

 A área afeta ao PIP mantém-se. O PIP continua também a ser 

dividido em duas porções: a porção da Área de Reserva 

Arqueológica (ARA) e a zona a Norte/Noroeste do PIP não 

condicionada pela ARA. Como o plano de água deixa de 

confrontar diretamente com limite do PIP da ARA, o projeto 

considera esta última área como uma continuação do Parque 

Lakes Boulevard, com prados e áreas verdes de 

enquadramento, que se estende para Norte e Poente. 

 Na zona de ARA, as diferenças relativamente ao PIP de 2012 

referem-se essencialmente aos percursos que agora têm nova 

configuração decorrente das dinâmicas nas vizinhanças que 

também foram alteradas. Junto ao limite poente, propõe-se um 

acesso pedonal principal justaposto à pista ciclável, associado 

a norte com a rede de percursos do Parque Lakes Boulevard e 

às áreas urbanas e a Sul com a infraestrutura ciclável e 

pedonal da Avª do Cerro da Vila. Nesta área é mantido o 

mesmo tipo de intervenção recomendado pela Direção Regional 

de Cultura (DRC) do Algarve com o aterro das estruturas 

descobertas e a utilização de uma sementeira de prado na 

área. 

 No limite do PIP que confronta com o sítio arqueológico, o 

projeto ajustado prevê uma vedação semitransparente e 

direcional que revela parcialmente o sítio, promovendo-o e 

potenciando o interesse e curiosidade de quem passa, para o 

ir visitar. 

 O PIP da ARA de 2012 não previa escavações enquanto o PIP 

ajustado prevê uma escavação de 9,2 m3 (profundidade entre 

os 20 cm e os 30 cm na área de escavação, que ronda os 

60 m2) fora da ARA. 

 O volume de aterro no projeto ajustado aumentou 

relativamente ao proposto no PIP aprovado no âmbito do 

processo de AIA (11.135 m3 e 8.113 m3, respetivamente). 
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Tema Ajustes aos Projetos Complementares 

PIP do Dique 

 A área afeta ao PIP do Dique de Proteção contra as Cheias 

aumentou de 13,9 ha para 21,0 ha. 

 O PIP do Dique ajustado é definitivo apenas para a área 

inserida dentro do limite do Parque Ambiental de Vilamoura, 

uma vez que no projeto ajustado grande parte da área do 

dique passa a corresponder a uma área urbanizável. O PIP do 

Dique do projeto objeto de um RECAPE em 2012 era definitivo 

em toda a sua extensão. 

 Em termos de vegetação, o PIP ajustado prevê na sua porção 

definitiva uma zona de Orla/Mata mediterrânica e na parte não 

definitiva, concretamente no lado nascente, espécies 

herbáceo-arbustivas instaladas através de hidrossementeira. A 

vegetação na zona da cumeeira do dique é essencialmente 

rasteira. O PIP do Dique do projeto objeto de um RECAPE em 

2012 previa vegetação nos seus diversos estratos em 

diferentes planos e cotas na saia dos taludes,  

 Em ambos os projetos está previsto um percurso longitudinal 

principal panorâmico que é atravessado por percursos 

perpendiculares. No projeto objeto de um RECAPE em 2012 

estava proposto um percurso na crista do dique. No projeto 

ajustado, o caminho está proposto na zona de transição entre 

a área urbana e o PAV, segundo uma linha que acompanha a 

meandrização do paramento do dique e que se desenvolve 

numa cota mais alta relativamente ao resto do PAV. 
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Tema Ajustes aos Projetos Complementares 

PIP do desvio do 

Vale Tisnado 

 O PIP do desvio do Vale Tisnado ajustado é semelhante 

àquele proposto no projeto objeto de um RECAPE em 2012. 

 No PIP ajustado a área afeta a vegetação adaptada ao longo 

da linha de água é maior (não quantificado). 

 O PIP aprovado previa a implantação de uma ponte em 

madeira que possibilitava o atravessamento da vala por peões 

e ciclistas, enquanto no projeto ajustado estão previstas duas 

pontes em madeira, que também possibilitam o 

atravessamento da vala por peões e ciclistas garantindo a 

circulação não motorizada em toda a área do PAV e a sua 

ligação aos percursos do Dique de Defesa contra Cheias e à 

futura área urbana. 

Balanço final de 

terras 

 O projeto ajustado prevê um volume de terras sobrantes 

inferior relativamente ao projeto objeto de um RECAPE em 

2012 (178.483 m3 vs. 284.591 m3, respetivamente). 

Projeto do 

Estaleiro 

 A área afeta ao estaleiro foi deslocada, mas continua dentro 

da área já sujeita a prospeção arqueológica; 

 Os acessos de obra mantêm-se, tendo havido apenas 

pequenos acertos em dois troços dentro do PAV de acessos 

“propostos a desativar terminado o PAV”. 

Cronograma das 

intervenções 

 O cronograma das intervenções apenas sofreu atualizações 

relativas às infraestruturas previstas no projeto ajustado e às 

redefinições do projeto objeto de um RECAPE em 2012. 
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Em adição aos volumes já referidos como inalterados, acrescenta-se que os seguintes 

documentos, constantes na Secção 4 – Anexos ao RECAPE se mantêm conforme o 

RECAPE submetido, com aprovação condicionada, em 2012: 

 Volume V - Plano de Proteção de Espécies Aquáticas Protegidas e Respetivo 

Parecer do ICNB (atual ICNF); 

 Volume VI - Estudo dos Quirópteros; 

 Volume VII - Levantamento dos vestígios arqueológicos existentes na “Área de 

Reserva Arqueológica”; 

 Volume X - Prospeções arqueológicas nas áreas destinadas a estaleiros e caminhos 

de acesso e respetivo parecer do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 

Arqueológico (IGESPAR) (atual DGPC); 

 Volume XIV - Estudo de aceitação social. 

 

4.2.2 Avaliação de impactes diferenciais nos descritores determinantes 

Na sequência da identificação das principais diferenças entre o Projeto de Execução objeto 

de um RECAPE em 2012 e o Projeto ajustado agora em análise, nesta secção abordam-se 

os impactes ambientais (positivos ou negativos) que podem decorrer dessas alterações, em 

particular os referentes aos descritores considerados determinantes no Parecer da 

Comissão de Avaliação (outubro de 2009) que deu origem à DIA: 

 Solos e Uso do Solo; 

 Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas; 

 Hidrologia e Qualidade das Águas Superficiais; 

 Ordenamento do Território; 

 Socioeconomia; 
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 Património; 

 Ecologia; 

 Paisagem. 

Os impactes serão avaliados em especial recorrendo ao seu sentido valorativo, magnitude e 

significância, podendo, sempre que se revele necessário, ser sistematizadas segundo os 

critérios de classificação seguintes: 

 Sentido valorativo – negativo, nulo ou positivo, consoante o impacte provoca uma 

degradação, não afeta ou valoriza a qualidade do ambiente, respetivamente; 

 Tipo de ocorrência – diretos ou indiretos, consoante sejam determinados diretamente 

pelo projeto, ou sejam induzidos pelas atividades com ele relacionadas; 

 Probabilidade de ocorrência – certos, prováveis, improváveis ou de probabilidade 

desconhecida; 

 Duração – temporários ou permanentes, consoante se verifiquem apenas durante 

um determinado período, ou se forem continuados no tempo; 

 Reversibilidade – reversíveis ou irreversíveis, caso os impactes permaneçam no 

tempo ou se anulem (a médio ou longo prazo); 

 Desfasamento no tempo – imediatos (ocorrência durante ou imediatamente após a 

fase de construção), de médio prazo (sensivelmente até 5 anos) ou de longo prazo; 

 Âmbito espacial – local, regional ou nacional; 

 Magnitude – fraca, moderada ou forte, consoante a dimensão da afetação provocada 

pelo impacte; 

 Grau de significância – muito significativos, significativos, pouco significativos ou 

muito pouco significativos, de acordo com o cumprimento/incumprimento da 

legislação específica vigente, sempre que interfiram com populações, figuras de 

ordenamento como a REN (Reserva Ecológica Nacional) ou a RAN (Reserva 
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Agrícola Nacional), sempre que afetarem o equilíbrio dos ecossistemas existentes, 

sempre que afetarem áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico, etc.. 

 

4.2.2.1 Solos e Uso do Solo 

Os principais impactes identificados no EIA para a fase de construção, relativamente ao 

fator “Solos e Uso do Solo” e no âmbito do projeto objeto de um RECAPE em 2012, foram 

os seguintes: 

 Ocupação temporária do solo (instalação do estaleiro e acessos de obra, parque de 

máquinas e veículos, deposição temporária de terras); 

 Afetação do solo (preparação do terreno e movimentação de terra, que inclui 

trabalhos de limpeza, desmatação, desenraizamento e decapagem, modelação de 

lagos, impermeabilização dos fundos e contenção das margens e execução de 

aterros); 

 Eventual contaminação do solo (instalação do estaleiro, parque e circulação de 

máquinas e veículos). 

Os impactes identificados no projeto objeto de um RECAPE em 2012 continuam a verificar-

se no projeto ajustado, no entanto, considera-se que há alterações no que diz respeito à 

magnitude e à significância destes impactes.  

O impacte relativo à ocupação temporária do solo contribui para a compactação do solo e, 

consequentemente, para a redução da sua permeabilidade. No EIA, este impacte foi 

avaliado como negativo, direto, certo, temporário, localizado, minimizável e reversível, sem 

significado (justificado pelo facto dessas áreas não apresentarem “qualquer uso que 

aproveite o potencial produtivo dos solos existentes”). 

No entanto, e de acordo com o Parecer da Comissão de Avaliação (2009), “o fator solos 

refere-se ao potencial dos mesmos e não à situação particular em que se encontram”, ou 

seja, as áreas ocupadas temporariamente sofrerão efeitos de compactação, o que afetará a 

aptidão agrícola destes solos. 

O estaleiro localizar-se-á em terrenos compreendidos entre o Dique de Proteção às Cheias 

e o Canal 2, integrando uma área onde no futuro será feito loteamento e, portanto, a 
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edificação de áreas. Relativamente aos acessos à obra, parte destes serão criados 

especificamente para a empreitada, com o intuito de serem posteriormente desativados 

(parte será desativada após conclusão das intervenções no PAV, enquanto os restantes 

acessos serão desativados no fim de obra ou manter-se-ão na fase de exploração do 

projeto).  

Por outro lado, como se prevê a reutilização de parte dos volumes de terra, com origem nos 

trabalhos de decapagem e escavação, para a execução de aterros (alteamento/modelação 

do fundo e margens do lago, dique de proteção contra cheias e sua zona adjacente e, ainda, 

a vala corta-águas), as terras sobrantes serão depositadas temporariamente em obra. Uma 

vez que o volume sobrante de terras diminui (comparativamente com o projeto objeto de um 

RECAPE em 2012, de 284.591 m3 para 178.483 m3), a área para acomodar 

temporariamente os depósitos de terra provavelmente também diminuirá. 

Este impacte espera-se negativo, devido à compactação, ocupação e potencial 

contaminação dos solos, no entanto, será temporário, não permanecendo durante a fase de 

exploração. Reavalia-se como pouco significativo (o impacte no EIA foi avaliado sem 

significado). Apesar deste impacte afetar a aptidão agrícola dos solos (na área destinada ao 

estaleiro, no parque de veículos afetos à obra e nos acessos), a área temporariamente 

afetada é expectavelmente reduzida (comparativamente à área total do projeto) e parte 

desta área será urbanizada numa fase posterior, conforme previsto no PU de Vilamoura.  

A aplicação das medidas de minimização de impactes (deposição temporária de terras e 

implantação do estaleiro e parque de materiais) contribuirá para a diminuição da 

significância deste impacte, sendo que na escala de avaliação qualitativa já apresenta a 

classificação mais baixa. 

No que concerne à afetação do solo, os trabalhos de movimentos de terra (escavações) e, 

sobretudo, de decapagem do solo potenciam este impacte, classificado no EIA como 

negativo, certo, direto, permanente, localizado e minimizável, com magnitude moderada e 

pouco significativo.  

De acordo com o Parecer da Comissão de Avaliação (2009), este impacte terá 

provavelmente uma significância mais elevada do que aquela avaliada, uma vez que há 

escassez das classes A e B (solos suscetíveis de utilização agrícola intensiva e 

moderadamente intensiva) na região do Algarve. 

Com as alterações ao projeto objeto de um RECAPE em 2012 (Projeto ajustado), a área do 

plano de água dos lagos e a sua profundidade diminuiu, o que, por conseguinte, diminuiu o 
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volume de decapagem do projeto. Esta alteração traduz-se numa menor afetação (direta e 

permanente) sobre o recurso solo. De referir que a diminuição do volume de decapagem 

não foi significativa (diferença de 2.086 m3, considerando a construção dos lagos, 

plataformas e dique).  

Há ainda a ter em conta que os aterros previstos na empreitada localizar-se-ão sobre solos 

que ficarão definitivamente afetados na sua capacidade de uso. Considera-se que as 

alterações do projeto ajustado não alteram de forma significativa este tipo de impacte. 

Em suma, a classificação do impacte mantém-se significativo, devido à perda efetiva do 

potencial destes solos de classe A e B e devido à escassez de solos com aptidão agrícola 

na região do Algarve. 

Relativamente à magnitude, esta mantém-se moderada uma vez que o volume de terras 

provenientes das ações de decapagem é um quantitativo considerável, na ordem dos 

358.000 m3, apesar de ter existido uma diminuição deste volume com a evolução do projeto. 

Esta diminuição baseia-se na comparação de volumes realizada entre o projeto objeto de 

um RECAPE em 2012 e o projeto ajustado, incluindo os projetos complementares. 

No que diz respeito à contaminação dos solos devido a ocorrência de derrames acidentais 

de substâncias poluentes durante a fase de construção, este impacte avaliado no EIA (2009) 

como negativo, provável, direto, potencialmente significativo, muito localizado e reversível 

mantém a sua classificação no projeto ajustado, uma vez que pode ser evitado ou 

minimizado, caso sejam adotadas as práticas adequadas no manuseamento de substâncias 

poluentes e uma efetiva gestão dos resíduos de obra, e ainda porque os ajustes realizados 

no projeto não alteram este risco. 

Na fase de exploração e considerando o EIA (2009), não foram identificados impactes 

específicos desta fase ao nível dos solos. No entanto, dos três impactes identificados no 

descritor “Solos e Uso do Solo” na fase de construção, dois deles permanecerão no tempo 

(afetação do solo e eventual contaminação do solo) e, portanto, continuarão na fase de 

exploração.  

Não foram identificados novos impactes sobre o fator “Solos e Uso do Solo” decorrentes das 

alterações feitas ao projeto, relativamente ao processo de AIA anterior. 
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4.2.2.2 Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas 

No que diz respeito à hidrogeologia e à qualidade das águas subterrâneas, no EIA foram 

identificados os seguintes impactes negativos na fase de construção decorrentes da 

remoção de terrenos da cobertura quaternária e dos lodos: 

 Desorganização do padrão natural do fluxo subterrâneo do aquífero quaternário que 

implicará uma alteração no escoamento de água subterrânea para a ribeira da 

Quarteira; 

 Possibilidade da afetação das condições hidráulicas do aquífero miocénico; 

 Afetação da qualidade da água subterrânea. 

No que diz respeito à ação da escavação dos lagos, os ajustes ao projeto referem-se à 

diminuição da profundidade e da área do sistema de lagos, ou seja, esta alteração implica a 

diminuição do volume de terrenos da cobertura quaternária e dos lodos a remover. 

Concretamente, houve um aumento da cota dos fundos dos lagos que antes estava 

projetada para +1,4 m e passou a ser +1,5 m e a área dos lagos foi reduzida de 29 ha para 

22,4 ha.  

Os ajustes referidos traduzem-se numa redução do volume de terras a escavar e a decapar 

de 659.044 m3 no PE aprovado no âmbito do processo de AIA para 507.917 m3 no Projeto 

ajustado.  

Eventuais exsurgências de água que surjam com a escavação dos lagos tenderão a ser 

menos agravadas no projeto ajustado, especialmente porque a escavação será menos 

profunda e, portanto, comparativamente à situação prevista no projeto objeto de um 

RECAPE em 2012 haverá um gradiente hidráulico menor entre o nível freático no aquífero e 

a escavação. Existe uma redução do volume de escavações abaixo do nível freático para 

modelação de lagos e canais de 399.304 m3 para 268.887 m3 (33%, cf. Tomo 1 – 

Terraplanagem dos Lagos e Dique, Volume II da Secção 5). 

Deste modo, o caudal que tenderá a entrar na escavação e que não irá alimentar (pelo 

menos diretamente) a ribeira da Quarteira (magnitude) será menor. A afetação do 

escoamento da ribeira da Quarteira (significância) será igualmente menor. A afetação do 

fluxo natural do aquífero quaternário, classificado no EIA (2009) e no RECAPE (2012) com 

magnitude variável (em função da variação do caudal registada) e significância reduzida, no 
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projeto ajustado apresenta-se pouco significativo e com magnitude variável (fraca - 

moderada). 

Relativamente à afetação das condições hidráulicas do aquífero miocénico, o EIA refere (e o 

RECAPE de 2012 não altera) que não se prevê que a construção dos lagos e canais 

contribua para introduzir alterações significativas nas condições hidráulicas atualmente 

existentes. Considerando que a construção dos lagos implicará no projeto ajustado uma 

menor profundidade de escavação, prevê-se que a afetação seja ainda menos significativa 

do que o anteriormente previsto. 

Relativamente à qualidade da água subterrânea, as ações causadoras de impactes durante 

a fase de construção referem-se à escavação de terras, com a remoção da camada 

superficial, para a modelação do fundo dos lagos. Esta remoção irá eventualmente intersetar 

níveis freáticos do aquífero superficial (Quaternário) com consequente exsurgência de água. 

Deste modo, os aquíferos, especialmente o superficial, ficam mais expostos a 

contaminações decorrentes das obras. No EIA considerou-se este impacte negativo, pouco 

significativo, temporário e muito minimizável, se forem adotadas as medidas corretas. Neste 

contexto, os ajustes feitos ao projeto referem-se ao aumento da cota do fundo dos lagos em 

10 cm e à redução da área a escavar, o que representa uma menor remoção da camada 

superficial. Deste modo, os ajustes ao projeto vão também no sentido de reduzir o risco 

associada a contaminações das águas subterrâneas durante as obras, continuando a 

classificar-se como pouco significativo. 

Na fase de exploração, o EIA considerou que a principal ação decorrente do projeto que 

constitui impacte negativo refere-se ao enchimento dos lagos com água do mar. O potencial 

impacte está associado ao risco de salinização dos aquíferos (quaternário e miocénico), 

através da percolação vertical de água proveniente dos lagos.  

Em teoria existe o risco de infiltração de águas salgadas a partir do fundo e margens dos 

lagos, para o aquífero quaternário (espessura na área de intervenção que varia entre 5 m e 

20 m) e em muito menor grau no aquífero miocénico, dado este apresentar artesianismo, e 

devido à cobertura quaternária de baixa permeabilidade, com comportamento de aquitardo. 

No entanto, uma diminuição da piezometria provocada por bombagens excessivas na 

envolvente ou diminuição da recarga por efeito das alterações climáticas, poderia aumentar 

o risco de salinização do aquífero miocénico, com efeitos irreversíveis. 

No entanto, o enchimento dos lagos com água do mar pressupõe a impermeabilização dos 

lagos e das margens, e a metodologia prevista no projeto objeto de um RECAPE em 2012 e 

no projeto ajustado mantém-se inalterada. Esta metodologia pressupõe o saneamento dos 
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níveis mais arenosos até uma profundidade média da ordem dos 0,60 m, abaixo da cota 

final dos lagos, e a sua substituição por solos argilosos devidamente compactados.  

O EIA avalia (e o RECAPE de 2012 mantém) este impacte sobre a qualidade das águas 

subterrâneas do aquífero miocénico do projeto objeto de um RECAPE em 2012 como sem 

significado. 

Tendo em conta o referido, no projeto ajustado a metodologia para a impermeabilização dos 

lagos é mantida e a cota dos lagos é ligeiramente superior (10 cm) o que significa que a 

espessura de solos a separar o fundo dos lagos do nível piezométrico do aquífero miocénico 

é ligeiramente superior, o que significa uma ligeira diminuição do risco associado à 

salinização do referido aquífero. 

Pelo exposto, as características do projeto ajustado ajudam, ainda que de forma ligeira, a 

reduzir a magnitude e a significância dos diferentes impactes negativos. Aqui considera-se 

que o risco de salinização do aquífero miocénico é um impacte significativo, no entanto, com 

a implementação das medidas de minimização (impermeabilização dos lagos e margens) 

passa a ser pouco provável. 

Não obstante ao referido atrás, tendo em conta a existência de alguma incerteza 

relativamente à evolução dos níveis piezométricos e da qualidade da água subterrânea no 

decorrer da fase da obra e durante a fase de exploração, propõe-se, em conformidade 

também com o indicado na DIA, a realização de um programa de monitorização que visa a 

evolução destas destes dois aspetos. Os resultados deste programa permitirão a adoção de 

novas medidas de minimização caso sejam necessárias.  

 

4.2.2.3 Hidrologia e Qualidade das Águas Superficiais 

No que diz respeito à hidrologia, no EIA (2009) e RECAPE (2012) anteriores foram 

identificados os seguintes impactes negativos na fase de construção decorrentes das 

movimentações de terra a efetuar: 

 Interferência no escoamento do Vale Tisnado e Vala dos Marmeleiros, através do 

desvio do Vale Tisnado e secagem temporária dos lagos 5 e A; 

 Interferência das cheias na Ribeira da Quarteira sobre as intervenções do projeto; 
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 Interferências com o escoamento de linhas de água devido à deposição de terras 

sobrantes. 

O Projeto ajustado não introduz alterações ao primeiro impacte, classificado no EIA como 

pouco significativo, uma vez que o projeto do desvio do Vale Tisnado se mantém, do ponto 

de vista da interferência com o escoamento, inalterado.   

Quanto ao segundo impacte, é de referir que o deslocamento em aproximadamente 90 m 

lineares para nordeste do dique de proteção do empreendimento previsto pelo Projeto 

ajustado resulta numa redução do risco local de afetação de trabalhadores e bens pelas 

cheias da ribeira da Quarteira. Não obstante, a calendarização das intervenções do projeto 

mais críticas quanto a este impacte, nomeadamente os trabalhos de construção da secção 

terminal do desvio do Vale Tisnado, são mantidas no Projeto ajustado (de março a outubro, 

no primeiro ano, e de março a junho), pelo que o risco máximo, mitigável com a adequada 

calendarização das intervenções no período mais seco, conforme preconizado no EIA, se 

mantém inalterado, tendo sido o impacte já avaliado no EIA como pouco provável e pouco 

significativo, dado que as cheias que poderão ocorrer não serão demasiadamente 

repentinas, podendo ser acautelados os riscos humanos e minimizada a afetação de bens. 

Relativamente ao último impacte referido, de acordo com o apresentado na Descrição do 

projeto (secção 3.9 – Plano de Movimentação de Terras), mantém-se no Projeto ajustado a 

existência de terras sobrantes, mas em menor volume (178.483 m3 face a 284.591 m3, uma 

redução de 37%). Considerando os depósitos temporários, associados aos movimentos de 

terras previstos, o Projeto ajustado prevê também um menor volume total de movimentos de 

terras (incluindo os volumes de decapagem, escavação e aterro com materiais de 

escavação e decapagem), cerca de 1.694.314 m3 face aos 1.974.293 m3 previstos pelo 

projeto objeto de um RECAPE em 2012 (redução de 14%, cf. Lusotur, 20111). 

Nestas condições considera-se que o impacte no Projeto ajustado será de magnitude mais 

reduzida que aquela avaliada no projeto objeto de um RECAPE em 2012, reduzindo-se 

também o seu significado. Note-se que este impacte já havia sido considerado no EIA como 

evitável com a imposição da proibição da deposição destas terras, ainda que 

provisoriamente, a menos de 10 m do leito de qualquer linha de água e, no caso de um 

                                                

1
 Lusotur (2011). Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução do Projeto dos Lagos e Canais 

da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura. Tomo 2 – Relatório. 126 pp. 
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depósito definitivo, em área de leito de cheia (período de retorno de 100 anos), a qual ficou 

estabelecida na DIA. 

Para a fase de exploração, o EIA e RECAPE identificam os seguintes impactes negativos 

quanto à hidrologia: 

 Regularização do escoamento no Vale Tisnado a jusante do Lago 4; 

 Interferência no funcionamento da Cidade Lacustre em situação de cheia no Vale 

Tisnado; 

 Redução da área de encaixe de cheias do troço terminal da ribeira da Quarteira 

(entre 1000 e 2600 m da foz da ribeira), com acréscimo das cotas atingidas para 

cada caudal de cheia. 

O Projeto ajustado introduz um agravamento do primeiro impacte dada a alteração da 

drenagem de águas pluviais na envolvente dos lagos da Cidade Lacustre. Com a exceção 

de parte das principais avenidas que atravessam a área de intervenção, esta drenagem 

passa a ser efetuada para os lagos, ao invés de contribuir para o escoamento do Vale 

Tisnado. Tendo em conta a área da bacia hidrográfica afetada pelo desvio de águas pluviais 

(3% da área total da bacia hidrográfica do Vale Tisnado), bem como o grau de 

artificialização que caracteriza esta linha de água e a ausência de usos sensíveis, prevê-se 

que este impacte se mantenha, não obstante o agravamento da magnitude, como pouco 

significativo, tal como valorado no EIA. 

Decorrente da alteração do impacte anterior, do projeto objeto de um RECAPE em 2012 

para o projeto ajustado, verifica-se também um agravamento da interferência das cheias no 

Vale Tisnado sobre o funcionamento dos lagos da Cidade Lacustre por via do aumento da 

afluência de águas pluviais. Esta alteração é especialmente notória para os episódios 

pluviosos com período de retorno até 5 anos, já que para períodos mais elevados parte das 

águas pluviais já era encaminhada para os lagos da Cidade Lacustre. Este impacte é 

controlado pela descarga de cheias da Cidade Lacustre, considerando-se que a valoração 

do impacte se mantém, assim, no nível pouco significativo avaliado no EIA.  

Neste âmbito merece ainda referência que o Projeto ajustado prevê a utilização de áreas 

adjacentes à Área de Reserva Arqueológica, integradas no Parque Lake Boulevard, como 

bacia de retenção da cheia centenária proveniente das bacias de nascente, promovendo a 

infiltração, o que contribui para a redução do significado do impacte potencial. 
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Quanto ao último impacte identificado no EIA, o Projeto ajustado contribui, através do 

deslocamento para NE do dique e também da redução da afluência de águas pluviais à 

parte terminal do Vale Tisnado e à ribeira da Quarteira, para a redução do impacte.  

No Anexo 3 apresenta-se desenho com a sobreposição de plantas de previsão de áreas 

inundadas pela cheia centenária no Projeto ajustado e no projeto objeto de um RECAPE em 

2012. Neste desenho verifica-se que o Projeto ajustado provoca a inundação de uma área 

menor que aquela do projeto objeto de um RECAPE em 2012, sendo a diferença 

concentrada no troço terminal da ribeira da Quarteira e principalmente na sua margem 

direita. Os resultados de cota da superfície livre durante a cheia centenária apresentados no 

Projeto ajustado (Tomo 6 – Obras de Defesa contra Cheias: Obras Hidráulicas do Volume II 

da Secção 5) para a situação atual (sem implementação de projeto) e futura (com 

implementação do projeto), que revelam uma diferença de 0,32 m a cerca de 1930 m da foz 

(a montante da intersecção com o desvio do Vale Tisnado), não são em rigor comparáveis 

para determinar o efeito introduzido pelo projeto, devido a se considerar um nível de maré 

superior na situação futura em 0,2 m (e ao efeito desta condição de fronteira poder não ser 

linear no modelo numérico considerado). Contudo, assinala-se que numa abordagem 

simplificada, a subtração de 0,2 m (maré) à diferença entre resultados para a situação atual 

e futura resulta numa diferença inferior aos 0,2 m de diferença previstos pelo projeto objeto 

de um RECAPE em 2012, o que indica que a cota da superfície livre durante a cheia 

centenária no projeto ajustado será inferior relativamente ao primeiro projeto referido, o que 

se confirma pela menor área total inundada prevista, conforme o desenho do Anexo 3. 

Na área agora resguardada da cheia centenária assinala-se o parque de estacionamento de 

acesso à praia da Falésia (Rocha Baixinha) e o acesso terrestre (rodoviário) à área de 

estaleiro da Marina de Vilamoura, próximo à foz da ribeira (cf. figura seguinte). Assim, 

considera-se esta alteração introduzida pelo Projeto ajustado como significativa, mas que se 

mantenha a classificação do impacte negativo como pouco significativo. 
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Extrato de Desenho do Anexo 3 

Figura 28 – Comparação de áreas inundadas pela cheia centenária junto à foz da ribeira da 

Quarteira no Projeto ajustado e no projeto objeto de RECAPE em 2012  

Para além destas alterações, o projeto ajustado introduz um novo impacte negativo 

referente à relativa regularização do escoamento na ribeira da Quarteira, causada pela 

remoção do contributo das águas pluviais da área de intervenção e bacias para aí drenantes 

do escoamento da respetiva bacia hidrográfica. Tendo em conta a área da bacia hidrográfica 

da ribeira da Quarteira afetada pelo desvio de águas pluviais (0,2% da área total da bacia 

hidrográfica, cf. Tomo 5 – Obras de Defesa contra Cheias: Estudo Hidrológico do Volume II 

da Secção 5), bem como a ausência de usos sensíveis, prevê-se que este impacte tenha 

fraca magnitude e seja muito pouco significativo. 
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Assinala-se também, com o Projeto ajustado um impacte positivo referente à 

compatibilização da drenagem pluvial das bacias de Nascente com a cheia centenária 

permitindo, por garantir a continuidade dos escoamentos para jusante, evitar o alagamento 

da Av. João Meireles e zona residencial a jusante, previsto ocorrer nessa situação (cf. Tomo 

7 – Drenagem das bacias a Nascente, Volume II da Secção 5). Este impacte ocorrerá 

apenas na situação de cheia centenária, com relativamente baixa probabilidade, mas tendo 

em conta que intervém sobre zona residencial considera-se que será um impacte 

significativo. 

No que diz respeito à qualidade da água, no EIA (2009) e RECAPE (2012) foram 

identificados os seguintes impactes na fase de construção: 

 Diminuição da renovação e potenciação da eutrofização nos lagos existentes a 

jusante do desvio do Vale Tisnado, em consequência da interrupção do escoamento 

por este desvio; 

 Potenciação da degradação da qualidade da água dos lagos da Cidade Lacustre na 

fase de enchimento e de exploração dos lagos pela operação de desmatação2; 

 Contaminação das águas superficiais e potenciação da eutrofização em resultado de 

eventuais exsurgências de água subterrânea causadas pelas operações de 

escavação dos lagos; 

 Degradação da qualidade da água (aumento de turbidez, consumo de oxigénio, 

contaminação com substâncias tóxicas) e potenciação da eutrofização em virtude do 

aumento de escorrências originadas pela exposição de solo desprotegido durante os 

períodos de precipitação mais intensa; 

 Degradação da qualidade da água superficial devido à geração de efluentes 

domésticos pelo estaleiro. 

No Projeto ajustado perspetiva-se, em geral, a manutenção destes impactes temporários. 

Não obstante, é possível assinalar que o Projeto ajustado conduz, pela redução da área e 

profundidade dos lagos, a uma redução do impacte associado às exsurgências de água 

                                                

2 Devido à degradação da matéria orgânica deixada no leito dos lagos após a desmatação, causando com o 

enchimento dos lagos o aumento do consumo de oxigénio e potenciando a eutrofização dos lagos. 

3
   Lusotur (2011). Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução do Projeto dos Lagos e Canais 
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subterrânea (terceiro impacte indicado). A este propósito, consulte-se também a avaliação 

de impactes sobre a hidrogeologia e qualidade das águas subterrâneas. De facto, existe 

uma redução do volume de escavações abaixo do nível freático para modelação de lagos e 

canais de 399.304 m3 para 268.887 m3 (33%, cf. Tomo 1 – Terraplanagens dos Lagos e 

Dique, Volume II da Secção 5). 

Adicionalmente, pelos menores volumes de escavações e aterros associados ao Projeto 

ajustado face ao projeto objeto de um RECAPE em 2012 (redução de 1.974.293 m3 para 

1.694.314 m3, 14%, considerando apenas os volumes de decapagem, escavação e aterro 

com materiais de escavação e decapagem, cf. Lusotur, 20113, e secção 3.5. Plano de 

Movimentação de Terras neste volume) perspetiva-se também uma redução do impacte 

resultante das escorrências (quarto impacte indicado). Na globalidade, todos os impactes 

negativos foram considerados no EIA como pouco significativos após mitigação, avaliação 

que se considera válida para o Projeto ajustado. 

Em particular no último impacte referido, associado ao estaleiro, o Projeto ajustado 

considera o encaminhamento dos efluentes domésticos gerados para a ETAR de Vilamoura, 

tal como havia sido preconizado no EIA, pelo que o impacte negativo esperado será de 

significado nulo. 

Identificou-se ainda como um impacte positivo do desvio do Vale Tisnado, o evitar da 

exposição de solo desprotegido ao escoamento e também da afluência à área de 

intervenção de águas contaminadas com coliformes e nutrientes provenientes do Vale 

Tisnado. Este impacte mantém-se inalterado no Projeto ajustado, dado que o projeto do 

desvio do Vale Tisnado não sofre alterações na perspetiva de desvio do escoamento do 

Vale Tisnado da área de intervenção.  

Para a fase de exploração, o EIA (2009) e RECAPE (2012) identificam os seguintes 

impactes quanto à qualidade da água: 

 Impacte positivo e significativo de redução do risco de eutrofização na área de 

intervenção, em consequência da substituição da alimentação atual dos lagos feita 

pela água do Vale Tisnado pela água de melhor qualidade da Marina de Vilamoura; 

                                                

3
   Lusotur (2011). Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução do Projeto dos Lagos e Canais 

da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura. Tomo 2 – Relatório. 126 pp. 
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 Impacte negativo potencial por contaminação das águas por derrames acidentais de 

óleos e combustíveis, com origem nas embarcações que circularão nos lagos da 

Cidade Lacustre; 

 Impacte negativo potencial por contaminação da água dos lagos da Cidade Lacustre 

com fungicidas com tributil-estanho (TBT), resultante da dissolução na água de tintas 

antivegetativas utilizadas no revestimento das embarcações; 

 Impacte negativo de deposição de resíduos (principalmente urbanos) no leito dos 

lagos da Cidade Lacustre. 

Neste contexto, o Projeto ajustado reduz os dois primeiros impactes negativos identificados 

e também o impacte positivo na situação da afluência de águas pluviais da área envolvente 

aos lagos da Cidade Lacustre. O último impacte negativo considera-se semelhante em 

ambos os projetos. 

No primeiro caso, a eliminação no Projeto ajustado da eclusa de ligação à Marina de 

Vilamoura faz prever que o tráfego de embarcações nos lagos reduza consideravelmente. 

No segundo caso, interessa referir-se que os resultados da monitorização recente da 

qualidade da água superficial na área de intervenção do projeto e envolvente confirmam que 

a qualidade da água na Marina de Vilamoura se mantém superior àquela que aflui do Vale 

Tisnado, em particular quanto à concentração de nutrientes e ao potencial de eutrofização, 

principal preocupação de qualidade dos lagos da Cidade Lacustre na fase de exploração. 

De facto, nas figuras seguintes é possível observar-se a evolução desde 2014 das 

concentrações medidas dos parâmetros CBO5, Azoto total e Fósforo total nos Canais do 

golfe, Lago 3 e Marina de Vilamoura (cf. também para este último local as tabelas com 

valores no Tomo 4 – Sistema de Manutenção da Qualidade da Água dos Lagos, Volume II 

da Secção 5). Embora a frequência de monitorização seja superior na Marina de Vilamoura 

(aproximadamente mensal, face a trimestral nos restantes locais), verificam-se geralmente 

menores valores dos parâmetros neste local, especialmente quanto aos nutrientes azoto e 

fósforo.  
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Adaptado de Vilamoura Lusotur (2017) 

Figura 29 – Evolução da concentração de CBO5 medida pela Vilamoura Lusotur nos 

Canais do golfe, Lago 3 e Marina de Vilamoura no período 2014-2017  
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Adaptado de Vilamoura Lusotur (2017) 

Figura 30 – Evolução da concentração de azoto total medida pela Vilamoura Lusotur 

nos Canais do golfe, Lago 3 e Marina de Vilamoura no período 2014-2017  
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Adaptado de Vilamoura Lusotur (2017) 

Figura 31 – Evolução da concentração de fósforo total medida pela Vilamoura Lusotur 

nos Canais do golfe, Lago 3 e Marina de Vilamoura no período 2014-2017  

Considerando os valores máximos admissíveis (VMA) no âmbito dos objetivos ambientais 

de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 

de agosto), aplicáveis para os locais Canais do golfe e Lago 3, verificam-se algumas 

excedências para o CBO5 (VMA de 5 mg/l) e Azoto total (VMA de 2 mg/l para o Azoto 

Kjeldahl), especialmente no Lago 3. Quanto ao fósforo, e considerando os limites do critério 

nacional de eutrofização para albufeiras e lagoas, conclui-se que existem condições 

geralmente mesotróficas (entre 0,010 e 0,035 mg/l) ou eutróficas (acima de 0,035 mg/l), 

especialmente no ponto no Lago 3, observando-se na Marina de Vilamoura geralmente 

concentrações de fósforo características de condições oligotróficas. 

Nesta situação, o impacte positivo e significativo de redução do risco de eutrofização 

mantém-se no Projeto ajustado, porque a qualidade da água na Marina de Vilamoura 

continua a ser relativamente boa. Contudo, prevê-se que a magnitude do impacte se reduza, 

face à estimada para o projeto objeto de um RECAPE em 2012, dado se considerar a 

afluência aos lagos da Cidade Lacustre das águas pluviais das áreas envolventes. 

Neste âmbito, são particularmente relevantes as águas pluviais das bacias de montante da 

Av. Praia da Falésia e nascente, já urbanizadas, e das zonas de loteamentos, a urbanizar na 

sequência do projeto em estudo. De fato, as águas pluviais de zonas urbanizadas poderão 

estar contaminadas com nutrientes, hidrocarbonetos e outras substâncias poluentes, em 

virtude das escorrências de espaços verdes tratados, arruamentos e vias rodoviárias, 
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tipicamente na sequência das primeiras chuvadas após o período seco. Nos lagos a 

concentração de nutrientes e de outros contaminantes poderá potenciar problemas de 

qualidade da água como turbidez, aumento do consumo de oxigénio dissolvido, poluição 

com substâncias tóxicas e ocorrência de eutrofização. 

O Projeto ajustado estima o contributo anual das escorrências das bacias hidrográficas 

afluentes aos lagos da Cidade Lacustre (972 m3) em cerca de 9%. O seu contributo será 

mais importante em janeiro, mês mais chuvoso, não obstante perfazendo apenas cerca de 

30% do total de afluências aos lagos (cf. Tomo 4 - Sistema de Manutenção da Qualidade da 

Água dos Lagos do Volume II da Secção 5). 

No entanto, o estudo de modelação hidrodinâmica, bem como a análise da qualidade da 

água verificada em lagos de características semelhantes, ambos efetuados para o Projeto 

ajustado (cf. Tomo 4 - Sistema de Manutenção da Qualidade da Água dos Lagos do Volume 

II da Secção 5), permitem concluir que podem ser respeitados os critérios de manutenção 

da qualidade da água nos lagos e canais da Cidade Lacustre, assegurando uma qualidade 

adequada ao uso balnear, com entradas de água em oito pontos implantados ao longo do 

perímetro dos lagos. A renovação é intensificada no verão (critério de 17 ± 2 dias, 18 h/d a 

600 l/s), sendo mais lenta no inverno (48 ± 5 dias, 10 h/d a 360 l/s); nos períodos 

intermédios (primavera e outono) verifica-se uma renovação também intermédia (critério de 

24 ± 3 dias, 12 h/d a 600 l/s).  

A alteração de impacte introduzida pelo Projeto ajustado, que se verifica apenas no período 

chuvoso, é, assim, minimizável pela correta operação do sistema de manutenção da 

qualidade da água dos lagos. Adicionalmente, e considerando a poluição de origem 

rodoviária, o Projeto ajustado contempla a instalação de separadores de hidrocarbonetos 

em diferentes locais de descarga de águas pluviais no sistema de lagos da Cidade Lacustre 

(cf. Tomo 3 – Drenagem Pluvial dos Loteamentos da Cidade Lacustre – Solução 

Esquemática, Volume III da Secção 5). Desta forma, considera-se que a alteração do 

impacte positivo seja pouco importante após a minimização, sendo tendencialmente nula. 

Perspetiva-se que a maior afluência de águas pluviais introduza também maior 

complexidade na renovação da água: dado a água salgada ser mais densa que as águas 

pluviais (doces), tenderá a ficar no fundo dos lagos. Este facto, tendencialmente menorizado 

pela operação do Sistema de Manutenção da Qualidade da Água dos Lagos, poderá 

atenuar em parte o potencial para a contaminação das águas dos lagos da Cidade Lacustre 

em consequência das afluências pluviais, uma vez que estas afluências tenderão a ficar à 

superfície e a ser mais rapidamente escoadas pelo descarregador de cheias dos lagos. 
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Desta forma, a adequada operação do sistema de manutenção da qualidade da água dos 

lagos depende de uma monitorização regular da qualidade da água nos lagos, 

particularmente nos locais de renovação mais difícil, como perspetivado no Projeto ajustado 

(cf. Tomo 4 - Sistema de Manutenção da Qualidade da Água dos Lagos do Volume II da 

Secção 5) e proposto no programa de monitorização de Qualidade das Águas Superficiais 

(cf. Secção 3 – Relatório Técnico do RECAPE). 

 

4.2.2.4 Ordenamento do Território 

Relativamente ao ordenamento do território, verificaram-se alterações no quadro de IGT 

vigente, tendo sido aprovados ou alterados os seguintes planos: 

 Plano Diretor Municipal de Loulé, que foi objeto de duas alterações por adaptação 

(Avisos n.º 14022/2010, de 14 de julho, e n.º 10590/2013, de 27 de agosto, ambos 

da 2ª série do Diário da República), que não interferem com o projeto; 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8), aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, 

republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro. A 

área do projeto integra-se na sub-bacia hidrográfica que integra as linhas de água do 

Sotavento, correspondendo à bacia hidrográfica das ribeiras que drenam a faixa 

mais larga do Barrocal Algarvio, entre Lagoa e Loulé, com destaque para a 

PT08RDA1706 – Ribeira da Quarteira, com classificação de Bom e Superior. A área 

do projeto é ainda coincidente com a massa de água subterrânea Quarteira (com 

classificação de Bom e Superior), com zonas protegidas (zonas de captação de água 

subterrânea para a produção de água para consumo humano e zonas vulneráveis); 

 Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da Região Hidrográfica 8, aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro, republicada 

pela Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 de novembro, não sendo a área 

de estudo abrangida por nenhuma zona crítica de inundação; 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve, suspenso parcialmente pela 

Portaria n.º 78/2013, de 19 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 141/2015, de 21 

de maio.  

https://dre.pt/application/file/75774048
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O Plano de Urbanização (PU) de Vilamoura – 2ª fase, considerado no EIA como o principal 

IGT com pertinência para a avaliação do projeto, mantém-se em vigor e sem alterações. 

Tinham sido identificadas sobreposições do projeto com as seguintes classes: 

Classe Categoria Subcategoria 

Espaço urbano Lagos e canais - 

Espaço agrícola Área de RAN Lagos e canais na RAN 

Área de agricultura 

condicionada II 

Lagos e canais em área de 

agricultura condicionada II 

Espaço natural Espaço natural de grau I – 

REN 

Lagos e canais na REN 

No geral, são abrangidas pelo projeto as mesmas classes, categorias e subcategorias de 

espaço do PU de Vilamoura – 2ª fase identificadas no EIA (2009), mas verifica-se a 

sobreposição com novas categorias e subcategorias de espaço, com as seguintes 

alterações (ver Figura 32): 

 Os lagos passam a ser coincidentes também com ‘espaço urbanizável de expansão’ 

e ‘área urbano-turística’; 

 As áreas entre os lagos e o dique de proteção contra cheias passam a ser 

coincidentes também com ‘Espaço Urbano – lagos e canais’, ‘Espaço Natural de 

Grau I – REN – lagos e canais em REN’ e ‘Espaços agrícolas – lagos e lagoas em 

área de agricultura condicionada II’; 

 O dique de proteção contra cheias e os aterros associados, que no projeto objeto de 

um RECAPE em 2012 coincidiam com ‘Espaço Agrícola’ (‘Área de RAN’ e ‘Área de 

Agricultura Condicionada II’), abrangem menores áreas destas classes e passam a 

ser dominantemente coincidentes com ‘Espaço Agrícola – Área de Agricultura 

Condicionada II’ e com ‘Espaço Urbanizável de Expansão’, abrangendo ainda ‘Área 

de Verde Urbano Equipado’ e ‘Lagos e Canais’. 
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Figura 32 – Planta de zonamento do Plano de Urbanização (PU) de Vilamoura – 2ª 

fase, com sobreposição do projeto ajustado  
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Relativamente à ocupação, uso e transformação do solo e, em particular, às categorias e 

subcategorias de espaços, é referenciado no regulamento do PU que, para efeitos 

regulamentares, para cada instrumento de planeamento de pormenor (IPP)4 deverão ser 

considerados os parâmetros urbanísticos do quadro regulamentar respetivo, sendo 

meramente indicativa a morfologia apresentada na planta de zonamento e nos elementos 

anexos: plantas de morfologias urbanas (n.º 2 do artigo 20.º). 

Assim, apesar da alteração da configuração dos lagos relativamente ao que está definido na 

planta de zonamento do PU de Vilamoura – 2ª fase, a mesma deverá ser compatível com o 

previsto no mesmo plano, uma vez que, por si só, não interfere com os parâmetros 

urbanísticos previstos no artigo 60º do seu regulamento, dependentes de ações que serão 

desenvolvidas noutros projetos.  

Quanto ao dique de proteção contra cheias / aterros associados, o facto de os mesmos 

serem coincidentes com ‘Espaço Urbanizável de Expansão’, e, em porções relativamente 

pequenas, com ‘Lagos e Canais’ e ‘Área de Verde Urbano Equipado’ não será, por si só, 

inviabilizante dos usos previstos no plano de urbanização.  

Refira-se que a sobreposição dos projetos associados referentes ao dique / aterros 

associados e ao desvio do vale Tisnado com ‘Espaço Agrícola – Área de Agricultura 

Condicionada’ e ‘Espaço Agrícola em Área de RAN’ já acontecia no projeto objeto de um 

RECAPE em 2012, sendo referido, no artigo 45.º do regulamento do PU, que nas classes de 

Espaço Agrícola ‘são permitidos os usos não agrícolas dos solos, nomeadamente a 

implantação de espaços verdes e livres arborizados, áreas de recreio e lazer, golfes, zonas 

de observação da natureza, espelhos de água e lagos, percursos pedonais e equestres e 

todas as demais funções compatíveis com o regime da RAN e, quando seja o caso, com o 

regime da REN’. Os impactes dos projetos complementares foram anteriormente avaliados 

no contexto das servidões e restrições de utilidade pública e da afetação da REN e da RAN, 

pelo que se mantém, aqui, essa abordagem. 

                                                

4
 IPP — correspondem a áreas delimitadas sujeitas a tratamento, que pode assumir a figura de plano de 

pormenor, loteamento, projeto de edificação conjunta, projeto urbano ou plano de alinhamentos e de cérceas, 

conforme se mostrar mais conveniente, integrando espaços urbano-turísticos, urbanizáveis, agrícolas, naturais, 

principais infraestruturas e espaços-canais. 



DONO DE OBRA: 

 

VILAMOURA 

LUSOTUR, SA 

REQUERENTE  

E PROJECTO: 

VILAMOURA LUSOTUR, SA 

LAGOS DA CIDADE LACUSTRE DA 2ª FASE DO PLANO 

DE URBANIZAÇÃO DE VILAMOURA 

 

31-17_IPP8_1-GR-

PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

PÁGINA: 147/221 

GESTÃO DO 

PROJECTO: 

 

TÍTULO: 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

2 – RELATÓRIO BASE 

CONSULTOR AMBIENTAL: 

 

 

31-17_IPP8_1-GR-PB_E_001-R00_REL-BASE 

Neste contexto, considera-se que as alterações do projeto e dos respetivos projetos 

complementares não alteram a avaliação de impactes efetuada ao projeto objeto de um 

RECAPE em 2012. 

Relativamente às servidões administrativas e restrições de utilidade pública, 

comparando o projeto ajustado com o projeto objeto de um RECAPE em 2012, o mesmo 

mantém-se coincidente parcialmente com Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva 

Ecológica Nacional (REN) e Domínio Público Hídrico (DPH). Os projetos associados 

mantêm-se coincidentes com área de RAN e, parcialmente, com área de REN.  

Todas as situações anteriores tinham sido identificadas no contexto do projeto objeto de um 

RECAPE em 2012, mas verifica-se menor afetação de área de REN e de RAN, no caso do 

dique / aterros associados, devido à sua aproximação, em parte da extensão, do ‘Espaço 

Urbanizável de Expansão’. Em oposição, está previsto o aterro de novas áreas de REN e 

RAN, que permanecerão em domínio terrestre e que no projeto objeto de um RECAPE em 

2012 eram coincidentes com os lagos, correspondentes às plataformas adjacentes aos 

lagos (Erro! A origem da referência não foi encontrada., indicadas com setas vermelhas).  

Relativamente à RAN, o projeto "Lagos e Infraestruturas da Cidade Lacustre de Vilamoura" 

foi considerado, no contexto do Despacho 5191/2014, de 11 de abril, como de relevante 

interesse público, pelo que, mantendo-se este pressuposto, a utilização de solos de RAN 

para fins não agrícolas deverá ser autorizada, no caso do desvio do Vale Tisnado, do dique 

e das áreas envolventes dos lagos, apesar da afetação, de forma permanente, de algumas 

das áreas de RAN referidas. 

No que se refere à REN, foi considerado, na avaliação do projeto objeto de um RECAPE em 

2012, que os projetos associados provocariam ocupações reduzidas, no caso do dique de 

proteção contra cheias e do desvio do Vale Tisnado, não ocorrendo impactes com 

significado, desde que cumpridas as medidas de minimização indicadas.  

As categorias de REN abrangidas são leito e faixa de proteção de lagoas e lagos (lagos), 

assim como zonas ameaçadas pelas cheias (lagos e desvio do Vale Tisnado).  

As intervenções nos lagos e em REN encontram-se previstas no PU de Vilamoura – 2ª fase.  

O dique de proteção / aterros associados e o desvio do Vale Tisnado não são enquadráveis, 

no regime da REN, como ações compatíveis com o mesmo, mas com a implementação dos 

respetivos projetos de integração paisagística o primeiro poderá configurar-se nas exceções 

previstas nas alíneas VII-e) (espaços verdes equipados de utilização coletiva) e VII-f) do 
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anexo II do diploma da REN (abertura de trilhos e caminhos pedonais/cicláveis destinados à 

educação e interpretação ambiental e de descoberta da natureza, incluindo pequenas 

estruturas de apoio), correspondentes aos usos e ações compatíveis com os objetivos de 

proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas na REN. Relativamente ao desvio do Vale Tisnado, o troço intervencionado 

deverá enquadrar-se na rede hidrográfica como uma linha de água qualificada e com 

vegetação ripícola. 

De referir ainda que o regime da REN prevê a realização de ações de relevante interesse 

público, reconhecidas por despacho do membro do Governo responsável pelas áreas do 

ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente, desde que 

não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN, o que terá 

probabilidade de acontecer com o presente projeto, dado o seu histórico (Reconhecimento 

de Interesse Público por Despacho Conjunto dos Ministros do Planeamento e da 

Administração do Território, da Agricultura, do Comércio e Turismo e do Ambiente e 

Recursos Naturais, em 27 de setembro de 1995; Projeto Cidade Lacustre reconhecido como 

Projeto de Potencial Interesse Nacional (PIN) pela Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento dos Projetos PIN; e projeto objeto de um RECAPE em 2012). 

Menciona-se ainda o facto do Regime Jurídico da REN prever, relativamente aos usos e 

funções sujeitos a outros regimes, que ‘quando a pretensão em causa esteja sujeita a 

procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, 

a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito 

desses procedimentos compreende a emissão de autorização’. 
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Figura 33 – REN, RAN e servidão aeronáutica, com sobreposição do projeto ajustado 

No que se refere ao domínio hídrico, o projeto interferirá, à semelhança do que estava 

previsto no projeto objeto de um RECAPE em 2012, com a rede hidrográfica existente, que 

será adaptada para configurar os lagos e para desviar o caudal do vale do Tisnado para a 

ribeira de Quarteira.  
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Manter-se-ão ainda os possíveis impactes relacionados com a ocupação de áreas de RAN, 

REN e abrangidas pelo domínio hídrico, caso estas venham a ser utilizadas para colocação 

temporária de equipamentos ou materiais ou para instalações de apoio à obra. No entanto, 

no caso dos estaleiros, dada a localização prevista, não se verificarão impactes. 

Identifica-se ainda a sobreposição do projeto com: 

 Servidão administrativa de rede elétrica, referente a linhas elétricas de Média Tensão 

(identificadas na Carta Militar de Portugal), seguindo o regime previsto no Decreto-

Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, no Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, no 

Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 (que determina a existência de 

servidões de passagem para a instalação de redes elétricas) e no Decreto-Lei n.º 26 

852 de 30 de julho de 1936 (alterado pelos decretos-lei n.º 446/76, de 5 de junho, n.º 

517/80, de 31 de outubro, n.º 272/92, de 3 de dezembro, n.º 4/93, de 8 de janeiro e 

n.º 101/2007, de 2 de abril). As modificações de rede que venham a verificar-se 

necessárias deverão ser solicitadas à EDP Distribuição. 

 Servidões aeronáuticas, nomeadamente a servidão aeronáutica do Aeroporto de 

Faro, sujeita ao disposto no Decreto-Lei n.º 51/80, de 25 de março. Neste contexto, 

não se aplica a servidão particular referenciada no artigo 4º do diploma referido, por 

não serem atingidas as cotas absolutas estabelecidas para a zona 7 – superfície 

horizontal exterior, onde se enquadra parcialmente a área do projeto.  

Tendo em consideração o exposto, pode concluir-se que, apesar das modificações e 

questões anteriormente identificadas, no global, o projeto adaptado mantém os impactes 

previstos no projeto objeto de um RECAPE em 2012. 

 

4.2.2.5 Socioeconomia 

Relativamente à componente de socioeconomia, os impactes identificados na fase de 

construção do Projeto ajustado e as suas classificações mantêm-se similares aos que 

tinham sido avaliados no EIA (2009) e no RECAPE (2012), designadamente: 

 Impacte positivo pouco significativo na criação temporária de emprego e ocupação 

de mão-de-obra; 
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 Impactes positivos pouco significativos a significativos tendo em conta os efeitos 

económicos globais (diretos, indiretos e indiretos) da construção; 

 Impacte negativo pouco significativo na qualidade de vida das populações residentes 

na área de influência direta e envolvente, comuns à generalidade das atividades de 

obras (ruído; emissão de poeiras; desestruturação da paisagem; menor fluidez e 

segurança rodoviária nas vias afetadas). 

Os impactes socioeconómicos identificados anteriormente mantêm-se, apesar das 

alterações no Projeto ajustado. Isto ocorre porque o mesmo não modifica de forma 

significativa o emprego criado, uma vez que não houve alteração relevante ao cronograma 

da obra ou as suas atividades e porque este não compromete os efeitos económicos diretos 

e indiretos descritos previamente. 

Para a fase de exploração, o EIA (2009) e o RECAPE (2012) identificaram os seguintes 

impactes: 

 Impacte positivo pouco significativo a significativo na criação de emprego 

(relacionado com: operação e manutenção da eclusa de navegação e dos sistemas 

de bombagem; serviços de apoio às embarcações; limpeza e manutenção dos 

postos de amarração; limpeza dos planos de água, das margens e dos fundos do 

sistema de lagos; serviços de vigilância e segurança); 

 Impacte positivo significativo no desenvolvimento turístico devido às caraterísticas 

diferenciadoras do projeto que se enquadram no âmbito da 2ª Fase do Plano de 

Urbanização de Vilamoura; este projeto constitui uma peça fundamental da 

especificidade e distinção da futura oferta turística de Vilamoura; 

O Projeto ajustado introduz alterações em ambos os impactes ao abandonar a construção 

da eclusa de navegação e infraestruturas anexas que permitiam o transporte de 

embarcações entre a marina e o sistema de lagos, limitando a navegabilidade a 

embarcações ligeiras no interior dos lagos. Existe, também, uma redução muito significativa 

do número de postos de amarração previstos.  

Em relação ao primeiro impacte, o Projeto ajustado remove o potencial de criação de 

empregos associados com a operação e manutenção da eclusa e limita a criação de postos 

de trabalhos ligados à prestação de serviços de apoio às embarcações e na limpeza e 

manutenção dos postos de amarração. Portanto, no Projeto ajustado, o impacte de criação 

de emprego (fase de exploração) classifica-se como um impacte positivo pouco significativo. 
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Quanto ao segundo impacte, apesar de o Projeto ajustado abandonar a navegabilidade 

“pesada” nos lagos e a ligação à marina de Vilamoura, este introduz uma maior naturalidade 

ao espaço e uma maior integração paisagística. Em suma, continua a tratar-se de um 

projeto central para a configuração, funcionalidade e valorização da futura oferta turística e 

para a concretização da 2ª fase do Plano de Urbanização de Vilamoura. Desta forma, o 

impacte no desenvolvimento turístico na fase de exploração continua a classificar-se como 

um impacte positivo significativo. 

 

4.2.2.6 Património 

A avaliação de impactes patrimoniais feita no processo de AIA anterior (EIA de 2009) e na 

pós-avaliação (RECAPE de 2012) identificou e avaliou os impactes referentes à solução B 

(Solução decidida pela DIA) da seguinte forma: 

 Fraca probabilidade de afetação de património de natureza náutica dada a pouca 

profundidade de escavação. 

 Fraca probabilidade de afetação de eventuais troços ainda não detetados do 

aqueduto e canalizações que, partindo da barragem romana de Vale Tisnado, 

levariam água ao Cerro da Vila. 

 Fraca/nula probabilidade de afetação de eventuais estruturas relacionadas com a 

zona portuária ou habitacional se cumpridos todos os pontos das Medidas 

Minimizadoras para esta alternativa. 

No projeto ajustado, a alteração com maior significado refere-se à alteração da cota de 

fundo dos lagos que passa de +1,4 m para +1,5 m, reduzindo o valor de escavação. 

Salienta-se ainda que o PIP da ARA apresenta uma escavação de uma área de 

aproximadamente 60 m2 que não estava antes prevista. Esta escavação localiza-se a 

noroeste da área do PIP, mas já fora da ARA, onde está prevista a escavação de 9 m3 

(numa profundidade máxima pontual entre os 0,30 m e os 0,20 m). Esta escavação é 

justificada pela necessidade de regularização do solo, de modo a ficar em conformidade 

com as cotas do terreno envolvente. 

Pelo exposto, a avaliação de impactes realizada anteriormente no âmbito do processo de 

AIA e pós-avaliação mantém-se no projeto ajustado. 
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4.2.2.7 Ecologia 

Em sede de EIA (2009) e RECAPE (2012) foram identificados, na fase de construção, os 

seguintes impactes sobre a componente ecológica que são agora reavaliados em face aos 

ajustes feitos ao Projeto: 

 Ocupação/perda de áreas com interesse ecológico; 

 Contaminação dos meios terrestre e aquático. 

Ocupação/perda de áreas com interesse ecológico 

Este impacte está intrinsecamente associado à alteração da estrutura da vegetação, ou 

mesmo à sua perda, com o óbvio reflexo nas comunidades faunísticas (perturbação e/ou 

afugentamento) associadas. 

No EIA este impacte foi associado às seguintes ações construtivas, e avaliado em 

conformidade: 

 Instalação de estaleiros e acessos de obra – negativo, direto, provável, temporário, 

reversível e pouco significativo; com elevada magnitude para a flora, mas com 

magnitude reduzida para a fauna; 

 Escavações do solo/alterações topográficas/alteração das margens – negativo, 

direto, certo, permanente, irreversível e significativo; com elevada magnitude para a 

flora, e com magnitude reduzida a moderada para a fauna; 

 Deposição de terras sobrantes – negativo, direto, provável e pouco significativo; 

permanente, irreversível, magnitude moderada para a flora, embora temporário, 

reversível e de magnitude reduzida para a fauna. 

No projeto ajustado, este impacte é reavaliado no que concerne às escavações e à 

deposição de terras sobrantes, já que no que concerne à instalação de estaleiros e acessos 

de obra não se registam alterações entre a versão sujeita a RECAPE e a versão ajustada 

que justifiquem uma reavaliação de impactes – os acessos de obra mantêm-se e a área 

afeta ao estaleiro, apesar de deslocada, cumpre os requisitos de localização definidos pela 

DIA. 
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Quanto às escavações do solo e alterações topográficas, o volume de escavação a realizar 

na construção dos lagos diminuiu no Projeto ajustado (em 147.912 m3), embora a área de 

limpeza e de desmatação tenha aumentado (em 31.185 m2). Pesando a dualidade existente 

(i.e., impacte positivo – impacte negativo), manter-se-á a classificação efetuada em sede de 

EIA. No que concerne às margens, assinale-se a diversificação promovida pelo Projeto 

ajustado (consideração de 3 soluções), porém sem reflexo na criação de oportunidade para 

a ocupação por vegetação, donde resulta a manutenção do impacte negativo avaliado em 

EIA. 

Da deposição de terras sobrantes pode resultar um impacte positivo para a componente 

ecológica da área se cumpridas as recomendações apresentadas (vide 3.5 Plano de 

Movimentação de Terras), que propõem que o seu destino possa ser a recuperação 

ambiental e paisagística de pedreiras, a cobertura de aterros destinados a resíduos ou em 

alternativa, a colocação em local licenciado pela câmara municipal. Em qualquer destas 

soluções não estaria implicada a ocupação de áreas com interesse ecológico, como previsto 

no EIA. 

Assim, e face ao supramencionado, no Projeto ajustado: 

• Instalação de estaleiros e acessos de obra – avaliação de impacte produzida no EIA 

mantém-se; 

• Escavações do solo/alterações topográficas/alteração das margens – avaliação de 

impacte produzida no EIA mantém-se; 

• Deposição de terras sobrantes – impacte positivo se cumpridas as recomendações 

apresentadas. 

Contaminação dos meios terrestre e aquático 

No EIA este impacte foi associado à produção e gestão de outros resíduos em obra (i.e., 

além das terras sobrantes), com a potencial contaminação do solo e das águas superficiais 

e subterrâneas, e a consequente afetação das comunidades biológicas associadas.  

Este impacte foi avaliado como: negativo, direto, provável, temporário, reversível, fraca 

magnitude e pouco significativo. No Projeto ajustado mantém-se a avaliação produzida, já 

que não houve alterações no projeto com reflexo na alteração da produção e gestão de 

outros resíduos em obra. 
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Em sede de EIA, na fase de exploração, foram identificados os seguintes impactes sobre a 

componente ecológica que são agora reavaliados em face aos ajustes feitos ao Projeto: 

 Afetação da vegetação ripícola; 

 Alteração da salinidade do meio aquático. 

Afetação da vegetação ripícola 

No EIA este impacte foi associado às alterações do padrão de escoamento das linhas de 

água, com a potencial afetação das comunidades ripícolas existentes, e consequentemente 

das comunidades faunísticas associadas e utilizadoras desta vegetação. Este impacte foi 

classificado como: negativo, direto, provável, reversível, de fraca magnitude e pouco 

significativo; permanente para a flora, mas temporário para a fauna. 

O Projeto ajustado poderá agravar este impacte na medida em que prevê a remoção do 

contributo das águas pluviais da área de intervenção e bacias para aí drenantes do 

escoamento da bacia hidrográfica da ribeira de Quarteira. Contudo, tendo em consideração 

que a área da bacia hidrográfica da ribeira da Quarteira afetada por este desvio de águas 

pluviais corresponde a 0,2% da área total da bacia hidrográfica (vide 4.1.2.3 Hidrologia e 

Qualidade das Águas Superficiais), considera-se que a redefinição constante no Projeto 

ajustado não justifica uma alteração na magnitude ou significância deste impacte. 

Alteração da salinidade do meio aquático 

Em fase de EIA foram analisadas as opções de enchimento dos lagos com água doce e com 

água salgada, tendo prevalecido a última por orientação da DIA. Desta solução assinala-se 

a afetação da flora e vegetação e das comunidades faunísticas associadas ao meio lacustre, 

pela substituição de água doce por água salgada. No EIA este impacte foi classificado 

como: negativo, direto, certo, permanente, irreversível, de fraca magnitude e pouco 

significativo. 

Atendendo ao facto que existirão estruturas lacustres no Parque Ambiental de Vilamoura 

passíveis de albergar a fauna dulçaquícola dos lagos, e que as áreas marginais aos lagos 

serão alvo de desmatação – ou seja, a afetação da vegetação decorrerá da instalação dos 

lagos e não da alteração da salinidade verificada – corrobora-se a avaliação de impactes 

efetuada, que não sofre alterações no Projeto ajustado.  
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Projetos Complementares 

Os projetos complementares ao projeto dos lagos assumirão um papel fulcral na 

minimização/compensação dalguns impactes decorrentes do último. Assim, no que 

concerne às medidas compensatórias definidas, considera-se pertinente analisar as 

alterações propostas. 

No Master Plan do PAV, a criação da tipologia “Mata ripícola / Zona verde de proteção” 

funcionará como um habitat complementar ao caniçal, com função de área tampão e de 

corredor ecológico, representando um efeito positivo.  

O ajuste efetuado ao Master Plan conduzirá à recriação de uma menor área de planos de 

água e de habitat caniçal relativamente àquela que constava no RECAPE de 2012, o que 

faz esta alteração resultar num sentido valorativo negativo. Contudo, importa assinalar que 

se dá cumprimento à condicionante da DIA respeitante à “constituição de uma zona de 

habitat caniçal com a capacidade de suporte e características ecológicas equivalentes às 

atualmente existentes”, conforme previsto no Regulamento do Plano de Urbanização de 

Vilamoura. 

Também as tipologias “Zonas Secas / Prados Naturais” e “Mata Mediterrânea” passam a 

ocupar áreas inferiores na versão ajustada, o que apesar de ser um efeito negativo é pouco 

significativo, dado que no contexto da área representam um papel ecológico menos 

relevante que o representado pelo caniçal. 

No Projeto revisto de Medidas Compensatórias – Caniçal mencione-se o estabelecimento de 

novos objetivos que resultarão em incidências adicionais claramente positivas para a 

componente ecológica da área. A saber: 

 A eliminação de espécies exóticas e/ou infestantes que constituam uma ameaça aos 

habitats locais a manter/preservar; 

 A criação de uma sebe arbórea definindo uma galeria ripícola ao longo do limite sul 

do parque, o que permitirá incrementar a heterogeneidade ecológica existente e 

fomentar a conectividade ecológica ao longo da área; 
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 Criação de uma zona de orla/mata, na transição entre a área urbana e a zona do 

PAV, constituída essencialmente por espécies da mata mediterrânica, o que 

permitirá igualmente aumentar a heterogeneidade ecológica existente e atuar como 

zona tampão entre as duas áreas. 

No Projeto ajustado assinale-se ainda a conectividade das manchas de caniçal propostas 

com as existentes, em concordância com o definido no projeto objeto de um RECAPE em 

2012, o que constitui um garante da continuidade biológica promovida por estas áreas de 

vegetação. 

Por outro lado, da revisão deste Projeto mencione-se o incremento do volume de terras a 

escavar (terras vegetais e não vegetais) relativamente ao Projeto de Medidas 

Compensatórias objeto de RECAPE em 2012 (em 218.487 m3), o que constitui uma 

alteração negativa por implicar uma maior afetação do meio e consequentemente das 

comunidades biológicas associadas. Este excedente de terras será acomodado na área sem 

interferência com habitats do PAV com funções ecológicas relevantes (ou seja, fora das 

zonas húmidas e do prado), cumprindo o estabelecido em sede de EIA e anulando impactes 

negativos associados ao seu transporte para vazadouro – ambos fatores que permitem 

atenuar a importância deste impacte.  

Face ao descrito, considera-se que os acertos feitos ao Projeto de Medidas Compensatórias 

– PAV não interferem com o seu primeiro propósito de “recriar uma zona de habitat caniçal 

equivalente ao atualmente existente na área”. 

Considerando a incerteza associada à evolução do caniçal que será restabelecido na área 

do PAV, propõe-se a implementação de um programa de monitorização que permita 

acompanhar a sua evolução, garantindo que a expansão deste habitat para as novas áreas 

previstas decorre como expectável. Paralelamente servirá de base à proposta de medidas 

de gestão dirigidas, em conformidade com a reação do sistema às alterações de que foi 

alvo. Este Programa de monitorização encontra-se detalhado no Relatório Técnico do 

RECAPE (Secção 3). 

Impactes anteriormente não avaliados 

Seguidamente avaliam-se impactes que, apesar de ocorrentes no projeto inicial, não foram 

equacionados ou avaliados em sede de EIA. 
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Perturbação das comunidades biológicas 

Com a supressão da eclusa no PE ajustado, na fase de exploração, a navegação no 

sistema de lagos fica limitada a embarcações com motores elétricos ou com motores de 

combustão de potência limitada. Este cenário é positivo no que concerne à diminuição da 

perturbação decorrente da atividade de navegação sobre o meio aquático e as comunidades 

biológicas associadas, não só em termos da redução do ruído, como em termos da 

qualidade do meio aquático. Assinale-se por isso o impacte positivo associado; classifica-se 

como pouco significativo por não ser expectável a existência de comunidades faunísticas 

relevantes do ponto de vista conservacionista que façam da área dos lagos uma utilização 

permanente.  

Alteração da qualidade do meio aquático 

A solução de drenagem definida no Projeto ajustado terá implicações na qualidade da água 

dos lagos, face ao encaminhamento das águas pluviais de uma área urbanizada e 

consideravelmente maior. Assim, na fase de exploração, existe o risco de contaminação do 

meio aquático por poluentes rodoviários e fitofármacos (das zonas verdes tratadas) – 

impacte negativo, com as consequências associadas para as comunidades biológicas 

ocorrentes e potencialmente utilizadoras dos lagos. Todavia, é de notar que a monitorização 

e a adequada operação do sistema de manutenção da qualidade da água dos lagos 

(detalhado no Tomo 4 - Sistema de Manutenção da Qualidade da Água dos Lagos, do 

Volume II da Secção 5 – Elementos do Projeto) permitirão atenuar sobremaneira a 

possibilidade de ocorrência deste impacte.  

Por outro lado, o abandono da navegabilidade pesada nos lagos por supressão da eclusa no 

projeto ajustado conduzirá, também na fase de exploração, a um forte decréscimo no risco e 

nos impactes associados à ocorrência de derrames acidentais de combustíveis e outros 

contaminantes para o meio aquático decorrentes da navegação pesada, o que por sua vez 

se traduz num impacte positivo. 

Ambos os impactes se classificam como pouco significativos, por ser expectável no âmbito 

do Plano de Proteção das Espécies Aquáticas Protegidas (PPEAP) a remoção de todos os 

indivíduos de répteis e anfíbios autóctones dos lagos para as estruturas lacustres do Parque 

Ambiental de Vilamoura, já que o uso a imprimir à área é incompatível com a manutenção 

dos valores naturais existentes. Assim, é expectável que com a implementação do projeto, a 

utilização dos lagos por parte de espécies faunísticas autóctones seja de natureza 

ocasional, em face também da disponibilidade do mesmo habitat em melhores condições 
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ecológicas na proximidade, o que reitera a baixa significância atribuída a ambos os 

impactes. 

 

4.2.2.8 Paisagem 

Os impactes na paisagem identificados para o projeto objeto de um RECAPE em 2012, na 

fase de construção, relacionavam-se com:  

 Construção dos lagos, lagoas e canais, incluindo desmatação, movimentos de terras 

e construção/regularização das margens dos lagos e canais; 

 Desvio do vale Tisnado; 

 Construção do dique na margem esquerda da ribeira da Quarteira; 

 Infraestruturas de apoio à obra, incluindo implantação de estaleiros e movimentação 

de maquinaria. 

No que respeita à construção dos lagos, lagoas e canais, previa-se uma desmatação e 

alteração topográfica de cerca de 24 ha com a criação de novos lagos, bem como 

movimentações de terras em escavação de 659.044 m3 (incluindo decapagens). Com o 

projeto atual as áreas a desmatar são maiores, da ordem dos 27 ha, sendo as 

movimentações de terras em escavação menores, de 507.917 m3 (incluindo decapagens). 

Apesar da redução dos volumes de escavação de terras, continuam a tratar-se de valores 

elevados e que deverão levar à manutenção dos impactes identificados para o projeto objeto 

de um RECAPE em 2012, relacionados com a destruição da vegetação existente na zona 

dos lagos, bem como com a alteração topográfica de áreas significativas. 

Relativamente às regularizações dos canais, verificam-se alterações no projeto, nas zonas 

mais estreitas, nas quais estão previstos aterros e escavações dominantemente inferiores a 

1 metro. No caso do lago 3, onde não estavam preconizadas intervenções, está previsto o 

aterro do fundo inferior a 1 metro. Apesar de serem necessárias ações diferentes das que 

eram consideradas com a regularização, a intervenção prevista no projeto ajustado, obrigará 

igualmente ao esvaziamento temporário do lago, afetando também, temporariamente, de 

forma negativa, a imagem do espaço de intervenção, transformando uma zona húmida 

numa zona seca e intervencionada.  
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No que se refere aos movimentos de terras associados ao saneamento de solos para 

impermeabilização, os volumes de solos eventualmente a sanear e a substituir serão de 

33.951 m3, muito inferiores aos 57.718 m3 previstos no projeto objeto de um RECAPE em 

2012. 

Uma diferença é que o volume de terras sobrantes no projeto ajustado (177.483 m3) é 

inferior ao que estava previsto com o projeto já aprovado em sede de AIA (284.591 m3), 

prevendo-se que grande parte das terras escavadas e decapadas sejam reutilizadas nos 

aterros. No entanto, ainda que haja um maior equilíbrio entre escavações e aterros, 

continuam a prever-se os impactes na morfologia do terreno referenciados para o projeto 

objeto de um RECAPE em 2012. A sua classificação como impacte significativo também se 

mantém. 

Relativamente à construção/regularização das margens do lago 3 e dos canais, manter-se-

ão os impactes relacionados com a destruição da vegetação que as reveste e com a 

transformação da atual imagem de espaço relativamente natural, com alguma 

biodiversidade, numa zona totalmente artificializada. 

Quanto ao desvio do Vale Tisnado, o projeto mantém-se similar, apesar do aumento do 

perfil transversal da linha de água, pelo que não há alterações de nota na avaliação de 

impactes efetuada para o projeto objeto de um RECAPE em 2012. No que se refere ao 

respetivo plano de integração paisagística, verifica-se uma maior largura da área, ao longo 

da linha de água, afeta a vegetação adaptada, não sendo, porém, significativa.  

No que respeita à construção do dique na margem esquerda da ribeira de Quarteira, apesar 

da alteração da configuração da estrutura, a altura máxima será similar à prevista no projeto 

objeto de um RECAPE em 2012, mantendo-se os impactes relacionados com a constituição 

de uma barreira física com cerca de 2/2,5 metros de altura (e respetiva intrusão visual), bem 

como com as movimentações de terras e de maquinaria.  

Refira-se, ainda, que a construção do dique e dos aterros associados ao dique levará à 

necessidade de desmatação da vegetação existente nessa área, numa extensão de cerca 

de 22 ha. Esta situação já acontecia no âmbito do projeto objeto de um RECAPE em 2012, 

apesar da área agora ser maior. No entanto, a maior parte da nova área coincidente com o 

dique / aterros associados ficará coincidente com espaço urbanizável, para o qual estão 

previstas ações construtivas no PU de Vilamoura – 2ª fase, sendo as áreas previstas no 

exterior do espaço urbanizável menores do que com o projeto objeto de um RECAPE em 

2012. 
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Relativamente às infraestruturas de apoio à obra, o estaleiro mantém-se no interior da área 

disponível para esse efeito no projeto objeto de um RECAPE em 2012, ou seja, prevêem-se 

os mesmos impactes, sendo também previsíveis os impactes avaliados relativamente à 

movimentação de maquinaria. 

Na fase de exploração do projeto, os impactes previsíveis com o projeto objeto de um 

RECAPE em 2012 decorriam da presença dos lagos, das plataformas e do dique da ribeira 

da Quarteira. 

No caso da presença dos lagos, apesar das alterações na sua configuração, nomeadamente 

associadas à criação de alguns limites mais orgânicos e de uma extensão maior de 

margem, bem como da consideração de variações às soluções anteriormente apresentadas 

para os perfis tipo, as soluções para configuração da margem continuam a não contemplar a 

renaturalização das margens, mantendo-se dominantes as soluções em que a margem será 

em muro de betão armado (cuja extensão é maior do que no projeto objeto de um RECAPE 

em 2012) ou ficará revestida e com enrocamento à vista. Relativamente ao projeto objeto de 

um RECAPE em 2012, é proposta uma nova solução tipo para a margem, de enrocamento, 

mas coberto por areia/seixo arrumado, em que as margens serão relativamente suaves, 

com taludes de 1:6, que, não prevendo vegetação, constituirá igualmente uma solução 

artificializada da margem, mas que se aproximará, em termos visuais, de uma situação que 

poderá ocorrer na natureza. Neste contexto, considera-se que se manterá o impacte 

negativo avaliado para o projeto objeto de um RECAPE em 2012 (assim como a sua 

classificação de impacte significativo), mas que a sua magnitude será menor (moderada em 

vez de elevada), dada a menor extensão, face ao projeto aprovado e devido à introdução da 

solução com revestimento da margem por areia/seixo arrumado, do conjunto das soluções 

tipo para a margem associadas a muro vertical de betão armado e a enrocamento à vista. 

Manter-se-á, também, o interesse dos planos de água como elementos estruturantes, de 

grande interesse, no desenho da futura cidade Lacustre, devendo contribuir de forma 

positiva para a leitura da nova paisagem urbana. 

Quanto à presença das plataformas, uma vez que, em geral, as suas características se 

mantêm, são também previsíveis os impactes avaliados para o projeto objeto de um 

RECAPE em 2012. 

Já relativamente à presença do dique da ribeira de Quarteira, tal como no projeto objeto de 

um RECAPE em 2012, o dique, com cerca de 2/2,5 metros de altura acima do terreno 

natural, continuará a constituir uma barreira visual e funcional, mantendo-se os impactes 

anteriormente avaliados. A solução/configuração agora proposta para o dique / aterros 

associados é mais regular, com taludes de ambos os lados relativamente uniformes e a 
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parte superior aplanada, enquanto no projeto objeto de um RECAPE em 2012 a topografia 

do dique era tratada de forma mais orgânica e diversificada e não existia uma plataforma 

alargada na parte superior do mesmo. 

Refira-se, ainda e à semelhança do que acontecia com o projeto objeto de um RECAPE em 

2012, que os projetos de integração paisagística do dique de proteção às cheias e do desvio 

do vale Tisnado, assim como o projeto do Parque Ambiental de Vilamoura contribuirão, 

devido às intervenções previstas e em particular à vegetação proposta, para a integração 

paisagística do dique. 

Finalmente, é de referir que não existirão impactes relacionados com a eclusa de ligação à 

marina de Vilamoura, que não é contemplada no projeto ajustado, mas que, no mesmo local 

se manterá a obra de descarga dos lagos, prevendo a ligação entre os lagos e a marina de 

Vilamoura. 

Assim, tendo por base a avaliação de impactes do projeto já efetuada em sede de AIA, pode 

concluir-se que, apesar das diferenças entre o projeto objeto de um RECAPE em 2012 e o 

projeto ajustado, e de alguns impactes serem menores, se mantêm, no global, os impactes 

avaliados. 

 

4.2.3 Síntese da avaliação de impactes diferenciais 

A avaliação de impactes revela que a maioria dos impactes identificados no EIA (2009) e no 

RECAPE (2012) mantém a sua classificação de significância no projeto ajustado, apesar de 

na maior parte dos casos ocorrer melhoria das condições. Neste contexto, destacam-se os 

seguintes exemplos de impactes:  

 Afetação do solo durante a fase de construção (impacte negativo), classificado 

como impacte significativo. A magnitude deste impacte, apesar de continuar 

classificada como moderada, diminui em face à redução dos volumes de terras 

provenientes das ações de decapagem e de escavação. 

 Impacte negativo sobre a paisagem causada pelas ações de construção dos lagos 

e canais, incluindo desmatação, movimentos de terras e construção/regularização 

das margens dos lagos e canais. Ainda que haja um maior equilíbrio entre 

escavações e aterros, e haja uma redução das áreas dos lagos, este impacte 
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continua a ser avaliado como significativo (para o caso das seguintes ações: 

desmatação, desvio do vale Tisnado, implantação do estaleiro) e muito significativo 

(para o caso das seguintes ações: movimentos de terras para construção dos lagos, 

construção/regularização das margens dos lagos e canais, construção do dique). 

 Artificialização das margens dos lagos e canais (impacte negativo sob o ponto de 

vista da paisagem). Apesar das alterações na sua configuração, nomeadamente 

associadas à criação de alguns limites mais orgânicos e de uma extensão maior de 

margem, bem como da consideração de variações às soluções anteriormente 

apresentadas para os perfis-tipo, as soluções para configuração da margem 

continuam a não contemplar a renaturalização das margens. Ou seja, mantêm-se 

dominantes as soluções em que a margem será em muro de betão armado (cuja 

extensão é maior do que no projeto objeto de um RECAPE em 2012) ou ficará 

revestida e com enrocamento à vista, mas é proposta uma nova solução tipo para a 

margem, de enrocamento coberto por areia/seixo arrumado, em que as margens 

serão relativamente suaves, que se aproximará, em termos visuais, de uma situação 

que poderá ocorrer na natureza. Este impacte continua a ser avaliado como 

significativo, no entanto, a sua magnitude passa a moderada (em vez de elevada), 

dada a menor extensão do conjunto das soluções tipo para a margem associadas a 

muro vertical de betão armado e a enrocamento à vista, devido à introdução da 

solução com revestimento da margem por areia/seixo arrumado. 

 Risco de salinização do aquífero miocénico durante a fase de exploração 

(impacte negativo). Em face ao aumento da cota do fundo dos lagos (de +1,4 para 

+1,5 m), a probabilidade de ocorrência deste impacte é ligeiramente reduzida. No 

entanto, esta alteração ganha relevância em face à significância do impacte, 

classificado como significativo. 

 Ocupação/perda de áreas com interesse ecológico (impacte negativo, com 

magnitude elevada e significativo), causado pelas escavações do solo, alterações 

topográficas e alterações das margens. Este impacte está associado à alteração ou 

perda da estrutura da vegetação, com reflexo nas comunidades faunísticas 

(perturbação/afugentamento). Apesar do volume de escavação ter diminuído e a 

área de limpeza e desmatação ter aumentado, a avaliação do impacte mantém-se.  

 Redução da área de encaixe de cheias no troço terminal da ribeira da Quarteira 

(impacte negativo). Considerando o deslocamento para NE do dique e a redução da 

afluência de águas pluviais, a área inundada pela cheia centenária é reduzida, 

alteração considerada significativa uma vez que resguarda o parque de 
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estacionamento de acesso à praia da Falésia (Rocha Baixinha) e o acesso terrestre 

(rodoviário) ao estaleiro da Marina de Vilamoura. 

Destaca-se, contudo, que no contexto da hidrologia e da socioeconomia, existem impactes 

cuja avaliação piorou, concretamente: 

 Redução do risco de eutrofização na área de intervenção (impacte positivo), em 

consequência da substituição da alimentação atual dos lagos feita pela água do Vale 

Tisnado pela água de melhor qualidade da Marina de Vilamoura. No projeto 

ajustado, a magnitude deste impacte positivo terá sido reduzida, dado se considerar 

a afluência aos lagos da Cidade Lacustre das águas pluviais das áreas envolventes, 

as quais poderão estar contaminadas com nutrientes e outros poluentes que poderão 

potenciar a eutrofização. Contudo, a boa aplicação das medidas de minimização 

propostas tenderá a minimizar a alteração do referido impacte. 

 Impacte positivo e pouco significativo na criação de emprego durante a fase de 

exploração. O Projeto ajustado remove o potencial de criação de empregos com a 

operação e manutenção da eclusa e limita a criação de postos de trabalho ligados à 

prestação de serviços de apoio às embarcações e na limpeza e manutenção dos 

postos de amarração. 

Foram também identificados dois impactes novos relativamente ao projeto objeto de um 

RECAPE em 2012, concretamente: 

 Impacte negativo referente à regularização do escoamento da ribeira da 

Quarteira, causada pela remoção do contributo das águas pluviais da área de 

intervenção e bacias para aí drenantes do escoamento da respetiva bacia 

hidrográfica. Tendo em conta a área da bacia hidrográfica da ribeira da Quarteira 

afetada (0,2%), bem como a ausência de usos sensíveis, prevê-se que este impacte 

tenha fraca magnitude e seja muito pouco significativo. 

 Impacte positivo associado à compatibilização da drenagem pluvial das bacias 

de Nascente com a cheia centenária permitindo evitar o alagamento da Av. João 

Meireles e a zona residencial a jusante por garantir a continuidade dos escoamentos 

para jusante. Embora este impacte ocorra apenas na situação de cheia centenária, 

considera-se este impacte significativo por evitar alagamento de zona residencial. 
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4.3 ENTIDADES CONTACTADAS COM COMPETÊNCIAS NA APRECIAÇÃO DO PROJETO 

O Quadro 10 resume as entidades contactadas com competência na apreciação do projeto 

e a informação relevante decorrente desses contatos. A correspondência relevante desses 

contatos é apresentada no Anexo 3. 
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Quadro 10 – Resumo dos contatos havidos com entidades com competência na apreciação do projeto 

Entidades 

contactadas 

Datas das 

reuniões 

havidas 

Assuntos tratados Correspondência relevante 

APA 

18.02.16 

26.09.16 

05.01.17 

- Apresentação do novo projeto, extensão RECAPE, 

licenciamento novo projeto 

- Comunicação pela APA do caminho a seguir – 

Elaboração Novo RECAPE 

- Procedimento relativos à submissão do RECAPE 

- Carta VW de 22.06.16 – Pedido extensão 

DCAPE 

- Email VW de 29.06.16 – envio de Nota Técnica 

propondo caminho a seguir para licenciamento 

novo projeto 

- Carta APA 19.09.16 – Deferimento extensão 

DCAPE 
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Entidades 

contactadas 

Datas das 

reuniões 

havidas 

Assuntos tratados Correspondência relevante 

CM Loulé 11.04.16 

- Apresentação do projeto 

- Nova apresentação salientando questões relacionadas 

com loteamentos e ocupação de zonas em áreas 

classificadas no PU como Lagos e Canais 

- Nova abordagem das questões anteriores 

- 

CCDR 

Algarve 
16.09.16 

- Reunião havida na CCDR Algarve com a participação da 

CM Loulé, ICNF, VW, Turismo de Portugal e AICEP com a 

finalidade de resumir os desenvolvimentos da apreciação 

do novo projeto por estas entidades 

- 

Turismo de 

Portugal 

23.06.16 

23.09.16 

- Apresentação do novo projeto 

- Clarificação de dúvidas sobre a componente turística do 

projeto 

- 
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Entidades 

contactadas 

Datas das 

reuniões 

havidas 

Assuntos tratados Correspondência relevante 

AICEP 26.02.16 - Apresentação do novo projeto - 

DGCP 26.02.16 - Apresentação do novo projeto da ARA 

- Carta VW de 30.03.17 – Envio do projeto de 

licenciamento 

- Carta DGPC de 25.05.17 – Aprovação 

condicionada do projeto de licenciamento 
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Entidades 

contactadas 

Datas das 

reuniões 

havidas 

Assuntos tratados Correspondência relevante 

AdA 29.05.17 

- Apresentação do novo projeto e das implicações nas 

infraestruturas da AdA 

- Reunião de esclarecimentos sobre o projeto 

licenciamento 

- Pedido de elementos complementares por parte da AdA 

- Carta VW de 27.03.17 – Envio do projeto de 

licenciamento 

- Correspondência trocada com a AdA em maio 

e junho/17 relativos a pedido de reunião e 

esclarecimentos ao projeto de licenciamento 

- Solicitação do levantamento topográfico de 

cotas altimétricas na estação elevatória de águas 

residuais CE3 a 05.07.17 

- Pedido de outros elementos a 07.07.17, os 

quais foram enviados a 10.07.17 
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Entidades 

contactadas 

Datas das 

reuniões 

havidas 

Assuntos tratados Correspondência relevante 

ICNF 

19.04.16 

24.05.17 

07.06.17 

07.08.17 

- Apresentação do novo projeto 

- Análise do Master Plan do PAV 

- Análise do Master Plan revisto e aprovação com 

comentários pelo ICNF 

- Emissão do parecer favorável ao projeto de execução de 

medidas compensatórias 

- Carta VW de 28.04.17 que acompanhou a 

entrega no ICNF em 02.05.17 do Master Plan do 

PAV 
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4.4 CONDICIONANTES 

A leitura da primeira página da DIA (ver capítulo 3.2 do presente Relatório) permite verificar 

que a mesma é favorável, condicionada ao cumprimento de determinadas condicionantes. 

Deste modo, as mesmas são transcritas abaixo e, como referido, para cada uma delas é 

mencionado o Anexo ao RECAPE (Secção 4) ou o elemento do Projeto (Secção 5) que 

garante o seu cumprimento. 

Nos pontos abaixo é confirmado o cumprimento de todas as condicionantes requeridas pela 

DIA. 

1. Qualquer intervenção na área dos lagos existentes (Lago 3, Canais 1 e 2) só poderá 

ocorrer após a implementação de um projeto de “medidas compensatórias que 

permitam a constituição de uma zona de habitat caniçal com a capacidade de suporte 

e características ecológicas equivalentes às atualmente existentes”, conforme 

previsto no n.6 do artigo 45º do Regulamento do Plano de Urbanização (PU) de 

Vilamoura – 2ª fase, aprovado e retificado pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º52/99, de 11 de junho. 

Face aos impactes identificados sobre espécies que habitam as áreas de água aberta 

e margens, algumas com estatuto de conservação desfavorável, este projeto de 

medidas compensatórias deverá também incluir a recriação de habitats. 

O Parque Ambiental de Vilamoura (PAV) foi inaugurado em 1999, por iniciativa da Lusotur 

(agora designada por Vilamoura Lusotur, S.A.), tratando-se de uma área na qual merecem 

especial destaque as zonas húmidas, como o caniçal, que apresenta uma das maiores 

manchas contínuas deste habitat a sul de Portugal continental. 

Ao longo dos anos, o PAV tem sido objeto de ações de valorização dos seus habitats e de 

instalação de infraestruturas de apoio aos visitantes (percurso de natureza, sinalização, 

observatórios de aves). 

O PAV, com uma área total de 168,5 ha, constitui, assim, a escolha natural para a 

localização do projeto de medidas compensatórias, tal como requerido pela DIA. 
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No âmbito do RECAPE foi elaborado um Master Plan para a totalidade da área do PAV 

(Volume III da Secção 4), onde se enquadram o projeto de Medidas Compensatórias do 

habitat caniçal, bem como o Projeto de Integração Paisagística (PIP) do Desvio do vale 

Tisnado e parte do PIP do Dique de proteção contra cheias. 

Neste Master Plan foi assegurada a recriação do habitat de caniçal afetado pelo projeto e a 

requalificação de todo o PAV, de forma a dar cumprimento aos n.os 1 e 8 da lista de ― 

Elementos a apresentar em sede de RECAPE da DIA. 

No Master Plan foi, desde logo, assegurada a recriação de habitats afetados pelo projeto, 

designadamente de caniçal. A área de caniçal proposto (19,8 ha) supera a área de caniçal 

afetada pelos lagos (11,8 ha) e pelo dique e desvio do vale Tisnado (7,2 ha). (cf. Volume III 

da Secção 4). Em termos de zonas húmidas (caniçal + plano de água livre) no PAV, o 

Master Plan prevê um aumento de área de 35,9 ha para 58,8 ha. 

O Master Plan foi entregue no ICNF, Departamento de Conservação da Natureza e 

Florestas (DCNF) do Algarve, em 02.05.17, tendo sido apreciado por este organismo que 

teceu alguns comentários sobre o mesmo. Foi então desenvolvido o Projeto de Medidas 

Compensatórias em fase de projeto de execução (ver Volume IV da Secção 4) que 

incorporou os comentários feitos pelo ICNF ao Master Plan. O projeto de execução foi 

enviado ao ICNF, para apreciação, tendo sido emitido parecer favorável a 07.08.17, 

conforme Volume IV da Secção 4 (Anexos do RECAPE). 

A necessidade de cumprimento dos procedimentos estipulados no Projeto de Medidas 

Compensatórias faz parte do planeamento da obra (cf. Volume II da Secção 4) e está 

incluída na Secção 6 – Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO) (medida PPO1), que 

acompanhará o Caderno de Encargos para a execução do projeto. 

2. Garantir a correta impermeabilização do sistema de lagos, de forma a minimizar o 

risco de salinização dos aquíferos existentes. 

O projeto apresenta um volume específico sobre a Impermeabilização dos Lagos (cf. Tomo 

2 do Volume II) referente à Secção 5 – Elementos do Projeto. A memória descritiva do 

referido projeto encontra-se organizada nos seguintes capítulos: 

 Introdução 

 Enquadramento – Antecedentes 
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 Justificação da Solução 

 Elementos de Base 

 Geologia e Geotecnia 

 Hidrogeologia. Modelação hidrogeológica 

 Terraplenagens para execução dos lagos 

 Impermeabilizações do fundo e das margens dos lagos 

 Medições 

 Mapa de Quantidades  

 Medições 

 Anexo 1 – Geologia e Geotecnia 

 Anexo 2 – Hidrogeologia. Modelação Hidrogeológica 

A metodologia proposta é em tudo igual àquela já referida no projeto objeto de um RECAPE 

em 2012. Esta solução tira partido da espessa camada aluvionar existente no local da obra, 

constituída essencialmente por solos de baixa permeabilidade, sendo apenas necessário 

efetuar, localmente, a substituição de alguns níveis de solos mais permeáveis no fundo e 

nas margens dos lagos por solos de menor permeabilidade. Por outro lado, privilegia o 

reaproveitamento dos materiais escavados para a construção / reperfilamento dos lagos. 

Por razões construtivas, preconiza-se o saneamento dos níveis mais arenosos que forem 

identificados abaixo da cota final dos lagos, numa profundidade média da ordem dos 0,60 m, 

e a sua substituição por solos argilosos devidamente compactados. Mesmo que a espessura 

dos níveis arenosos seja inferior, deverá ser sempre assegurado um saneamento e 

substituição de uma espessura mínima de 0,20 m abaixo da cota final das escavações. 

Nas zonas onde não forem interessados níveis arenosos, não será necessário proceder-se 

a qualquer saneamento e substituição de material. No entanto, de forma a ser garantida 

uma uniformidade do fundo dos lagos, canais e margens, deverá prever-se a compactação 



DONO DE OBRA: 

 

VILAMOURA 

LUSOTUR, SA 

REQUERENTE  

E PROJECTO: 

VILAMOURA LUSOTUR, SA 

LAGOS DA CIDADE LACUSTRE DA 2ª FASE DO PLANO 

DE URBANIZAÇÃO DE VILAMOURA 

 

31-17_IPP8_1-GR-

PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

PÁGINA: 176/221 

GESTÃO DO 

PROJECTO: 

 

TÍTULO: 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

2 – RELATÓRIO BASE 

CONSULTOR AMBIENTAL: 

 

 

31-17_IPP8_1-GR-PB_E_001-R00_REL-BASE 

do material in situ com recurso a cilindros de pés-de-carneiro, devendo ser garantida uma 

espessura de material compactado de 0,25 m. 

No Quadro 4 do subcapítulo 3.3.2.2 apresentam-se os volumes de saneamento e 

substituição dos solos necessários para se garantir a correta impermeabilização dos lagos e 

das margens. 

3. Obtenção, em fase prévia ao licenciamento da obra, dos devidos títulos de 

utilização dos recursos hídricos nos termos do DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio e 

Leis n.º54/2005, de 15 de novembro e n.º58/2005, de 29 de dezembro. 

A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água) exige que as atividades que tenham 

impacte significativo no estado das águas só podem exercer-se mediante um título de 

utilização, tal como estipula o artigo 56.º da referida Lei. A Lei da Água e o DL n.º 226-

A/2007, de 31 de maio (Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos), com a 

redação atual (sendo a última, e sexta, alteração ao DL original a Lei n.º 44/2012, de 29 de 

agosto), preveem que os títulos de utilização de recursos hídricos possam ser obtidos 

através de autorização, licença ou concessão. No caso do projeto dos Lagos da Cidade 

Lacustre da 2ª Fase do Plano de Urbanização de Vilamoura o título será uma concessão, 

que abrangerá todas as utilizações de recursos hídricos. 

A instrução do procedimento conducente à obtenção da concessão requer a compilação de 

elementos e a elaboração de projetos de execução, cuja preparação esteve intimamente 

ligada à elaboração do presente RECAPE. 

Atendendo à legislação aplicável para obtenção da concessão, apenas é possível obter 

esse título após aprovação do RECAPE. Este faseamento permite inclusivamente 

salvaguardar que a concessão da utilização de recursos hídricos contempla quaisquer 

alterações aos projetos que possam resultar do procedimento de pós-avaliação. 

Em qualquer caso, a Vilamoura Lusotur, S.A. não dará início aos trabalhos de execução do 

projeto dos lagos antes da obtenção do título concessório de utilização de recursos hídricos. 
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4.Obtenção de parecer prévio favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do 

Algarve, ao abrigo do disposto no artigo 23º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de 

março. 

O projeto dos Lagos e Infraestruturas da Cidade Lacustre, bem como o projeto das Medidas 

Compensatórias, envolve utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola 

Nacional (RAN). Torna-se, assim, necessário o parecer prévio da Entidade Regional da 

RAN, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º do DL n.º 73/2009, de 31 de março, que aprova o 

regime jurídico da RAN. A este propósito salienta-se ainda a Portaria n.º 162/2011, de 18 de 

abril referente a utilizações não agrícolas de áreas de RAN. 

No âmbito do procedimento de AIA, a Entidade Regional da RAN optou por não se 

pronunciar, dado que a AIA decorria em fase de Estudo Prévio, com diferentes alternativas, 

e que o parecer prévio devia incidir sobre o projeto de execução.  

Após a realização dos projetos de execução e da aprovação do RECAPE datado de 2012, a 

Lusotur (hoje Vilamoura Lusotur) fez pedido de parecer à Entidade Regional da RAN para a 

utilização não agrícola das áreas integradas na RAN, o qual mereceu parecer favorável, 

publicado como Despacho n.º 5191/2014 (DR, 2ª Série). 

Em face aos ajustes feitos ao Projeto dos Lagos e Infraestruturas da Cidade Lacustre será 

apresentado pela Vilamoura Lusotur pedido para atualização do referido Despacho, após a 

aprovação do RECAPE, para salvaguardar que o pedido contempla quaisquer alterações 

aos projetos que possam resultar do procedimento de novo processo de pós-avaliação.  

Em qualquer caso, a Vilamoura Lusotur não dará início aos trabalhos de execução do 

projeto antes da obtenção da atualização do parecer prévio favorável da Entidade Regional 

da RAN. 

5. As terras de empréstimo deverão ser oriundas de locais de extração licenciados. 

Tal como referido no Tomo 1 do Volume II da Secção 5, haverá necessidade de recorrer a 

solos de empréstimo onde forem executados plataformas e arruamentos no 

empreendimento. O projeto considera pouco provável a necessidade de materiais de 

empréstimo para a construção do dique e da vala e para a execução dos aterros para 

alteamento/modelação do fundo e margens do lago. Não são quantificados volumes de 

terras de empréstimo. 
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A necessidade de as terras de empréstimo terem que ser oriundas de locais de extração 

licenciados está incluída na Secção 6 – PGAO (medida PPO7). 

6. Os locais definitivos para a colocação das terras sobrantes terão de ser 

previamente autorizados, pela Câmara Municipal, ou outra entidade com jurisdição no 

local, de forma a garantir o adequado encaminhamento das terras. 

No Projeto dos Lagos e Infraestruturas da Cidade Lacustre de Vilamoura prevê-se um 

volume total de terras sobrantes da ordem dos 178.483 m3, mesmo já considerando o uso 

destas terras nos vários projetos de arranjos paisagísticos. 

O DL n.º 46/2008, de 12 de março, estabelece no seu artigo 6.º, e considerando as 

alterações introduzidas pelo DL n.º 73/2011, de 17 junho, que: 

 “1 - Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de 

atividades de construção devem ser reutilizados no trabalho de origem de 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, 

reabilitação, limpeza e restauro, bem como em qualquer outro trabalho de origem 

que envolva processo construtivo, abreviadamente designado por obra de origem.  

 2 - Os solos e as rochas referidos no número anterior que não sejam reutilizados na 

respetiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou 

comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de explorações 

mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou, ainda, em 

local licenciado pela câmara municipal, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 

139/89, de 28 de Abril.” 

O artigo 1.º do DL n.º 139/89, de 28 de abril (mencionado no ponto anterior), refere-se, entre 

outras ações, às ações de aterro ou escavação que conduzam a alterações do relevo 

natural.  

O regime jurídico da urbanização e edificação (DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 

redação dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro) classifica “trabalhos de remodelação 

dos terrenos” como “as operações urbanísticas (…) que impliquem a destruição do 

revestimento vegetal, a alteração do relevo natural (…)” (alínea l, artigo 2.º). Os trabalhos de 

remodelação de terrenos em área não abrangida por operação de loteamento estão sujeitos 

a licença administrativa (n.º 2, artigo 4.º), da competência da câmara municipal, com 
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faculdade de delegação no presidente e de subdelegação deste nos vereadores (n.º 1, 

artigo 5.º).  

Tratando-se de solos não contaminados, será possível proceder à reutilização dos solos na 

recuperação ambiental e paisagística de pedreiras. A reutilização na recuperação ambiental 

e paisagística de pedreiras ou a utilização de solos na cobertura de aterros destinados a 

resíduos, encontra-se dispensada de licenciamento pelo DL n.º 46/2008, de 12 de março 

(alínea f, n.º 3, artigo 13.º) (considerando as alterações dadas pelo DL n.º 73/2011, de 17 

junho). Existem atualmente na região pedreiras suficientes que necessitam de terras para 

recuperação ambiental e paisagística, situação que é previsível que se mantenha no prazo 

de concretização do projeto.  

Também será possível a sua utilização na recuperação ambiental e paisagística do terreno 

ocupado pelas lagoas da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).  

Tal como referido no subcapítulo 3.5, os solos sobrantes poderão ter, assim, os seguintes 

destinos:  

a) A recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, com a vantagem de estar 

dispensada de licenciamento enquanto operação de gestão de resíduos;  

b) Utilização como solos de cobertura de aterros destinados a resíduos; 

c) A recuperação ambiental e paisagística da zona das lagoas da ETAR, caso venham a ser 

desativadas (operação sujeita a licenciamento municipal);  

d) A conjugação das duas opções anteriores.  

Esta medida está igualmente incluída na Secção 6 – PGAO (medida C19). 
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7. Cumprimento das medidas de minimização, programas de monitorização e 

elementos a apresentar em sede de Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

de Execução (RECAPE), constantes da presente DIA. 

O PGAO corresponde, genericamente, ao documento no qual se sintetizam as medidas a 

aplicar na fase de construção. O cumprimento destas medidas será evidenciado pelos 

relatórios periódicos da gestão ambiental da obra, tal como definido no PGAO. Estes 

documentos correspondem a relatórios internos de progresso (mensais) e a relatórios 

anuais. Estes últimos serão enviados à Autoridade de AIA. 

Ainda na fase construção, e durante a fase de exploração serão elaborados os relatórios de 

Monitorização previstos na DIA e no Relatório Técnico (Secção 3) que serão igualmente 

enviados à Autoridade de AIA. 

Os elementos a apresentar em sede de RECAPE são apresentados na Secção 4 e são 

discutidos ponto a ponto no subcapítulo seguinte. 
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4.5 ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE 

No presente ponto, são listados elementos complementares ao EIA, cuja apresentação em 

fase de RECAPE é exigida pela DIA. 

1. Apresentar um projeto de medidas compensatórias, previamente aprovado pelo 

Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) (atual ICNF), que 

permita dar cumprimento à Condicionante 1 da presente DIA. 

Como já referido para a condicionante 1, no âmbito do RECAPE foi elaborado um Master 

Plan (cf. Volume III da Secção 4) no qual foram delineadas as intenções para a totalidade da 

área do projeto de Medidas Compensatórias bem como para os Projetos de Integração 

Paisagística (PIP) do vale Tisnado e do Dique de proteção contra cheias.  

O Master Plan foi entregue no ICNF em 02.05.17, tendo sido apreciado por este organismo 

que teceu alguns comentários que foram incorporados no mesmo, assim como no Projeto 

de Medidas Compensatórias (cf. Volume III da Secção 4). Este foi desenvolvido em fase de 

projeto de execução, tendo o ICNF emitido um parecer favorável ao projeto a 07.08.2017, 

conforme Volume IV da Secção 4 (Anexos do RECAPE).  

2. Apresentar um Plano de Proteção das Espécies Aquáticas Protegidas, previamente 

aprovado pelo ICNB (atual ICNF), que permita dar cumprimento à Medida de 

Minimização 6. 

Foi elaborado um Plano de Proteção das Espécies Aquáticas Protegidas (PPEAP), para dar 

cumprimento à Medida de Minimização n.º 6 da DIA, o qual foi submetido à apreciação do 

ICNB (atual ICNF). Foi obtido parecer favorável em 01.03.2011. O PPEAP e o parecer 

constituem o Volume V da Secção 4.  

O objetivo central deste Plano é o de assegurar a proteção das espécies aquáticas com 

estatuto legal de proteção, em concreto, anfíbios e répteis aquáticos, através da recolha, 

manutenção e transferência dos animais para locais adequados. O PPEAP dirige-se 

essencialmente às duas espécies de répteis cuja presença foi confirmada na área de estudo 

e que possuem o referido estatuto legal de proteção, o cágado-de-carapaça-estriada (Emys 

orbicularis) e o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa). 
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O PPEAP envolve as seguintes ações:  

 Recolha dos animais, à medida que o lago e canais forem sendo esvaziados;  

 Transferência dos animais para viveiros, no caso dos cágados, e para os lagos já 

existentes no PAV no caso das restantes espécies;  

 Manutenção dos animais nos viveiros;  

 Transferência dos animais para o lago a criar no PAV, assim que tenha as condições 

para os receber (isto é, logo que a vegetação aquática e ripícola esteja instalada);  

 Fornecimento de alimento aos animais transferidos;  

 Monitorização, para avaliar a eficácia do Plano, em termos da fidelização dos 

animais aos locais de destino e da sua taxa de sobrevivência.  

Os viveiros consistem numa área seminatural, que possui no centro uma área aquática 

artificial, com uma profundidade máxima de 1 m rodeada de uma área terrestre vedada, de 

forma a evitar fugas e a entrada de predadores. Na área terrestre será mantida a vegetação 

e os elementos naturais que estejam presentes, ou, na sua ausência, instalados tufos de 

vegetação e montículos de pedras. O Plano (Volume V, da secção 4 – Anexos do Relatório) 

propõe a construção de dois viveiros de 10 x 20 m (largura x comprimento) e um de 20 x 

30 m, e a sua localização no PAV num local salvaguardado das principais movimentações 

de terra. 

3. Realizar um estudo específico sobre quirópteros, com o qual seja possível avaliar 

corretamente os impactes sobre este grupo e definir medidas de minimização/ 

compensação a implementar. Este estudo deverá atender à caracterização da fauna e 

de morcegos num raio de 10 km e à avaliação da utilização da área de implementação 

de projeto como zona de alimentação. 

O relatório do estudo realizado para responder a esta solicitação constitui o Volume VI – 

Estudo dos Quirópteros da Secção 4. O estudo realizado, e datado de maio de 2011, teve 

os seguintes objetivos:  
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 Detetar locais com características adequadas para a existência de abrigos de 

morcegos na área do projeto e num raio de 10 km em torno desta;  

 Identificar e contabilizar as espécies presentes nesses abrigos;  

 Caracterizar a atividade dos morcegos num raio de 10 km em torno da área do 

projeto;  

 Caracterizar a atividade dos morcegos na área do projeto.  

Para se caracterizar a quiropterofauna presente num raio de 10 km em torno da área do 

projeto foram realizados 50 pontos de escuta em setembro de 2010, tendo sido feito o 

registo de vocalizações. Foi confirmada a presença de cinco espécies e identificados cinco 

grupos de duas espécies, perfazendo um total potencial máximo de oito espécies distintas. 

Entre estas destacam-se o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), a espécie mais 

frequentemente detetada e o morcego-arborícola-grande ou morcego-arborícola-gigante 

(Nyctalus noctula e Nyctalus lasiopterus, respectivamente) pelo facto de estas espécies não 

serem bem conhecidas em território nacional. As restantes espécies identificadas são muito 

comuns em quase todo o território de Portugal Continental. É provável que o número de 

espécies existentes na área de estudo seja superior.  

A caracterização da quiropterofauna na área do projeto foi realizada em 10 pontos de 

escuta, visitados mensalmente entre março e outubro de 2010. Foi confirmada a presença 

de seis espécies e quatro grupos de espécies, para as quais não foi possível a distinção de 

apenas uma espécie. A espécie mais frequentemente identificada nos registos obtidos foi o 

morcego-de-peluche, a única que apresenta um estatuto de ameaça (Vulnerável) segundo o 

Livro Vermelho 

4. Apresentar um projeto de impermeabilidade do sistema de lagos que garanta o 

cumprimento da Condicionante 2 da presente DIA 

Tal como referido anteriormente, para resposta à condicionante 2) da DIA, o projeto 

apresenta um volume sobre a Impermeabilização dos Lagos (Tomo 2 do Volume II da 

Secção 5).  

Neste sentido, ver Memória Descritiva 31-16_IPP8_1-MT-PB_E_003-R00 e os desenhos de 

31-16_IPP8_1-MT-PB_D_001-R00 a 31-16_IPP8_1-MT-PB_D_007-R00, e ainda os 

desenhos de CG-04 002-E-A a CG-04 008-E.  



DONO DE OBRA: 

 

VILAMOURA 

LUSOTUR, SA 

REQUERENTE  

E PROJECTO: 

VILAMOURA LUSOTUR, SA 

LAGOS DA CIDADE LACUSTRE DA 2ª FASE DO PLANO 

DE URBANIZAÇÃO DE VILAMOURA 

 

31-17_IPP8_1-GR-

PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

PÁGINA: 184/221 

GESTÃO DO 

PROJECTO: 

 

TÍTULO: 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

2 – RELATÓRIO BASE 

CONSULTOR AMBIENTAL: 

 

 

31-17_IPP8_1-GR-PB_E_001-R00_REL-BASE 

Este tomo do projeto visa dar resposta à Condicionante 2 da DIA. 

5. Apresentar um levantamento gráfico rigoroso e atualizado à escala 1:50 da 

totalidade dos vestígios arqueológicos existentes na “Área de Reserva Arqueológica”, 

relacionado com estruturas, em termos cartográficos, com o “Sítio Arqueológico do 

Cerro da Vila”. Completar este registo com o levantamento fotográfico exaustivo da 

totalidade das estruturas. 

No âmbito da realização do RECAPE anterior, o então Instituto de Gestão do Património 

Arquitetónico e Arqueológico, IP (IGESPAR) (atual DGPC) e a Direção Regional de Cultura 

(DRC) Algarve foram contactados, no sentido de esclarecer se o levantamento arqueológico 

resultante dos trabalhos desenvolvidos entre 2007 e 2009 pela equipa de arqueologia do Dr. 

Felix Teichner, que a Lusotur (hoje, Vilamoura Lusotur) dispunha, era suficiente para 

resposta a este ponto da DIA.  

A DRC Algarve emitiu um parecer em 06.08.2010, esclarecendo a questão:  

 “É entendimento da Direção Regional de Cultura que a planta fornecida pelo 

arqueólogo Felix Teichner, responsável científico pelos trabalhos de investigação 

arqueológicos realizados na ‘frente ribeirinha’ do sítio arqueológico de Cerro da Vila, 

é suficiente para dar cumprimento ao ponto 5 da lista de elementos a apresentar em 

sede de RECAPE referidos na DIA”.  

Tendo em conta que a “Área de Reserva Arqueológica” se mantém inalterada, considera-se 

que os elementos que davam resposta a este ponto da DIA mantêm-se válidos. Estes 

elementos (Relatório, plantas e parecer favorável) são apresentados no Tomo VII da 

Secção 4. 

6. Apresentar um “Projeto de Conservação e Restauro” das estruturas existentes na 

“Área de Reserva Arqueológica”, bem como de um “Projeto de Integração 

Paisagística”. Estes projetos deverão igualmente ser sujeitos à apreciação da Direção 

Regional de Cultura do Algarve, dado tratar-se de um Sítio Classificado. 

No âmbito do RECAPE anterior, foi elaborado um Projeto de Conservação e Restauro por 

um técnico de conservação e restauro, tendo em vista a execução de um aterro que permite 

o correto acondicionamento das referidas estruturas arqueológicas.  
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Este projeto, cuja descrição pode ser consultada no subcapítulo 3.4.1.2 do presente 

relatório, foi submetido à aprovação do então IGESPAR (atual DGPC), o qual reencaminhou 

o pedido para a DRC Algarve, tendo sido obtido parecer favorável em 21.02.2011. 

Em 2011 foi desenvolvido um Projeto de Integração Paisagística (PIP) para a Área de 

Reserva Arqueológica (ARA), projeto esse que foi submetido a parecer à DRC Algarve. Esta 

entidade emitiu um parecer favorável condicionado, datado de 02.08.2011, ao referido 

projeto.  

O PIP para a ARA anteriormente submetido, por não se enquadrar no atual desenho do 

Projeto do Lagos, teve de ser revisto, de acordo com os novos pressupostos estabelecidos 

para o desenho urbano definido para as áreas envolventes. O novo PIP resultante foi 

submetido à DGPC no passado dia 11.04.2017, tendo sido já emitido um parecer favorável 

condicionado, por despacho a 19.05.2017. A descrição do referido projeto pode ser 

consultada no subcapítulo 3.4.1.3 do presente relatório, e na sua totalidade no Volume IX da 

Secção 4. 

7. Realizar uma prospeção arqueológica sistemática de todos os caminhos de acesso, 

áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se situem 

fora das áreas já prospetadas. 

No âmbito do RECAPE foram realizadas Prospeções Arqueológicas nas Áreas Destinadas a 

Estaleiros e Caminhos de Acesso, tendo o respetivo Relatório da responsabilidade da Dra. 

Maria Cândido Simplício sido submetido ao antigo IGESPAR (atual DGPC). Este Relatório 

mereceu parecer favorável em 11.01.2011.  

Em síntese, o Relatório recomenda:  

 “Dado que uma significativa parte do percurso destinado aos caminhos de acesso à 

obra não esteve acessível durante os trabalhos de prospeção arqueológica, deverá 

ser garantida a sua observação após desmatação.  

 Apesar de considerarmos que a mancha de dispersão de material cerâmico, 

correspondente à ocorrência n.º 2 [n.º 13 na carta de síntese], constitui um depósito 

secundário relacionável com o paleo-canal existente no local, sugerimos, por 

precaução, a sinalização da área, em fase de obra, de forma a evitar aí a circulação 

de veículos.”  
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Estas medidas, bem como o ponto 7 da DIA que lhes deu origem, encontram-se vertidas no 

Secção 6 – PGAO (medidas C2, C20, C25 e C40).  

O relatório e respetivo parecer são apresentados no Volume X da Secção 4. 

No projeto de estaleiro (Tomo 3 do Volume IV da Secção 5) é referido que a prospeção 

arqueológica sistemática será realizada aos novos caminhos de acesso e depósitos 

temporários que se situem fora das zonas já prospetadas. 

As áreas de empréstimo estarão limitadas a áreas já licenciadas (nos termos do DL n.º 

270/2001, de 6 de outubro, que estabelece o Regime Jurídico da Pesquisa e Exploração de 

Massas Minerais – Pedreiras), pelo que não lhes será aplicável esta medida. 

8. Desenvolver o projeto de execução das obras de defesa contra as cheias, tendo em 

conta os seguintes aspetos: 

8.1 Face à solução adotada para alimentação dos lagos (água salgada), deverão ser 

reavaliadas as obras de defesa contra cheias e definidas as cotas das estruturas de 

contenção e defesa contra o alagamento (diques e planos de água) 

O layout a adotar deverá considerar o impacte a montante da intervenção em termos 

de cota de inundação, acautelando eventuais intervenções das obras de defesa contra 

o alagamento, de forma a evitar conflitos com terceiros a montante. 

A análise dos elementos constantes no Tomo 6 - Obras de Defesa Contra Cheias: Obras 

Hidráulicas do Volume II da Secção 5, permite verificar que não ocorrem conflitos com 

terceiros nas áreas a montante da intervenção (quer na proximidade do vale Tisnado, quer 

na proximidade da ribeira da Quarteira), não sendo agravada a situação atualmente 

existente. 

Em relação ao vale Tisnado, de acordo com o documento referido, prevê-se que, em caso 

de cheia centenária (147,7 m3/s), o nível máximo de água atingido no Lago 4 (o lago mais a 

montante na cadeia de lagos que antecede os Lagos da Cidade Lacustre) seja de 7,8 m, 

valor inferior à cota de 8,08 m atingida atualmente com uma cheia afluente de 50 m3/s. Na 

solução proposta, esta diferença explica-se pelo facto de se iniciar a despressurização de 

balões insufláveis (e consequente abertura da comporta rebatível) assim que o nível de 
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água no Lago 4 ultrapassa a cota 7,20 m. Parte dos escoamentos afluentes são assim 

evacuados pelo circuito de desvio do vale Tisnado. 

No que diz respeito à ribeira da Quarteira, o mesmo documento refere que, em caso de 

cheia centenária, a presença do dique e dos aterros previstos na área do PAV provocam 

uma elevação do nível de água, face às condições atuais. No entanto, de acordo com as 

simulações efetuadas, a elevação expectável é inferior a 32 cm e provavelmente inferior a 

20 cm, tendo-se ainda verificado que o efeito de elevação associado ao dique e aterros 

apenas se faz sentir, para montante, até cerca de 2,5 km da foz. 

Uma vez que, na envolvente a montante deste trecho, não existe ocupação sensível 

(apenas existem edificações na proximidade da ribeira a mais de 3 km da foz), pode 

concluir-se que a interferência do dique não representa conflitos com terceiros. 

8.2 O traçado de Vale Tisnado deverá ser mais meandrizado de modo a permitir criar 

maiores extensões de zonas de orla, que possibilitem a implantação de manchas de 

vegetação ripícola que contribuam para o aumento da biodiversidade e interesse 

paisagístico da zona. 

O PIP do vale Tisnado (cf. Volume XII da Secção 4) foi desenvolvido em articulação com o 

projeto hidráulico, tendo assentado na redefinição da diretriz proposta no EIA, de forma a 

obter-se um traçado meandrizado. A diretriz proposta para o desvio do vale Tisnado no 

projeto ajustado coincide com aquela que foi considerada no projeto objeto de um RECAPE 

em 2012. 

O referido PIP preconiza ainda uma sementeira de herbáceas e a plantação pontual de 

árvores e de arbustos característicos da vegetação da linha de água. Esta vegetação irá 

também contribuir para o aumento quer da biodiversidade quer do interesse paisagístico da 

zona. 

8.3 O perfil transversal do Vale Tisnado deverá prever a interrupção pontual do 

enrocamento ou do colchão Reno das margens, de modo a possibilitar a implantação 

de vegetação que atenue a rigidez e o artificialismo da preconizada em projeto. 

O projeto do desvio do vale Tisnado, particularmente na zona D (a zona mais extensa do 

desvio) prevê que, atendendo ao tipo de ocupação marginal e à ordem de grandeza das 

velocidades do escoamento (próximas de 1,5 m/s para o caudal de ponta da cheia 
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centenária), para a proteção da vala relativamente aos fenómenos de erosão superficial e às 

ações de variação do nível da água, seja suficiente o revestimento da mesma com espécies 

vegetais adequadas. Deste modo, a utilização de colchões Reno ou de enrocamento foi 

restringida ao estritamente necessário. 

Como já referido, o PIP do vale Tisnado (cf. Volume XXI da Secção 4) preconiza o 

revestimento vegetal nessas margens mediante sementeira herbácea e plantação pontual 

de árvores e arbustos. Considera-se, assim, atenuada a rigidez e minimizado o artificialismo 

da intervenção hidráulica. 

8.4. Evitar o paralelismo entre o dique da ribeira de Quarteira e o traçado das linhas de 

água (novo traçado do Vale Tisnado e da ribeira de Quarteira) de forma a conseguir 

criar espaços de geometria variável entre esses elementos físicos, possibilitando a 

sua melhor integração paisagística. 

Os PIP do Dique de proteção contra cheias e o PIP do vale Tisnado, apresentados 

respetivamente nos Volumes XI e XII da Secção 4, foram desenvolvidos de forma articulada 

quer com o projeto de hidráulica quer entre eles, garantindo a incorporação das exigências 

da DIA.  

Foi utilizada a diretriz proposta no projeto objeto de um RECAPE em 2012 para o desvio do 

vale Tisnado, de forma a obter-se um traçado meandrizado. Este traçado do vale Tisnado 

apresenta uma sequência de três meandros suaves, mas bem definidos (+/- 1000 m de 

extensão), voltando a apresentar um traçado retilíneo no seu troço terminal (últimos 120 m), 

no encontro com a ribeira da Quarteira.  

Consegue-se, assim, evitar o paralelismo entre a vala e o dique de proteção contra as 

cheias, nas zonas em que estes dois elementos se encontram mais próximos, e criar 

espaços de geometria variável.  

A Figura 23 revela a vista em planta do desvio do vale Tisnado e do dique cuja modelação e 

larguras variáveis contribuem para atenuar o efeito de paralelismo.  
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8.5. O dique da ribeira de Quarteira deverá apresentar, para além de um perfil 

transversal com pendente variável, um perfil longitudinal que evite um trainel 

uniforme da linha de crista, que permita a criação de ondulações que contribuam para 

atenuar a rigidez e artificialismo, desta obra de contenção das cheias, e facilite a sua 

integração na paisagem. 

No PIP do Dique (cf. Volume XI da Secção 4) propôs-se um perfil transversal diversificado, 

com larguras que variam entre 35 m a 70 m aproximadamente, e uma pendente suave que 

varia entre 10% e 2,5%, anulando-se o caracter de obra hidráulica e uma perfeita e gradual 

integração na paisagem em que se insere, com um desenho em planta (Figura 21 e Figura 

22). 

Com uma altura máxima da ordem dos 2,50 m o dique tem cotas de coroamento que variam 

entre os 6,5 m a montante (no remate contra as obras de desvio do vale Tisnado, a Oeste) e 

4,5 m a jusante (no remate dos aterros da via rodoviária de ligação à Av. da Praia da 

Falésia). Por razões hidráulicas e geotécnicas não foi possível introduzir ondulações de 

altura na cota superior do dique. Optou-se, assim, por conseguir o efeito pretendido com a 

micromodelação das saias dos taludes do dique e com a utilização de vegetação arbustiva e 

arbórea, a diferentes cotas dos taludes. 

8.6 A modelação e integração paisagística do paramento do dique, no seu lado 

interior (nascente), deverão ser articuladas com o projeto de integração paisagística 

da zona compreendida entre o dique e as novas áreas urbanas, considerando estas 

duas realidades como um todo. 

No presente RECAPE apresentam-se: o Projeto de Integração Paisagística (PIP) do Dique 

(Volume XI da Secção 4) e o Projeto de Enquadramento Paisagístico Geral do 

Empreendimento (Volume XVI da Secção 4), nos quais pode ser verificada a articulação 

entre a modelação e integração paisagística do paramento do dique no seu lado interior e as 

propostas de enquadramento paisagístico das zonas entre o dique e as novas áreas 

urbanas. 

Tal como referido na memória descritiva e justificativa e pode ser visualizado no plano geral 

do Projeto de Enquadramento Paisagístico Geral do Empreendimento, a construção do 

dique gera ‘a oportunidade de uma modelação de terreno para o interior do plano, que 

disponibilizará, quer uma plataforma panorâmica para a disposição de uma frente de Villas 

em baixa densidade de grande valor imobiliário, como para uma estratégia de perfilhamento 
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dos eixos de acesso, das áreas de fruição públicas e de outras plataformas panorâmicas de 

usufruto dos Lagos e Canais’. 

É intenção da proposta de enquadramento paisagístico geral do empreendimento a criação 

de um empreendimento em que a abordagem, em termos de espaços urbanos exteriores, 

tem como ponto de partida a importância dos valores ecológicos urbanos em contínuo com 

a paisagem circundante, promovendo o intercâmbio entre os habitats circundantes e as 

novas áreas verdes urbanas (memória descritiva e justificativa, Volume XVI, Secção 4 – 

Anexos ao RECAPE). 

Deste modo a proposta foi desenhada com vista à criação de espaços verdes urbanos de 

qualidade, que venham dar uma resposta cabal às necessidades dos futuros habitantes do 

empreendimento, tendo por base a ideia um Continuum Naturale entre os novos espaços 

urbanos propostos e as unidades de paisagem envolventes como é o caso do Parque 

Ambiental de Vilamoura (memória descritiva e justificativa, Volume XVI, Secção 4 – Anexos 

ao RECAPE). 

O projeto de enquadramento paisagístico geral do empreendimento diz respeito a unidades 

distintas do projeto que se podem dividir em: 

 Margens dos lagos; 

 Arruamentos Principais (Avª Praia da Falésia; Avª do Cerro da Vila e Arruamento do 

IPP 8.5); 

 Parque Lakes Boulevard; 

 Descarregador de superfície;  

 Ilha. 

Em continuidade com estes espaços verdes urbanos surgem outros, que são objeto de 

projetos autónomos: 

 Projeto de Integração Paisagística da área da Reserva Arqueológica e Zonas 

Envolventes (Volume IX da Secção 4); 

 Projeto de Integração Paisagística do Dique (Volume XI da Secção 4). 
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Apesar de se tratarem de unidades distintas de espaço, a proposta procura uma coerência 

no tratamento projetual, associada a uma continuidade das opções concetuais (memória 

descritiva e justificativa, Volume XVI da Secção 4).  

Deste modo, o PIP do Dique é considerado e articulado no contexto do Projeto de 

Enquadramento Paisagístico Geral do Empreendimento e vice-versa, constituindo um 

elemento de charneira entre o espaço do empreendimento e a área no seu exterior, 

nomeadamente com o Parque Ambiental de Vilamoura, estando previstas ligações entre 

essas áreas, garantidas pelo PIP do Dique através de percursos em saibro. Refira-se ainda 

que o dique será utilizado para ocupação urbana de baixa densidade, na sua parte superior 

e no talude interior. 

9. Apresentar um projeto de enquadramento paisagístico que comtemple, para a zona 

envolvente dos lagos e canais, espaços em que a vegetação seja o elemento 

dominante, para que a sua presença imprima algum contraste à rigidez e artificialismo 

das margens e, de certo modo, compense a destruição da vegetação marginal do lago 

e canais existentes. 

Especificamente no que se refere ao projeto de enquadramento paisagístico do futuro 

projeto de musealização das estruturas arqueológicas descobertas, este deverá tirar o 

máximo partido possível da proximidade do plano de água do Lago Central. 

No Volume XVI da Secção 4 – Anexos ao RECAPE é apresentado o Projeto de 

Enquadramento Paisagístico Geral do Empreendimento, que contempla, como já referido no 

ponto 8.6, unidades distintas do projeto, realçando-se, em relação com os lagos e canais:  

 Margens dos lagos, estando previsto, na transição da margem propriamente dita e as 

zonas imediatas, o uso de vegetação ripícola5. Tendo em conta a tipologia das 

margens, prevê-se o seguinte: 

o Margens em muro vertical – nas zonas onde estão previstos pequenos 

logradouros de tipologias do tipo town house que têm uma relação direta com 

                                                

5
 Apesar da água dos lagos ser salgada, prevê-se na proximidade das margens a existência de vegetação ripícola e/ou de estuário que suporte 

alguma salinidade dos solos, de modo a anular o carácter artificial das margens. 
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o plano de água dos lagos, prevendo-se que futuramente esses logradouros 

sejam permeáveis correspondendo a áreas plantadas e pequenos jardins que 

avançam até ao limite com a água; 

o Margens com enrocamentos – correspondem a zonas onde se prevê a 

existência de lotes de média dimensão, com áreas plantadas de jardim que 

avançam até à margem e onde se pretende uma transição gradual com o 

plano de água dos lagos; 

o Margens com enrocamento e cobertura por areia/seixo arrumado – 

corresponde a um tipo de margem espraiada que surge em áreas de espaços 

verdes de usufruto comum do empreendimento como é o caso do Parque 

Lakes Boulevard. 

 Parque Lakes Boulevard, em continuidade com a Área da Reserva Arqueológica 

(ARA), perfazendo um total de 6,5 ha de espaços verdes de enquadramento, recreio 

e lazer em contínuo e numa relação direta com os planos de água dos lagos, 

envolvendo do lado poente e norte a Estação Arqueológica do Cerro da Vila. 

 

O sistema de vegetação previsto no Plano Geral do Projeto de Enquadramento Paisagístico 

Geral do Empreendimento integra árvores, prado/relvados, plantações arbustivas e zonas 

verdes de lotes, podendo verificar-se, nessa peça desenhada (31-16_IPP8_1-PS-

EP_D_001-R00_PG-EPG), a sua extensão na envolvente dos lagos. 

 10. Elaborar uma carta de condicionantes onde deve constar a interdição de 

localização do estaleiro, acessos, áreas de empréstimo/ depósito de inertes e outras 

unidades funcionais da obra, na “Área de Reserva Arqueológica”. Esta carta de 

Condicionantes deverá integrar o Caderno de Encargos da obra. 

Esta medida está incluída na Secção 6 – PGAO (medida PPO2). O Desenho 31-16_IPP8_1-

ET-PB_D_014-R00 (folha 1/2) e 31-16_IPP8_1-ET-PB_D_015-R00 (folha 2/2) (Planta de 

Condicionantes e Zonas Inundáveis) é apresentado no Projeto de Estaleiro (Tomo 3 do 

Volume IV da Secção 5 – Elementos de Projeto). 
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11. Identificar os locais de origem das terras de empréstimo, bem como os locais de 

depósito de terras sobrantes. Estes locais deverão ser selecionados tendo em conta 

as Condicionantes 5 e 6 e a restrição imposta no ponto anterior. 

Neste âmbito, deverá ser especificado o volume de terras associado às intervenções 

para desvio do vale Tisnado. 

Os locais de origem das terras de empréstimo serão selecionados pelo empreiteiro 

respeitando a medida PPO7 do PGAO, que estabelece que as terras de empréstimo devem 

ser provenientes de área de empréstimo licenciada (tal como referido na resposta à 

Condicionantes 5).  

Tal como referido na resposta à caixa da Condicionante 6, no Projeto dos Lagos e 

Infraestruturas da Cidade Lacustre de Vilamoura prevê-se um volume de terras sobrantes 

estimado em 178.483 m3. Este volume poderá ter os seguintes destinos: 

a) A recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, com a vantagem de estar 

dispensada de licenciamento enquanto operação de gestão de resíduos;  

b) Utilização como solos de cobertura de aterros destinados a resíduos; 

c) A recuperação ambiental e paisagística da zona das lagoas da ETAR, caso venham a ser 

desativadas (operação sujeita a licenciamento municipal);  

d) A conjugação das duas opções anteriores.  

Esta medida, bem como as Condicionantes 5 e 6, está incluída no PGAO (Secção 6) 

(medidas PPO3, PPO7 e C19, respetivamente). 

A equipa projetista da TPF transmitiu via correio eletrónico que os movimentos de terra 

associados às intervenções no vale Tisnado preveem um volume de escavação de 

146.790 m3 e que os volumes de aterro são desprezáveis. 
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12. Apresentar um plano de localização dos estaleiros e dos acessos provisórios, 

tendo em conta os critérios constantes nas Medidas 7 e 28 da lista de Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção, bem como a restrição imposta no 

ponto 10. 

A localização do estaleiro e os acessos provisórios foi precedida pela elaboração de uma 

planta de condicionantes [Desenho 31-16_IPP8_1-ET-PB_D_014-R00 (folha 1/2) e 31-

16_IPP8_1-ET-PB_D_015-R00 (folha 2/2)], que é apresentada no Projeto de Estaleiro 

(Tomo 3 do Volume IV da Secção 5 – Elementos de Projeto).  

O Projeto de Estaleiro (Tomo 3 do Volume III da Secção 5) descreve o procedimento que 

será implementado na Empreitada dos Lagos e Infraestruturas da Cidade Lacustre, dando 

resposta ao ponto 2 do Anexo II do DL n.º 273/2003, de 29 de Outubro (Projeto de 

Estaleiro), ao ponto 13 do mesmo Anexo (Instalações sociais para o pessoal empregado na 

obra, de acordo com as exigências legais, nomeadamente dormitórios, balneários, 

vestiários, instalações sanitárias e refeitórios) e também ao Capítulo 4.1 do Plano de 

Segurança e Saúde (PSS) do Projeto – Tomo 2 do Volume IV da Secção 5).  

O referido projeto dá ainda cumprimento às medidas de minimização e de compensação, 

expressas na DIA do projeto dos Lagos da Cidade Lacustre. 

13. Apresentar uma caracterização aprofundada dos empreendimentos turísticos 

existentes ou previstos na envolvente dos Lagos, de forma a melhor analisar os 

impactes do projeto no setor do turismo, bem como os impactes 

No Volume XIII da Secção 4 – Anexos do Relatório é apresentada uma caracterização 

detalhada dos empreendimentos turísticos existentes e previstos na envolvente dos Lagos 

da Cidade Lacustre no estudo mais abrangente “Enquadramento de Mercado, Análise 

Crítica ao Anterior Projeto e Apresentação do Novo”.  

O referido anexo apresenta as seguintes conclusões: 

 Trata-se de um projeto com grande relevância para o desenvolvimento de Vilamoura, 

pela sua modificação e melhoria em termos de sustentabilidade ambiental, 

sustentabilidade económico-financeira e enquanto produto turístico de excelência. 
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 Com a existência de um maior número de valências, este projeto complementará a 

oferta de atividades e serviços de lazer já existentes em Vilamoura, sendo capaz de 

também combater a sazonalidade vivida nesta zona. 

 Paralelamente, tendo em conta a sua localização próxima à Marina de Vilamoura e 

às praias, este projeto qualificará ainda mais a zona de frente praia de Vilamoura e 

da própria envolvente da Marina, sendo esta uma área nuclear do complexo. 

 Estas alterações (os ajustes ao projeto) pretendem tornar este projeto mais atual, 

indo ao encontro das últimas tendências de mercado, e tornando-o, portanto, num 

projeto bastante mais natural, sustentável, inovador e, portanto, mais atrativo aos 

potenciais investidores e turistas. 

 O projeto faz parte do grande desenvolvimento Vilamoura Lusotur que pretende 

transformar o complexo turístico de Vilamoura no maior e melhor complexo da 

Europa. Este projeto é um dos mais importantes do desenvolvimento, tendo em 

conta as várias vertentes que engloba, segmentos que procura satisfazer, 

localização e características. 

14. Apresentar um estudo que avalie o grau de aceitação da intervenção junto de 

residentes, atores locais e atores públicos. 

No âmbito do RECAPE (2012) foi desenvolvido um Estudo de Aceitação Social do projeto 

dos lagos da Cidade Lacustre.  

Neste estudo procedeu-se à identificação de cinco atores, sedeados no concelho de Loulé, 

cuja opinião pudesse ser pertinente, em função da respetiva área de atuação e da sua 

representatividade social:  

 Câmara Municipal de Loulé; 

 Junta de Freguesia de Quarteira;  

 Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura; 

 Clube Internacional da Marina de Vilamoura; 

 Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve.  
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Foram ainda considerados outros seis agentes locais, pela sua área de atividade e 

importância local:  

 Inframoura (empresa que gere o espaço urbano e as infraestruturas de Vilamoura); 

 The Lake Resort; 

 Hotel Tivoli Victoria & The Residences at Victoria Clube de Golfe; 

 Hotel Tivoli Marina de Vilamoura; 

 Hilton Vilamoura; 

 Vilamoura Tennis Academy.  

Relativamente aos residentes foram identificados, com base em critérios de dimensão, 

proximidade e distribuição na envolvente do projeto, sete condomínios. A este total de 

dezoito agentes locais e residentes foi solicitada resposta a um questionário. No decurso da 

elaboração do estudo foram ainda conduzidas cinco entrevistas informais, mas direcionadas 

para os temas objeto do Estudo.  

Apesar dos esforços realizados apenas foram obtidas oito respostas. O relatório analisa a 

posição das oito respostas obtidas. 

As principais expectativas positivas relativas ao projeto expressam-se nas áreas temáticas 

Desenvolvimento Económico e Social, Desenvolvimento do Turismo, Desenvolvimento 

Cultural, Ecologia/Ambiente, Paisagem, e Desenvolvimento das Atividades Náuticas.  

As principais preocupações relativamente a aspetos negativos do projeto expressam-se nas 

áreas temáticas Ecologia/Ambiente, Incómodos Ambientais na Fase de Construção, 

Paisagem, Património Cultural, Recursos Hídricos Subterrâneos, Elitismo Sócio-Territorial, 

Solos Agrícolas, Desenvolvimento Urbano-Turístico Insustentável, e Turismo de Massas.  

O projeto suscitou diferentes graus de aceitação: muito positivo (quatro inquiridos), positivo 

(três inquiridos), muito negativo (um inquirido).  

O Estudo de Aceitação Social do projeto dos lagos da Cidade Lacustre, na sua versão 

integral, é apresentado no Volume XIV da Secção 4. 
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15. Apresentar parecer da Águas do Algarve relativo aos aumentos dos volumes de 

consumo de águas residuais descarregadas, decorrentes do aumento populacional 

associado ao projeto. 

Para dar satisfação a este requisito, a Vilamoura Lusotur preparou um projeto que foi 

enviado à Águas do Algarve (AdA), através de carta datada de dia 27.03.17. Na sequência 

da análise deste projeto pela AdA, surgiram um conjunto de questões às quais foram dadas 

respostas por parte da Vilamoura Lusotur, através da realização de uma reunião e troca de 

correspondência. O último pedido de elementos por parte da AdA realizou-se a 07.07.17, 

tendo a Vilamoura Lusotur enviado esses elementos, por e-mail, a 10.07.2017. 

Não obstante terem sido prestados todos os esclarecimentos e entregues todos os 

elementos adicionais solicitados pela AdA, até ao momento o parecer desta entidade ainda 

não foi emitido. 

Assim, no âmbito deste processo RECAPE, junta-se uma resenha das diligências efetuadas 

e correspondência trocada (cf. Anexo 3). A expectativa é de que o parecer seja emitido 

muito em breve, sendo que nessa altura poderá ser apenso ao RECAPE. 

A resenha das diligências efetuadas e a correspondência trocada no processo de emissão 

do parecer da AdA constitui o Volume XV (Secção 4 – Anexos do Relatório). 

16. Incluir no Caderno de Encargos todas as medidas dirigidas para a fase de obra. 

O PGAO (Secção 6), no qual se descrevem as medidas a implementar na fase de obra, é 

parte integrante do Caderno de Encargos da obra. 
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4.6 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO PREVISTAS NA DIA 

O presente ponto do relatório compreende a análise da conformidade dos vários 

documentos que integram o Projeto com as medidas de minimização definidas na DIA. 

Estas medidas aplicam-se às várias fases de implementação do projeto (planeamento, 

execução da obra e exploração). 

Refira-se que a responsabilidade pelo cumprimento destas medidas também será, de forma 

geral, determinada pela fase a que dizem respeito. 

Nas fases antes do início e durante a obra, face à natureza prática de grande parte das 

medidas definidas, a implementação será delegada no Empreiteiro. Caberá ao Dono de 

Obra (Vilamoura Lusotur, S.A.) acompanhar e controlar a sua aplicação através da equipa 

de Fiscalização selecionada para o efeito. 

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) será incluído, de acordo com o Caderno de Encargos 

do PE, nas peças a patentear a concurso, constituindo obrigação do Empreiteiro. 

Na fase de exploração, a responsabilidade pela aplicação das medidas será da Vilamoura 

Lusotur, S.A., dos empreiteiros que forem designados para a execução das ações e dos 

agentes potencialmente interessados. 

Nas secções que se seguem apresentam-se as medidas de minimização estabelecidas pela 

DIA (consultar o Volume I da Secção 4). 
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4.6.1 Fase de preparação prévia à execução da obra 

1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização 

Gerais disponíveis no sitio de Internet da Agência Portuguesa de Ambiente: 1, 2, 3, 5 e 

6. 

De seguida listam-se as referidas medidas de minimização: 

 1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 

designadamente à população residente na área envolvente. 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. 

 5. Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o 

enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações 

visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na área envolvente. 

 6. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da 

execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das 

medidas de minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva 

calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

das obras. 
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O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso 

da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução 

da obra, desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas 

técnicas ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da 

obra a executar todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o 

planeamento previsto. 

 7. As medidas apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de 

execução da obra devem ser incluídas no PGA. 

A medida 6 foi concretizada através da elaboração de um plano de gestão ambiental dirigido 

para a fase de construção (PGAO) (Secção 6) e da elaboração e revisão do cronograma 

previsional da obra (Volume II da Secção 4). 

Tal como preconizado nesta medida 6 do documento da APA, o PGAO inclui a identificação 

e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da execução das 

obras e a respetiva calendarização. Para além disto, a estrutura do PGAO baseia-se na 

Norma NP EN ISO 14001:2004, que especifica os requisitos de um sistema de gestão 

ambiental (SGA) eficaz, nomeadamente quanto ao planeamento das atividades a 

desenvolver, incluindo o cumprimento dos requisitos legais, e aos procedimentos a tomar na 

aplicação e funcionamento da gestão ambiental, incluindo a atribuição de responsabilidades.  

As medidas 1, 2, 3 e 5 da Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção 

estão incluídas no PGAO (Secção 6). 

2. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda aos seguintes 

aspetos: 

2.1. As intervenções mais críticas, nomeadamente as que se desenvolvem a cotas 

inferiores a 4 m e a menos de 100 m do leito da ribeira da Quarteira, deverão decorrer 

no período mais seco do ano (de abril a outubro). 

Esta medida foi contemplada no Cronograma da Obra (Volume II da Secção 4).  

O texto integral desta medida encontra-se no PGAO (medida PPO4) (Secção 6). 
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2.2. As intervenções a realizar nos canais 1 e 2, Lago 3 e nas valas que ligam este lago 

à ribeira de Quarteira, só podem decorrer depois de estar concluída e operacional a 

obra do canal para o restabelecimento do Vale Tisnado entre o Lago 4 e a ribeira da 

Quarteira. 

Esta medida foi contemplada no Cronograma da Obra (Volume II da Secção 4).  

Esta medida está incluída no PGAO (medida PPO4) (Secção 6). 

2.3. Os trabalhos deverão ser conduzidos de forma a reduzir ao mínimo o período em 

que ocorram movimentações de terra. 

Esta medida encontra-se acautelada no ponto 5.1.2.4 (Recomendações Gerais do Tomo 1, 

Volume II da Secção 5), bem como no PGAO (medida PPO4) (Secção 6). 

3. Sinalizar e vedar toda a “Área de Reserva Arqueológica”, de modo a evitar a 

passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. 

Esta medida está incluída no PGAO (medida C3) (Secção 6). 

4. Realizar uma consulta direta ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Loulé, na 

sequência do parecer emitido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 

Esta medida está também incluída no PGAO (medida PPO11) (Secção 6).  

5. Elaborar um Plano de Segurança/Emergência para acidentes ou outras situações de 

emergência, que possam ocorrer durante a fase de construção, onde comtemple, 

entre outras informações, os procedimentos de empreitada e articulação com as 

forças de socorro e segurança. 

O PSS (cf. Tomo 2 do Volume IV da Secção 5) estabelece as regras / especificações a 

observar na obra durante a fase de execução dos trabalhos, de forma a eliminar ou reduzir o 

risco de ocorrência de acidentes e de doenças profissionais.  



DONO DE OBRA: 

 

VILAMOURA 

LUSOTUR, SA 

REQUERENTE  

E PROJECTO: 

VILAMOURA LUSOTUR, SA 

LAGOS DA CIDADE LACUSTRE DA 2ª FASE DO PLANO 

DE URBANIZAÇÃO DE VILAMOURA 

 

31-17_IPP8_1-GR-

PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

PÁGINA: 202/221 

GESTÃO DO 

PROJECTO: 

 

TÍTULO: 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

2 – RELATÓRIO BASE 

CONSULTOR AMBIENTAL: 

 

 

31-17_IPP8_1-GR-PB_E_001-R00_REL-BASE 

No capítulo 4 referente às “Ações para a prevenção de riscos” é estabelecida a 

obrigatoriedade de elaboração de um Plano de Emergência (ponto 4.13 do PSS), onde 

conste o estabelecimento das medidas a adotar em caso de ocorrência de acidentes, nos 

termos da legislação em vigor.  

Esta medida está incluída no PGAO (medida PPO6) (Secção 6). 

6. Implementar um Plano de Proteção de Espécies Aquáticas Protegidas que habitam 

as áreas a intervencionar, devendo o mesmo contemplar a retirada e transferência 

para habitats adequados. 

O PPEAP inclui ações específicas a implementar na fase de obra. Todas estas ações estão 

definidas no Volume V - Plano de Proteção das Espécies Aquáticas Protegidas da Secção 4 

– Anexos do Relatório.  

Estas ações encontram-se vertidas para o cronograma de obra (ver Volume II da Secção 4).  

Por sua vez, o PGAO (Secção 6) inclui a necessidade de cumprimento do PPEAP (medida 

C22).  

No âmbito do RECAPE anterior foram identificadas ações para uma correta retirada das 

espécies aquáticas não abrangidas pelo PPEAP dos corpos de água existentes a 

intervencionar (Lago 3 e Canais 1 e 2). Estas ações foram incluídas no PGAO (medidas C17 

e C23). 

 

4.6.2 Fase de execução da obra 

7. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização 

Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa 

do Ambiente: 7 a 10, 23 a 38, 40 a 46, 48 e 49. 

Estas medidas da Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção estão 

incluídas no PGAO (medidas C6/APA27, C7/APA37, C8/APA29, C9/APA30, C10/APA31, 

C11/APA34, C12/APA32, C13/APA33, C14/APA9, C15/APA10, C26/APA7, C28/APA8, 
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C29/APA35, C30/APA48, C32/APA40, C33/APA41, C34/APA42, C35/APA43, C36/APA44, 

C37/APA45, C38/APA46, C39/APA49, C41/APA23, C42/APA28, C43/APA24, C44/APA25, 

C45/APA38, C46/APA26, C47/APA36).  

Algumas destas medidas remetem para documentos autónomos, que se apresentam nos 

anexos do RECAPE ou tomos do Projeto:  

 Projeto de Medidas Compensatórias (Volume IV da Secção 4); 

 PPEAP (Volume V da Secção 4),  

 Projeto de Estaleiro (Tomo 3 do Volume IV da Secção 5) 

 PPGRCD (Tomo 1 do Volume IV da Secção 5).  

A medida 10 da Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção foi 

contemplada no Cronograma da Obra (Volume II da Secção 4).  

8. Em complemento da Medida 10 da Lista de Medidas de Minimização Gerias da Fase 

de Construção, as pargas deverão ser localizadas em áreas de fraco declive e ser 

eficazmente protegidas da ação das águas pluviais e do vento forte, de modo a evitar 

o seu arrastamento pela drenagem superficial. 

Esta medida está incluída no PGAO (medida C16). 

9. Assegurar sempre a continuidade do escoamento proveniente do Vale Tisnado, 

sem ocorrência de alagamentos não controlados nas áreas envolventes, pelo menos 

para caudais com um período de retorno de 10 anos. 

De acordo com o referido no Tomo 6 (Obras de Defesa contra Cheias: Obras Hidráulicas, 

Secção 5 – Elementos de projeto), a continuidade do escoamento proveniente do vale 

Tisnado é assegurada, em todas as circunstâncias, mantendo-se a alimentação constante 

da cadeia de lagos constituída pelo Lago 4, Lago 5 e Lago A.  
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10. Os depósitos provisórios de terras, os estaleiros e os parques de máquinas e 

veículos não poderão localizar-se a menos de 10 m do leito de qualquer linha de água 

nem área de leito de cheia (período de retorno de 100 anos) em caso de eventuais 

depósitos definitivos. 

Esta medida está incluída no PGAO (medidas C21 e C27), bem como no Projeto de 

Estaleiro (Tomo 3 do Volume IV da Secção 5).  

11. Deverá ser efetuado o reperfilamento do leito fluvial da ribeira da Quarteira no seu 

trecho terminal, procedendo-se à dragagem dos sedimentos que contribuem para o 

seu assoreamento. 

A ribeira da Quarteira será reperfilada no seu trecho terminal, procedendo-se à dragagem 

dos sedimentos. A intervenção prevista, que permitirá desassorear este trecho da ribeira e 

manter condições adequadas para a rejeição gravítica das redes de drenagem de águas 

pluviais. A intervenção é em tudo idêntica àquela prevista no projeto objeto de um RECAPE 

em 2012 e no projeto ajustado encontra-se apenas nos desenhos OD-00-020-E_B-(F1-F2-

F3), anexos ao Tomo 6 (Obras de Defesa contra Cheias: Obras Hidráulicas, Secção 5 – 

Elementos de projeto). 

12. Garantir que a impermeabilização dos lagos é efetuada com materiais inertes de 

longa duração.  

De acordo com o Tomo 2 do Volume II da Secção 5, relativo à Impermeabilização dos lagos, 

a solução escolhida foi a impermeabilização mediante a substituição de solos.  

Prevê-se que os solos a utilizar para a impermeabilização dos lagos sejam uma seleção dos 

solos mais argilosos provenientes da escavação dos próprios lagos [percentagem de finos 

(% < 75 µm) > 50%]. Estes materiais têm que ser limpos de ramos, folhas, troncos, raízes e 

ervas, de modo a constituírem materiais inertes e de longa duração.  

Atendendo aos resultados obtidos nos ensaios de permeabilidade realizados (apresentados 

no referido Tomo), o projeto considera que, com a aplicação destes materiais, garantem-se 

as baixas permeabilidades necessárias para evitar as perdas de águas nos lagos ao longo 

do período de vida do projeto. 
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13. Encaminhamento das águas provenientes do Lago A para o futuro canal de Vale 

Tisnado, evitando a sua introdução nas áreas de regularização dos fundos dos lagos 

da Cidade Lacustre. 

De acordo com o cronograma definido para o projeto dos Lagos e Infraestruturas da Cidade 

Lacustre (ver Volume II da Secção 4), a ligação hidráulica entre o Lago A e o circuito de 

derivação do vale Tisnado (incluindo a estação elevatória e o açude) estará concluída e 

operacional antes de serem iniciadas as intervenções de regularização do fundo e das 

margens do Canal 1, Canal 2 e Lago 3 (atualmente existentes).  

Desta forma é possível continuar a alimentar o Lago A evitando-se a introdução de águas 

efluentes a este lago nas áreas de obra a jusante. 

14. Durante a regularização dos fundos dos lagos, a água proveniente das 

exsurgências e as águas pluviais deverão ser encaminhadas para a ribeira da 

Quarteira, evitando-se a sua permanência nas áreas dos lagos. 

Adotando as recomendações expressas no ponto 5.1.2.4 (Tomo 1 do Volume II da Secção 

5) durante os trabalhos de regularização dos fundos dos lagos, caso se verifique a afluência 

de água às frentes de escavação, serão realizadas execução de valas de drenagem em 

zonas localizadas, que promoverão o desvio das águas que afluiriam às escavações, ou 

recorrendo a processos de bombagem, quando eventualmente não se conseguir efetuar 

esta drenagem por gravidade. 

É ainda referido que “caso ainda se verifique a afluência de água às frentes de escavação 

complementarmente às valas drenantes recomenda-se a realização das escavações por 

alinhamentos alternados (“células”), de forma a criar várias frentes de escoamento para 

essas águas. Esta metodologia irá permitir a escavação, o mais a seco possível, das zonas 

alternantes com as células (“ilhas”). A dimensão destas células terá que ser avaliada caso a 

caso, à medida do avanço dos trabalhos e em função das afluências de água às zonas de 

escavação, de modo a permitir, sempre que possível, o seu escoamento por gravidade. 

Quando tal não for possível, para acelerar o processo de drenagem poderá prever-se o 

recurso a bombagens.” 

As ligações entre os lagos só serão estabelecidas no final, quando estes se encontrarem 

praticamente concluídos. 
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Os dois lagos que se situam mais próximos da marina e do mar (Lago Central e Lago 2), 

onde as afluências de água às escavações poderão estar sujeitas às influências das marés, 

serão executados apenas no final, de modo a minimizar o efeito das oscilações destas 

afluências. 

15. A desmatação e limpeza do terreno deverá ser realizada atá ao nível de pleno 

armazenamento dos lagos de forma a evitar a permanência de material inorgânico nas 

zonas a alagar. 

Está prevista a desmatação e limpeza do terreno para as áreas de implantação de novos 

lagos e reperfilamento de lagos existentes, numa fase prévia à de escavação (cf. 

cronograma – Volume II da Secção 4). 

Estas ações de desmatação e limpeza do terreno serão desenvolvidas numa área 

estritamente necessária à construção dos lagos e infraestruturas associadas (medida n.º 9 

da Lista de Medidas da APA, incluída no PGAO no âmbito da medida n.º 7 Medidas de 

minimização e de compensação da DIA). 

16. Encaminhamento das águas residuais do estaleiro para a Estação de Tratamento 

de Águas Residuais (ETAR) de Vilamoura. 

De acordo com o projecto de estaleiro (cf. Tomo 4, Volume IV da Secção 5), as águas 

residuais do Estaleiro serão conduzidas para o sistema público de drenagem de águas 

residuais, e a partir daí encaminhadas para a ETAR de Vilamoura. 

17. Efetuar prospeção arqueológica sistemática após desmatação, das áreas de 

incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as 

lacunas de conhecimento, incluindo todos os caminhos e acessos, áreas de estaleiro, 

depósitos temporários e empréstimo de inertes. 

Está previsto o acompanhamento arqueológico de todas as fases de obra (cf. PGAO, 

medidas C20, C25 e C40 – Secção 6). As áreas destinadas a estaleiros e a caminhos de 

acesso já conhecidas foram prospetadas, tendo sido elaborado um relatório que foi 

submetido à apreciação do antigo IGESPAR (atual DGPC). Foi obtida aprovação em 

11.01.2011. 
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O relatório “Prospeções arqueológicas nas áreas destinadas a estaleiros e caminhos de 

acesso” da responsabilidade da Dra. Maria Cândido Simplício e respetiva aprovação pelo 

IGESPAR (atual DGPC) são apresentados no Volume X da Secção 4. 

18. Realizar acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 

impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, 

depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde 

as suas fases preparatórias como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos, 

etc. 

O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que, se existir mais que 

uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o 

acompanhamento de todas as frentes. De notar que para a realização destes trabalhos 

será necessário contar com a especialidade de Arqueologia Subaquática, visto tratar-

se de um meio aquático e encharcado numa zona de interface com o meio terrestre 

Esta medida está incluída no PGAO (Secção 6). 

19. Os resultados obtidos no decurso da prospeção e do acompanhamento 

arqueológico poderão determinar também a adoção de medidas de minimização 

complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras). Se na fase de construção ou na fase preparatória forem encontrados 

vestígios arqueológicos as obras deverão ser suspensas nesse local, ficando o 

arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR, I.P. (atual DGPC) as 

ocorrências como uma proposta de medidas de minimização a implementar. 

Esta medida está incluída no PGAO (Secção 6). 
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20. Proceder a acertos no projeto de modo a procurar compatibilizar o mesmo com os 

vestígios que possam vir a ser detetados no decurso do acompanhamento 

arqueológico realizado. Relativamente às estruturas arqueológicas que, porventura, 

possam vir a ser reconhecidas durante este acompanhamento, devem, tanto quanto 

possível, e em função do seu valor patrimonial, ser preservadas in situ, de tal modo 

que não se degrade o seu estado de conservação. Quando, por razões técnicas, não 

existir a possibilidade de proceder a alterações de projeto e estiver em causa a 

afetação de património arqueológico, esta deverá ser devidamente justificada e 

apresentada à tutela, devendo, nesse caso ficar expressamente garantida a 

salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar pela obra. 

Esta medida está incluída no PGAO (Secção 6). 

21. Proceder à sinalização e vedação permanente das ocorrências patrimoniais que 

possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 50 m da frente de 

obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos 

trabalhos. 

Esta medida está incluída no PGAO (Secção 6). 

22. Equacionar as acessibilidades e espaço de estacionamento privilegiado destinado 

aos organismos de socorro em caso de acidente/ emergência. 

Nas páginas 55-57 o PSS (cf. Tomo 2 do Volume IV da Secção 5) estabelece as premisas 

para o Plano de Acesso, Circulação e Sinalização. Neste contexto, entre outros aspetos 

refere-se que: 

“Nos termos da legislação em vigor devem adotar-se as medidas para garantir as condições 

de acesso, deslocação e circulação necessárias à segurança de todos os trabalhadores no 

Estaleiro, incluindo os elementos da Fiscalização e eventuais visitantes, e transeuntes nas 

imediações do Estaleiro, tendo em conta a natureza, características, dimensão e localização 

do Estaleiro. 
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Conjuntamente com o Projeto do Estaleiro, o Empreiteiro deverá preparar esse Plano de 

Acesso, Circulação e Sinalização tendo em conta toda a legislação aplicável e as indicações 

a seguir referidas. 

O Plano de Acesso, Circulação e Sinalização integrará plantas que identifiquem o Estaleiro 

(incluindo todas as áreas de trabalho), incluindo vias de acesso e outras vias rodoviárias, 

ferroviárias, caminhos pedonais, etc. que eventualmente existam na proximidade ou 

interferindo com o próprio Estaleiro.” 

Por outro lado, o Projeto de Estaleiro (Tomo 3 do Volume IV da Secção 5), no seu 

subcapítulo 12.5 indica:  

1) que “a primeira zona de parqueamento (…) terá 40 lugares de estacionamento situados 

junto às Instalações Técnicas e Sociais. Estes lugares serão sinalizados com a sinalética 

adequada e delimitados com toros de madeira colocados no solo. Um destes lugares será 

reservado a organismos de socorro em caso de acidente/emergência, cumprindo o 

estipulado na medida 22 da DIA.” 

2) que “será reservado espaço para estacionamento de viatura de emergência em caso de 

acidente, junto à portaria de acesso às Instalações Industriais do Estaleiro.” 

23. Tomar medidas de segurança de modo a que a manobra de viaturas e o 

manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na origem de focos 

de incêndio. 

Nas páginas 91-92 do PSS (cf. Tomo 2 do Volume IV da Secção 5) é referido que, nos 

termos da legislação em vigor, o Plano de Emergência a elaborar pelo adjudicatário da Obra 

dos Lagos e Infraestruturas da Cidade Lacustre, deve prever: 

 Sinalização de segurança identificando, nomeadamente os meios de combate a 

incêndios e o posto de primeiros socorros (fixo ou móvel). 

 Caminhos e sinalização adequada de acesso a todas as frentes de trabalho para 

evacuação de sinistrados em caso de acidente de trabalho, e de todo o pessoal da 

empreitada, em caso de ocorrência de catástrofe (por exemplo, incêndio, explosão, 

inundação). 

Esta medida está incluída no PGAO, medida PPO6 (Secção 6). 
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24. Remover de modo controlado todos os despojos das ações de desmatação, 

desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas a que sejam as disposições 

legais que regulam esta matéria. Estas ações deverão ser realizadas fora do período 

crítico de incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de 

eventuais faíscas. 

A obra não ocorre em zonas florestais, mas numa zona húmida, fundamentalmente sobre 

área ocupada por caniçal, onde o risco de incêndio é muito reduzido. Na zona dos novos 

lagos não existem árvores. 

Não obstante, todos os eventuais despojos resultantes das ações de desmatação serão 

removidos de modo controlado, em cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis. 

25. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil da implementação do projeto, de 

modo a que este organismo possa proceder à eventual atualização do Plano 

Municipal de Emergência. 

O dono de obra informará anualmente o Serviço Municipal de Proteção Civil sobre o 

desenvolvimento do projeto, bem como sobre a sua conclusão. 

Esta medida está incluída no PGAO, medida PPO12 (Secção 6). 

 

4.6.3 Fase final de execução de obra 

26. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização 

Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa 

do Ambiente: 50 a 54.  

Estas medidas estão incluídas no PGAO, medidas D1 a D4 e D6 (Secção 6). 
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4.6.4 Fase de exploração 

27. Proceder a limpeza periódica do plano de água e do leito dos lagos.  

A limpeza periódica dos lagos, incluindo o respetivo leito, será assegurada por uma empresa 

credenciada para o efeito. Os procedimentos associados ao planeamento, execução e 

registo dos trabalhos de limpeza serão definidos e controlados no âmbito do SGA a 

implementar. 

28. Minimizar as operações de escavação e regularização do leito dos lagos de forma 

a evitar uma remoção desnecessária da camada aluvionar. 

Na fase de exploração não estão previstas operações de escavação e regularização do leito 

dos lagos. 

29. Assegurar a manutenção do coberto vegetal ao longo das margens do canal de 

desvio do Vale Tisnado. 

A manutenção do coberto vegetal ao longo das margens do desvio do Vale Tisnado será 

assegurada por uma empresa credenciada para o efeito.  

30. Garantir o eficaz funcionamento de todos os órgãos de drenagem previstos no 

projeto, incluindo o sistema de drenagem de águas pluviais da Cidade Lacustre. 

Será implementado, por uma empresa credenciada para o efeito, um plano de inspeção e 

manutenção preventiva de todos os órgãos de drenagem, de modo a garantir o bom 

funcionamento de todo o sistema de drenagem das águas pluviais. 
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31. Promover ações de sensibilização dos utentes das embarcações para a utilização 

de óleos biodegradáveis e aplicação de tintas antivegetativas baseadas em silicone. 

É relevante destacar que o projeto sofreu ajustes relativamente ao que foi proposto em fase 

de Estudo Prévio (que deu origem à DIA). Nesse sentido, o Projeto agora considerado não 

prevê navegabilidade “pesada” nos lagos e canais por barcos de recreio e, portanto, o risco 

de contaminação com óleos e tintas foi consideravelmente reduzido. 

No entanto, a empresa credenciada para o efeito que irá gerir os lagos irá promover ações 

de sensibilização dos utentes das embarcações dos lagos da Cidade Lacustre para a 

utilização de óleos biodegradáveis e aplicação de tintas anti-vegetativas baseadas em 

silicone, por exemplo, através da afixação de painéis com informação de cariz ambiental, 

distribuição de folhetos e inclusão de requisitos ambientais nos contratos de utilização dos 

cais dos lagos da Cidade Lacustre. 

32. Implementar um plano de emergência em caso de um derrame acidental de óleo 

ou combustível. 

Como referido no ponto anterior, o Projeto agora considerado não prevê navegabilidade 

“pesada” nos lagos e canais por barcos de recreio e, portanto, o risco de contaminação com 

óleos e tintas foi consideravelmente reduzido. 

Não obstante, será elaborado um Plano de Emergência para os Lagos da Cidade Lacustre, 

que conterá um procedimento em caso de derrames, prevendo as ações e as 

responsabilidades para a prevenção e o combate de derrames, aplicando-as a todas as 

circunstancias em que estes aconteçam. 

Em caso de derrame na água, o procedimento deve prever o uso de materiais hidrofóbicos e 

oleofílicos e que podem ser panos, rolos (podendo ser colocados entre dois botes, 

“varrendo” uma área maior) e barreiras, que permitem circunscrever o derrame. 

No caso de derrames em terra o material absorvente pode ser constituído por areia (para 

líquidos facilmente inflamáveis) ou um material tipo “Elcosorb” (para diferentes tipos de 

líquidos, incluindo hidrocarbonetos, tintas e solventes). 
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O procedimento deverá ainda incluir as autoridades a informar, nomeadamente o 112, o 

Departamento Marítimo do Sul – Combate à Poluição e a Guarda Nacional Republicana. 

33. Adotar medidas e dispositivos de segurança vigilância e socorro, de modo a evitar 

acidentes relacionados com a existência e utilização dos meios aquáticos ou, caso 

ocorram, proporcionar adequado socorro. 

O projeto dos lagos contempla a existência de degraus de segurança (assinalados no 

Tomo 3 do Volume II da Secção 5) em todas as margens verticais de betão, que permitem 

um fácil e rápido acesso ao plano de água para proporcionar o adequado socorro. 

A entidade exploradora da infraestrutura dos Lagos irá assegurar a presença de boias de 

salvamento e barcos semirrígidos a motor elétrico nos Lagos da Cidade Lacustre. Estes 

barcos garantirão o rápido acesso a qualquer local de um eventual acidente nos lagos. 

Todos os cais serão equipados com escadas de emergência. 

Por último, referem-se os seguintes meios de socorro mais próximos: 

 Bombeiros Voluntários de Loulé-Vilamoura; 

 GNR – Posto Territorial de Vilamoura; 

 Centro de Saúde de Loulé (2.ª a 6.ª, das 8h às 20h); 

 Heliporto Municipal de Loulé (24 horas por dia), apetrechado com um helicóptero do 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM); 

 Hospital de Faro, E.P.E. (com heliporto). 
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4.7 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

O Relatório Técnico do RECAPE (Secção 3) inclui os Programas de Monitorização do 

Projeto dos Lagos e Infraestruturas da Cidade Lacustre, descrevendo os programas de 

observação e recolha sistemática de dados, para os fatores ambientais:   

 Hidrogeologia e qualidade das águas subterrâneas;  

 Qualidade das águas superficiais;  

 Cheias na ribeira de Quarteira; 

 Evolução do caniçal restabelecido no PAV. 

Estes programas dão resposta ao solicitado na DIA e têm como objetivos: avaliar a eficácia 

das medidas de minimização preconizadas, a verificação da conformidade com os requisitos 

legais e regulamentares aplicáveis e a avaliação da necessidade de medidas adicionais.  

O PPEAP inclui ainda um programa de monitorização dos répteis e anfíbios. 

O programa de monitorização “Evolução do caniçal restabelecido no PAV” não decorre da 

DIA, mas de recomendações dadas no presente RECAPE. 
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4.8 CONSULTA PÚBLICA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DE AIA 

Durante a fase de consulta pública no âmbito do procedimento de AIA, foi recebido um 

parecer proveniente da Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e 

Ambiental do Algarve. O parecer emitido por esta Associação manifesta-se contra o projeto 

tendo em conta aspetos relacionados com o Ordenamento do Território, Sistemas Naturais, 

Recursos Hídricos, Solos e Património Arqueológico. Um resumo dos aspetos 

argumentados por esta Associação pode ser consultado no Anexo à DIA (Volume I da 

Secção 4 – Anexos do RECAPE). 

De seguida transcrevem-se os comentários da Comissão de Avaliação (CA) do 

procedimento de AIA aos resultados da Consulta Pública (constantes no Anexo à DIA): 

‘Face aos resultados da Consulta Pública, a CA considerou que todas as preocupações 

apresentadas se encontram devidamente acauteladas, ao longo do seu parecer, assim 

como nas condicionantes, medidas de minimização e programas de monitorização refletidas 

na (…) DIA. 

Assim, os aspetos relacionados com o Ordenamento do Território, Sistemas Naturais, 

Recursos Hídricos, Solos e Património Arqueológico encontram-se analisados no Parecer 

da CA. Não obstante, especificamente no que se refere à apreciação da componente 

urbanística, sublinha-se que, na sequência do parecer emitido pelo Turismo de Portugal, 

está prevista a apresentação, em sede de RECAPE, de uma caracterização aprofundada 

dos empreendimentos turísticos existentes ou previstos na envolvente dos lagos. 

Quanto aos impactes sobre o ordenamento do território, relembra-se que o projeto se 

encontra previsto na 2ª fase do PU de Vilamoura, aprovado pela Assembleia Municipal de 

Loulé a 27 de março de 1998 e ratificado pelo Governo, através da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 52/99, de 11 de junho. No que respeita ao património arqueológico, é 

inegável o impacte do projeto, sobretudo em termos de enquadramento paisagístico do 

“Sítio Arqueológico – Ruina Romanas de Cerro da Vila”, agravando a pressão urbanística já 

existente. No entanto, a criação da “Área de Reserva Arqueológica” permite um certo 

afastamento do projeto relativamente ao conjunto patrimonial, impedindo, simultaneamente, 

os impactes diretos que poderiam advir da sua implementação.’ 

Posteriormente, durante o período de pós-avaliação segundo o Regime jurídico da 

Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA) anterior, na fase de RECAPE (realizado em 2012) 

houve um período de “acompanhamento público”, durante 11 dias úteis, de 2 a 16 de março 

de 2012. Contudo, durante este período não foi recebido qualquer parecer. 
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5 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

No contexto das lacunas de informação, na fase de construção destaca-se a questão da 

localização do nível freático do aquífero quaternário durante as escavações dos lagos. 

Mediante o seu posicionamento poderá haver maior ou menos afluência de água 

subterrânea às escavações, que se pretendem que sejam o mais a seco possível. Esta 

informação é neste momento impossível de prever com exatidão, no entanto, foram 

definidas medidas de modo a minimizar este impacte, nomeadamente, a calendarização das 

obras. Por outro lado, embora o projeto não preveja a necessidade de recurso a processos 

de bombagem, deixa em aberto esta questão remetendo a confirmação para fase de 

execução dos trabalhos. 

Outro aspeto que pode representar uma lacuna de informação prende-se com a qualidade 

da água dos lagos durante a fase de exploração. A incerteza associada a esta situação 

prende-se essencialmente com dois aspetos. Em primeiro lugar, o grau de contaminação 

das águas de escorrência que vão ser drenadas para os lagos da Cidade Lacustre, além de 

não ser constante, não se conhece. Por outro lado, o uso de modelos numéricos para a 

modelação hidrodinâmica dos lagos implica sempre uma abstração da realidade. Contudo, a 

definição do programa de monitorização para a qualidade das águas superficiais permitirá 

acompanhar a evolução da qualidade dos lagos e tomar medidas caso estas venham a ser 

necessárias. Em particular, realça-se que as condições de operação do Sistema de 

Manutenção da Qualidade da Água dos Lagos da Cidade Lacustre, embora estejam a priori 

delineadas no projeto para as várias épocas do ano, são ajustáveis face aos resultados do 

programa de monitorização, permitindo lidar com eventuais alterações da qualidade da água 

dos lagos não previstas pelo projeto. 

Feitas estas ressalvas, considera-se que o nível de conhecimento atual, resultante, também, 

de um significativo esforço de recolha de dados primários, a variados níveis é o mais 

atualizado e completo possível, permitindo garantir a fiabilidade do processo de identificação 

e avaliação de impactes do projeto em análise, e das conclusões gerais do processo de 

identificação e da avaliação de impactes do processo em análise, e das conclusões gerais 

do presente RECAPE, bem como contribuir para a tomada de decisão em sede da 

Avaliação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução. 
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6 CONCLUSÕES 

O presente documento constitui o Relatório Base do Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projeto de Execução (RECAPE) dos Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de 

Urbanização de Vilamoura, que foi objeto de um procedimento de AIA, em fase de Estudo 

Prévio, tendo sido emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável 

condicionada, a 20.11.2009, e objeto de um RECAPE, em fase de Projeto de Execução, o 

qual teve um parecer favorável condicionado a 08.11.2012.  

O presente RECAPE surge pelas redefinições feitas ao projeto, no sentido de não incluir a 

navegabilidade “pesada” nos lagos e canais e de adequar o projeto a um paradigma mais 

sustentável e compatível com os recursos existentes. 

Face à análise apresentada ao longo do relatório, no sentido de avaliar os impactes 

ambientes em face aos ajustes do projeto, no sentido de cumprimento das condicionantes 

impostas pela DIA, do desenvolvimento de estudos e projetos complementares ao EIA 

exigidos pela DIA, e da verificação da conformidade do Projeto de Execução com a DIA, 

conclui-se o seguinte: 

 A avaliação de impactes revela que a maioria dos impactes identificados no EIA 

(2009) e no RECAPE (2012) mantém a sua classificação de significância no projeto 

ajustado, apesar de, na maior parte dos casos, ocorrer melhoria das condições. 

Destaca-se, contudo, que no contexto da hidrologia e da socioeconomia, existem 

dois impactes cuja avaliação piorou, concretamente:  

o Impacte positivo referente à redução do risco de eutrofização na área de 

intervenção, que vê a magnitude reduzida, devido à afluência aos lagos da 

Cidade Lacustre das águas pluviais das áreas envolventes;  

o Impacte positivo relativo à criação de emprego durante a fase de exploração 

que passa a pouco significativo. 

 Foram também identificados dois impactes novos relativamente ao projeto objeto de 

um RECAPE em 2012, concretamente:  

o Impacte negativo referente à regularização do escoamento da ribeira da 

Quarteira (que afeta 0,2% da bacia hidrográfica) numa área ausente de usos 
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sensíveis, razões que justificam a sua classificação com fraca magnitude e 

muito pouco significativo;  

o Impacte positivo associado à compatibilização da drenagem pluvial das 

bacias de Nascente com a cheia centenária permitindo evitar o alagamento 

da Av. João Meireles e a zona residencial a jusante por garantir a 

continuidade dos escoamentos para jusante. 

 Verificam-se as condições para cumprimento das condicionantes impostas pela DIA; 

 Os estudos complementares efetuados e apresentados no RECAPE permitiram 

concretizar os requisitos da DIA e não conduziram à identificação de novos impactes 

ambientais que ponham em causa o projeto; 

 As soluções desenvolvidas em Projeto de Execução respeitam as recomendações e 

orientações definidas na DIA, tendo sido introduzidas alterações ao projeto que vão 

ao encontro de preocupações expressas na DIA e permitem minimizar impactes 

ambientais previstos no EIA; 

 As medidas ambientais previstas na DIA foram consideradas no Projeto, sempre que 

aplicável. A maioria das medidas para a fase de construção foi incluída no Plano de 

Gestão Ambiental da Obra (que se constitui como uma peça contratual, que deverá 

ser considerada pelo empreiteiro no desenvolvimento da empreitada). Relativamente 

às medidas para a fase de exploração, na maior parte dos casos serão da 

responsabilidade da Vilamoura Lusotur, S.A. ou dos empreiteiros designados para o 

desenvolvimento das ações; 

 Os programas de monitorização exigidos na DIA são apresentados no Relatório 

Técnico do RECAPE. 

Considera-se que o Projeto dos Lagos da Cidade Lacustre da 2ª Fase do Plano de 

Urbanização de Vilamoura se encontra em conformidade com a respetiva DIA, dando assim 

cumprimento à legislação em vigor em matéria de Avaliação de Impacte Ambiental. 
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ANEXO 1 – DESENHO DE LOCALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 



DONO DE OBRA: 

 

VILAMOURA 

LUSOTUR, SA 

REQUERENTE  

E PROJECTO: 

VILAMOURA LUSOTUR, SA 

LAGOS DA CIDADE LACUSTRE DA 2ª FASE DO PLANO 

DE URBANIZAÇÃO DE VILAMOURA 

 

31-17_IPP8_1-GR-

PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

PÁGINA: 222/221 

GESTÃO DO 

PROJECTO: 

 

TÍTULO: 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

2 – RELATÓRIO BASE 

CONSULTOR AMBIENTAL: 

 

 

31-17_IPP8_1-GR-PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

 

 

 

 

 

 

Propositadamente deixada em branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DONO DE OBRA: 

 

VILAMOURA 

LUSOTUR, SA 

REQUERENTE  

E PROJECTO: 

VILAMOURA LUSOTUR, SA 

LAGOS DA CIDADE LACUSTRE DA 2ª FASE DO PLANO 

DE URBANIZAÇÃO DE VILAMOURA 

 

31-17_IPP8_1-GR-

PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

PÁGINA: 223/221 

GESTÃO DO 

PROJECTO: 

 

TÍTULO: 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO 

DE EXECUÇÃO (RECAPE) 

2 – RELATÓRIO BASE 

CONSULTOR AMBIENTAL: 

 

 

31-17_IPP8_1-GR-PB_E_001-R00_REL-BASE 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 – DESENHO – COMPARAÇÃO DAS ÁREAS INUNDADAS – 

PROJETO OBJETO DE RECAPE EM 2012 E PROJETO ATUAL 
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ANEXO 3 – CORRESPONDÊNCIA RELEVANTE TROCADA COM 

ENTIDADES 

 



 

 

 


