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ASSUNTO:  RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1530/XI/2ª  

  

 

Encarrega-me o Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar cópia do 

ofício n.º 595/11/105 de 18 do corrente do Gabinete da Senhora Ministra do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, sobre o assunto supra 

mencionado. 

      

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

O Chefe do Gabinete 

 
Luís Guimarães de Carvalho 
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 Exmo. Senhor 

Dr. Luis de Carvalho 
Chefe de Gabinete de Sua Excelência o 
Ministro dos Assuntos Parlamentares 
Palácio de S. Bento (A. R.) 
1249-068 Lisboa 

Sua referência Sua comunicação de Nossa Referência Data 
 

Of. 156 
 

7.01.2011 
 

MAOT/595/11/105 
Proc. 48.30 

 

18-02-2011 

ASSUNTO: 
 

Pergunta n.º 1530/XI/2.º de 07 de Dezembro de 2010, do Grupo 
Parlamentar do Partido Social Democrata - “Utilização dos recursos 
públicos na barra da Fuseta”  

 
Encarrega-me Sua Excelência a Ministra do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, em resposta à Pergunta n.º 1530/XI/2.º, de 

informar V. Exa., do seguinte: 

O estudo de localização de uma nova barra na zona da Fuzeta está, 

desde o início, previsto no âmbito da Intervenção Polis Litoral da Ria 

Formosa, e foi enquadrado no Estudo Hidrodinâmico que a Sociedade 

Polis contratou ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 

abrangendo toda a área da Ria Formosa. Com esse Estudo, baseado em 

modelo hidrodinâmico adequado, pretendia-se analisar de forma 

integrada quais as intervenções necessárias do ponto de vista 

hidrodinâmico, ambiental, de minimização de riscos, de protecção 

costeira/reforço do cordão dunar, de melhoramento das condições de 

navegabilidade nas barras e nos canais interiores e de 

desenvolvimento das actividades económicas na Ria.   

Era nesse contexto que se previa o estudo da localização de uma nova 

barra na Fuzeta, justificado quer pelo elevado grau de assoreamento 

da barra antiga e do respectivo canal de navegação, que só permitiam 

a navegabilidade, em condições de segurança, acima de determinados 

níveis de maré, quer pela distância considerável a percorrer pelas 

embarcações de pesca no acesso entre o porto e o mar. 

No seguimento dos temporais ocorridos no inverno passado verificou-

se a destruição do cordão dunar e a abertura natural de uma barra.  

Esta situação, para além de ter provocado prejuízos ambientais e 

económicos, configurou um cenário de risco para pessoas e bens e a 
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consequente necessidade de se proceder a uma intervenção com 

carácter de emergência, abrangendo a demolição das edificações 

existentes, a remoção dos resíduos espalhados sobre o cordão dunar e 

no leito da ria, a limpeza do areal, o reforço do cordão dunar e a 

criação de condições adequadas para o uso balnear da praia, a 

instalação de um novo cais de embarque e o acesso das embarcações 

ao porto da Fuzeta.  

Tornou-se assim necessário definir com urgência uma solução para a 

localização da nova barra da Fuzeta, em antecipação aos resultados do 

Estudo Hidrodinâmico que se encontravam em curso no LNEC, que 

permitisse fazer face à situação de risco resultante dos recentes 

temporais. Essa definição envolveu a colaboração de diversas 

entidades, entre as quais a Administração da Região Hidrográfica 

(ARH) do Algarve, o LNEC e o Instituto Português de Transportes 

Marítimos (IPTM), sabendo-se de antemão que, qualquer que fosse a 

localização da barra, se estaria sempre perante um cenário de grande 

susceptibil idade ao assoreamento. 

A localização da nova barra da Fuzeta resultou, conforme 

anteriormente referido, da colaboração entre a ARH do Algarve, o 

LNEC, o IPTM e numa fase posterior a Universidade do Algarve e 

fundamentou-se não apenas em critérios técnicos de hidrodinâmica 

lagunar e costeira como, também, em aspectos de natureza ambiental 

e económica, com destaque para as condições de navegabilidade na 

Ria e de acesso marítimo ao porto da Fuzeta, de preservação de 

viveiros e de segurança na utilização balnear. 

Do ponto de vista técnico, concluiu-se que, em termos da circulação 

interior e da renovação da água no interior da laguna, a posição da 

barra junto ao meridiano da Fuzeta era bastante mais favorável do que 

no local da barra existente (antiga), sendo, por outro lado, também 

mais favorável em termos de navegação, diminuindo 

consideravelmente o percurso das embarcações de pesca.  

Com base neste pressuposto, analisaram-se as vantagens e os 

inconvenientes de localizar definitivamente a nova barra onde abriu 

naturalmente com os temporais do Inverno passado ou, em alternativa, 

mais a nascente, em posição mais próxima do alinhamento do porto.  
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De acordo com o parecer técnico da ARH do Algarve, a localização mais 

próxima do alinhamento do porto afigurava-se mais vantajosa pelo 

facto de possibilitar a util ização das areias provenientes da dragagem 

da barra e do canal de navegação para reforço do cordão dunar na 

zona destruída no núcleo da Fuzeta, não colidindo com as propostas 

constantes do Projecto de Intervenção e Requalificação da praia da 

Fuzeta, em elaboração de acordo com o POOC Vilamoura – VRSA e 

permitindo o seu desenvolvimento e conclusão conforme previsto. Em 

contrapartida, à localização da barra onde tinha aberto naturalmente 

com os temporais representava sérios riscos para a util ização balnear, 

interferia com viveiros e implicava um trajecto mais longo para as 

embarcações que demandam o porto da Fuzeta, o que, também do 

ponto de vista do IPTM, constituía um inconveniente. Por outro lado, 

exigia a criação de novas condições de acesso e a construção de um 

novo cais de embarque para fins balneares, com custos que não foram 

avaliados e por isso não são comparáveis com a solução adoptada. 

Para o LNEC, a localização da barra num ou noutro local era, do ponto 

de vista puramente hidrodinâmico, indiferente. Perante as orientações 

que lhe foram transmitidas no sentido de que a nova barra deveria 

compatibil izar os vários usos previstos no POOC e por isso localizar-se 

mais próxima do alinhamento do porto, o LNEC procedeu apenas a 

alguns ajustamentos que entendeu necessários com vista ao 

melhoramento das condições de abrigo na zona portuária da Fuzeta. 

Estes ajustamentos traduziram-se, fundamentalmente, no desvio da 

nova barra para nascente e na rotação do seu alinhamento, tornando-o 

mais oblíquo, de modo a minimizar os efeitos da penetração da 

agitação marítima no acesso e junto ao porto de pesca da Fuzeta. 

Em conclusão, a localização da nova barra da Fuzeta resultou da 

colaboração de diversas entidades e teve em consideração aspectos de 

diversa natureza, entre os quais a segurança marítima, o respeito 

ambiental e os interesses da comunidade piscatória.  

Independentemente de a localização escolhida ter sido esta ou outra 

qualquer que tivesse o propósito de servir os interesses da 

comunidade piscatória – o que implicava que se situasse a uma 

distância razoável do porto – trata-se de um tipo de barra cujas 
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características migratórias fazem com que, do ponto de vista 

hidrodinâmico, não seja possível garantir à partida a sua total eficácia, 

exigindo por isso, tal como para a barra anteriormente existente, 

acções de monitorização e intervenções de manutenção periódicas.    

Nos termos do nº3 do artigo 1º do DL n.º 69/2000, de 3 de Maio, na 

redacção que lhe foi conferida pelo DL nº 197/2005 de 8 de Novembro, 

estão sujeitos a AIA os projectos tipificados no anexo I e os projectos 

enunciados no anexo II do mesmo diploma. 

De acordo com a alínea K) do n.º 10 do Anexo II do DL acima referido, 

todas as obras costeiras de combate à erosão marítima tendentes a 

modificar a costa, como, por exemplo, diques, pontões, paredões e 

outras obras de defesa contra a acção do mar, quando não previstos 

em plano de ordenamento da orla costeira, estão sujeitos a AIA, à 

excepção da sua manutenção e reconstrução ou obras de emergência. 

De acordo com a alínea n) do n.º 10 do DL II atrás referido, nas áreas 

sensíveis, todas as dragagens nas barras entre molhes e nas praias 

marítimas, estão sujeitas a AIA, excepto as de manutenção das 

condições de navegabilidade que não ultrapassem cotas de fundo 

anteriormente atingidas. 

A Recuperação e Consolidação de Cordão Dunar, onde se insere a obra 

de abertura da nova barra, não é uma intervenção ou projecto 

tipificado no anexo I ou enunciado no anexo II do DL n.º 69/2000, de 3 

de Maio, na redacção que lhe foi conferida pelo DL nº 197/2005 de 8 de 

Novembro, no entanto, o conjunto das acções que compreende a 

intervenção é possível de enquadrar em ambas as alíneas, k) e n) do 

Anexo II do DL acima referido, nas situações excluídas de processo de 

AIA, pelo seguinte: 

O reforço do cordão dunar enquadra-se numa obra de defesa contra a 

acção do mar, que, pelos motivos atrás referidos, está prevista no 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Vilamoura- Vila Real de 

Stº António e é uma obra de emergência, que, nos termos da alínea k) 

do Anexo II do DL acima referido, não é sujeita a processo de AIA; O 

reforço do cordão dunar foi feito com recurso a manchas de 

empréstimo, provenientes da transposição de uma barra, que não está 

entre molhes, e da dragagem do canal que liga a barra ao porto, que 
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necessita de ser dragado para manter as condições de navegabilidade 

onde não foram ultrapassadas as cotas atingidas anteriormente, o que, 

nos termos na alínea n) do Anexo II do DL acima referido, não é sujeita 

a processo de AIA. 

Face ao exposto, conclui-se que a intervenção de “Recuperação e 

Consolidação do Cordão Dunar na Ilha da Armona – Núcleo da Fuseta, 

Intervenção de Emergência – Fase 1 “, onde se enquadram as obras de 

abertura da nova barra da Fuzeta, não é sujeita a processo de AIA. 

Para o restabelecimento das condições de transposição da nova barra e 

de navegabilidade, em condições de segurança, entre o canal da 

Fuzeta e o mar, prevê-se, no imediato, proceder à reposição das cotas 

de fundo em toda a área afectada pelo assoreamento resultante dos 

recentes temporais, mediante dragagem. O material dragado será 

util izado na obra de encerramento da barra antiga, já adjudicada. 

Refira-se que a intervenção de abertura de uma nova barra neste 

troço, independentemente da sua localização, deverá sempre ser 

objecto de uma monitorização regular e frequente e, previsivelmente, 

de dragagens de manutenção periódicas, destinadas a assegurar a 

possibil idade de utilização permanente, quer da barra quer dos canais 

navegáveis, em condições de conforto e  segurança. Salienta-se que 

está prevista, no âmbito dos Estudos em curso no LNEC, a definição de 

um Programa de Acções de Manutenção para todos os canais e barras 

da Ria Formosa. 

Tal como referido anteriormente, dando continuidade ao Plano 

Estratégico da Polis Litoral Ria Formosa e à implementação do POOC, 

foi adjudicada uma segunda fase de reforço do cordão dunar e 

encerramento da barra velha da Fuseta que terá início brevemente. 

Esta empreitada tem o valor de 746.625€ e compreende a dragagem do 

canal lagunar interior para a constituição de um dique de fecho da 

antiga barra e para o reforço do cordão dunar e a modelação do 

material dragado. 

Neste momento, baseando-se nos estudos e pareceres do LNEC e 

Universidade do Algarve, a Sociedade Polis e a ARH estão a definir uma 

solução segura que restabeleça as condições de transposição e 

navegabilidade entre a Ria e o mar. Esta solução passa por articular as 
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obras já adjudicadas e o reforço do cordão dunar previsto com a 

abertura de um canal secundário para restabelecer o equilíbrio 

hidrodinâmico de toda aquela zona. Só depois de encontrada a solução 

final será possível avaliar da existência de custos adicionais, sendo de 

realçar o esforço que está a ser desenvolvido no sentido de articular 

acções de forma a minimizar os custos associados às mesmas. 

Todas estas obras de defesa costeira realizadas no âmbito do projecto 

Polis Litoral Ria Formosa foram estruturadas de forma integrada e têm 

como objectivo o reforço e a defesa das ilhas barreira. Assim a 

abertura e o fecho da barra de Fuseta corresponde, em investimento, a 

uma pequena componente de todo este projecto, devendo salientar-se 

que as dragagens efectuadas e a efectuar têm como destino o reforço 

do cordão dunar e servindo assim como manchas de empréstimo 

preferenciais, devendo o investimento executado e a executar ser 

analisado também deste ponto de vista. 

Refira-se novamente que a sociedade Polis está a dar continuidade ao 

estudo do LNEC acima mencionado e que irá ser implementada a 

monitorização regular da barra de modo a equacionar dragagens 

periódicas de manutenção que possibilitem a util ização permanente, 

quer da barra, quer dos canais navegáveis. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Chefe do Gabinete 

 

 
 
 

Luís Morbey 
/MJ 


