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RIA FORMOSA
A Ria Formosa, entende-se por uma faixa de cerca de 60 
km, na costa sul do Algarve, abrangendo 5 Concelhos 
(Loulé,  Faro,  Olhão,  Tavira  e  Vila  Real  de  Santo 
António), ocupando uma área aproximadamente de 18.000 
ha.

Para as populações que a bordejam, assume uma relevante 
importância, não só em termos de património ambiental, 
duma  forma  geral,  mas  também  em  termos  sociais, 
ecológicos e económicos.

Em termos económicos e sociais, é possível afirmar que 
são  milhares,  o  número  de  pessoas  que  dependem 
directamente da Ria, seja no marisqueio, na pesca, na 
piscicultura,  na  salinicultura  e  outras  actividades 
ligadas ao lazer.

Está por quantificar o valor económico produzido e a 
riqueza extraída da Ria Formosa, mas se falarmos em 
vários milhões de euros, não se andará muito longe da 
verdade.

Em termos ecológicos o seu valor é incalculável, pois 
ela constitui a maternidade e o habitat e local de 
passagem, de numerosas espécies avícolas e piscícolas 
(até  uma  colónia  de  cavalos-marinhos  aqui  existe…), 
assim como se desenvolve nela uma flora diversificada, 
que contribui para a existência dum microclima e de 
condições únicas em termos ambientais, nesta região do 
País e do Algarve em particular.

Ora é toda esta diversidade biológica que tem vindo a 
ser  posta  em  causa  pela  actuação  menos  correcta  do 
Homem,  e  das  Entidades  responsáveis,  permitindo,  ou 
promovendo mesmo, a escorrerência para a Ria, de toda a 
espécie  de  detritos  e  dejectos,  domésticos  e 



industriais,  que  causam  danos  de  monta  em  termos 
ambientais  e  até  põem  em  causa  algumas  actividades, 
como a exploração de moluscos bivalves, que é aquela 
que  envolve  maior  número  de  pessoas  e  até  que 
provavelmente tem maior potencial económico.

Ao  longo  dos  anos  diversas  organizações  têm 
repetidamente alertado os Organismos responsáveis, para 
os perigos que ameaçam a Ria Formosa.

Apesar  desse  esforço  as  múltiplas  Instituições  com 
responsabilidades  na  gestão  da  Ria,  nomeadamente  as 
Autarquias e no caso concreto a Câmara Municipal de 
Olhão,  tendo  embora  desenvolvido  algum  labor  nesta 
área, continua muito longe do que é necessário fazer, 
para  preservar  a  Ria  Formosa,  como  os  Olhanenses  a 
conhecem e desejam continuar a conhecer e a usufruir.

A poluição é o maior problema da Ria Formosa.

Os seus principais focos, sobretudo em Faro e Olhão, 
estão identificados e localizados.

Enormes verbas têm sido dispendidas, ou dizem-se ter 
sido dispendidas, na Ria Formosa.

Inclusive verbas comunitárias.

Para o SOMOS OLHÂO! a União Europeia, não pode nem deve 
continuar, provavelmente, sem conhecer o que se passa 
na nossa Ria Formosa

Porque num mundo em que os recursos vão escasseando, o 
clima vai sofrendo alterações e se vão degradando as 
condições ambientais, uma Ria, saudável e efectivamente 
formosa,  com  Entidades  de  Gestão,  assumindo  as  suas 
responsabilidades,  constitui  um  factor  acrescido  de 
esperança e até de exploração de novas oportunidades de 
desenvolvimento para a nossa comunidade Olhanense.



POLUIÇÃO
Imagem de documento do :



Falt

a, pelo menos, assinalar os esgotos que vertem directamente para a Ria, de:

-Uma pecuária no Rio Seco (Faro);

- Uma vacaria nos Salgados (Faro);

- Um campo de golfe na Praia do Lacém (Tavira)



- Um campo de golfe na Quinta do Lago

- ETAR, Faro nascente

IMAGENS, que denunciam
 vista parcial da ETAR poente, Olhão.

Descarga contínua para a Ria  da ETAR poente (Olhão) 



Da mesma ETAR

Mariscagem em viveiros no vazadouro da ETAR 

Mais três imagens frequentes na Ria





ORDENAMENTO
Edificação a menos de 10 metros do mar, na Fuseta



Construção na Ilha da Armona em betão

O que já fizemos



Data Descrição Obs. 

26/Agosto/2008 Confrontámos a Câmara com 
pedido de informação sobre uma 
construção de média dimensão a 
menos de 10 metros da água da 
Ria, na Fuseta. 

Carta 

23/Setembro/2008 Apresentamos queixa de 
construção a menos de 10 metros 
da água da Ria ao IGAL, IGAT e PGR 
e Provedoria de Justiça.

Carta 

9/Outubro/2008 PGR confirma que Somos Olhão! 
Cidadania Activa, tem legitimidade 
para requerer intimação judicial 
com vista à satisfação integral dos 
pedidos de informação formulados 
à Câmara.

Ofício 

10/Outubro/2008 Provedoria da Justiça abre 
Processo e anuncia ir pedir 
explicações à Câmara Municipal de 
Olhão e ao Parque Natural da Ria 
Formosa a propósito de uma 
construção a dez metros da àgua 
da Ria Formosa.

Ofício  

16/Outubro/2008 Questionámos a CMO acerca da 
legalidade da construção de uma 
vivenda avantajada na área do 
Parque da R: R. Formosa 
propriedade de membro da 
Assembleia Municipal. 

Carta 

17/Novembro/2008 Confrontámos a CMO com a 
legalidade da construção de uma 
vivenda em pleno Parque da Ria 
Formosa de um funcionário da 

Carta 



Câmara.

9/Dezembro/2008 -Pedimos informação à CMO sobre 
a legalidade da construção 176 na 
Ilha da Armona.

-Idêntico pedido foi feito ao 
Parque Natural da Reserva da Ria 
Formosa.

Cartas 

Todas as cartas do Somos Olhão! para a Câmara de Olhão, na pessoa do 
seu presidente, invocaram expressamente a exigibilidade da resposta ao 
abrigo da lei.

De  todas  foi  dado  a  conhecer  às  bancadas  partidárias  na  Assembleia 
Municipal e ao seu presidente.

A partir de Outubro SO! passou a dar também conhecimento a todos os 
vereadores, por suspeita que o presidente não lhes dava conhecimento.



A nenhuma destas cartas com pedidos de informação o presidente ou a 
Câmara, responderam.

Este documento vai ser entregue à eurodeputada Ilda Figueiredo, no dia 
12 de Dezembro de 2008, a quem Somos Olhão! pede que dentro da sua 
capacidade  de  intervenção  junto  do  Parlamento  Europeu  e  outras 
instâncias comunitárias interceda pelas vias possíveis para a reposição da 
legalidade, pela observância dos princípios democráticos da transparência 
na  administração  local  para  que  a  Ria  Formos  seja  um  local  onde  os 
naturais, indígenas tenham lugar.

Somos Olhão! vai fazer chegar a outros representantes dos portugueses no 
Parlamento Europeu, a organismos e instâncias comunitárias documento 
de idêntico teor.

Olhão, 12 de Dezembro de 2008-12-11

SO!

Somos Olhão!
http://somosolhao.blogs.sapo.pt


