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1 - INTRODUÇÃO 

Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 
Projecto das Obras de Melhoria da Acessibilidade e Segurança da Barra do Douro, nos termos do 
previsto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, e na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que 
estabelecem o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  

Neste documento são apresentados os principais aspectos abordados no referido EIA, fundamental-
mente no que concerne aos seguintes itens: 

• Objectivos, Justificação e Descrição do Projecto em análise; 

• Caracterização do Estado Actual do Ambiente na área afecta ao Projecto; 

• Impactes Ambientais decorrentes do Projecto e Medidas de Minimização propostas. 

Este Projecto, que se encontra em fase de Estudo Prévio, é da responsabilidade do Instituto Portuá-
rio e dos Transportes Marítimos (IPTM), com sede no Edifício Vasco da Gama, Rua General 
Gomes Araújo, em Alcântara, que funciona também como a entidade licenciadora. 

O EIA foi realizado de Março a Agosto de 2003, pelo consórcio PROCESL/NEMUS. Envolveu 
uma equipa de técnicos de várias especialidades que, teve por base para a sua concretização, 
elementos bibliográficos informações cedidas por diversas entidades públicas e privadas e 
reconhecimentos e levantamentos de campo efectuados na área de estudo. Salienta-se que o EIA 
atendeu ao parecer da Comissão de Avaliação, emitido em Março de 2003, sobre a Proposta de 
Definição de Âmbito (PDA) justificativa dos descritores a analisar e respectivos graus de 
aprofundamento, apresentada pelo Promotor. 

Neste Resumo Não Técnico apresentam-se, sumariamente, os resultados dos estudos realizados. 
Para obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado o Relató-
rio Final deste EIA e respectivos Anexos. 

2 - LOCALIZAÇÃO 

O Projecto em análise localiza-se no Estuário do rio Douro, abrangendo áreas dos concelhos do Por-
to e de Vila Nova de Gaia. As freguesias, mais directamente envolvidas no Projecto são Foz do 
Douro (concelho do Porto) e Canidelo (concelho de Vila Nova de Gaia). A área de influência 
abrange outras freguesias enquadrantes, devidamente estudadas no EIA. 

 



151000

151000

161000

161000

171000

171000

181000

181000

44
10

00

44
10

00

45
1 0

00

45
10

00

46
1 0

00

46
10

00

47
1 0

00

47
10

00

48
1 0

00

48
10

00

49
1 0

00

49
10

00

Extracto da Carta Militar de Portugal, Esc.: 1/250 000,  folha nº 1 (1998) e  folha nº 3 (1998), IGeoE
Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)

0 10 km

Gondomar

Vila Nova de Gaia

Porto

Santa Maria da Feira

Matosinhos

Espinho

153000

153000

154000

154000

155000

155000

156000

156000

157000

157000

46
30

00

46
30

00

46
4 0

00

46
40

00

46
5 0

00

46
50

00

10
30

\0
96

0
3\

09
6

03
si

g
\P

ro
je

ct
os

\0
96

0
3_

R
N

_
fig

_
1.

m
xd

Extracto da Carta Militar de Portugal, Esc.: 1/25 000, folha nº 122 (1999), IGeoE
Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)

0 1 km

1

3

122

Localização da
 área de estudo

Carta Militar de Portugal
Esc.: 1/250 000 e Esc.: 1/25 000, IGeoE

Figura 1 - Localização da área de estudo e apresentação do projecto

Molhe Norte

Quebra-mar destacado

Canal de Acesso

Escala: 1/25 000

Escala: 1/250 000

Obras de reforço do Cabedelo

Limite da área de estudo

Limite de concelho
Limite de freguesia

Apoio de frente de obra (Norte)
Apoio de frente de obra (Sul)



09603rnt 3/21 

Na área de intervenção não se identifica qualquer área sensível (segundo a definição constante no 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio). Na Figura 1 apresenta-se a localização deste Projecto à 
escala 1: 25 000 e o seu enquadramento regional à escala 1: 250 000. 

3 – OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A barra do rio Douro sempre apresentou condições de utilização desfavoráveis à navegação, consta-
tando-se que, nos últimos anos, essas condições se têm vindo a deteriorar. 

Atendendo a este aspecto, e procurando satisfazer as necessidades de navegação potencial que 
poderá vir a utilizá-la, propôs-se uma alternativa que reuniu um conjunto de intervenções físicas 
com vista a responder a estas questões, tendo como objectivos centrais os seguintes:  

- estabilização das margens do estuário do rio Douro, nomeadamente do Cabedelo e das 
margens ribeirinhas junto à foz; 

- melhoria das condições de navegabilidade e de segurança, em qualquer estado de maré, 
para embarcações compatíveis com a utilização das eclusas do Douro; 

- preservação dos valores ambientais, com especial ênfase na salvaguarda dos valores pai-
sagísticos e estéticos. 

Paralelamente, o projecto teve em consideração duas prioridades. Por um lado, o escoamento dos 
caudais de cheia sem agravamento dos níveis da água atingidos anteriormente e mantendo o meca-
nismo natural do seu galgamento e rompimento e, por outro, facilitar a transposição para sul das 
areias depois de saturadas as praias a norte, com melhoria da passagem na barra e da auto-
manutenção do canal de acesso. 

Salienta-se que os factores de integração paisagística constituiriam um objectivo fundamental tendo, 
por isso, assumido um papel determinante para a escolha da solução mais favorável. 

Refere-se que a solução objecto do presente EIA, comparativamente com a solução de 1996/98, tem 
evidentes vantagens no domínio ambiental, desde logo por apresentar molhes mais curtos, mais bai-
xos e de menor volumetria. 

Efectivamente, as cotas adoptadas para o molhe norte e também para o quebra-mar destacado a Sul 
são significativamente inferiores às cotas anteriormente consideradas neste projecto. Esta opção, 
que assenta numa diferente concepção das estruturas propostas, integrando soluções de engenharia 
mais criativas e inovadoras, permitiu a compatibilização dos objectivos portuários e costeiros com 
as opções de maior integração urbana e melhor consideração das preocupações de minimização dos 
impactes ambientais. 
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Deste modo e tomando como exemplo o quebra-mar destacado a utilização de materiais de alta den-
sidade com betão escuro permite a obtenção de uma superfície mais regular: são propostos blocos 
de betão de alta densidade de 8 toneladas em vez de blocos de 25 toneladas que são equivalentes do 
ponto de vista hidráulico. Conseguiu-se deste modo reduzir para cerca de ¼ o tamanho dos blocos 
(2,5 m3 em vez de 10,4 m3) o que possibilita um acabamento desta estrutura muito superior do ponto 
de vista paisagístico. Por outro lado, a pigmentação do betão utilizado, apresentando tons escuros, 
permite uma integração visual destes elementos, aproximando-os dos tons dominantes nos recifes e 
escolhos existentes no local. 

Relativamente ao molhe norte, a estrutura vertical permite uma articulação formal com o molhe 
actualmente existente, dando continuidade ao espaço urbano envolvente. Assim o molhe vem pro-
porcionar uma nova zona lúdica onde se propõem jogos e actividades diversas, assumindo uma 
ligação evidente da cidade ao mar. A solução técnica proposta permite assim um vasto campo de 
utilizações futuras, sendo de destacar, a título de exemplo, a possibilidade de utilização dos caixo-
tões da cabeça do molhe para instalação de uma Unidade Experimental de Produção de Energia 
Eléctrica a partir das ondas, que permitiria uma produção de energia da ordem dos 1 000 MW/h. 
Esta Unidade permitiria assim um duplo objectivo, o da produção de energia eléctrica – sendo os 
valores previstos significativos, prevendo-se uma capacidade de produção superior à que foi insta-
lada na Unidade do Pico (Açores) – e o de sensibilização ambiental, constituindo a Unidade um 
projecto demonstrativo no campo das energias renováveis. 

Finalmente a criação, no Cabedelo, de uma zona baixa, protegida pelo quebra-mar destacado, vem 
permitir a dispensa da manutenção necessária ao rebaixamento da cota de coroamento da duna. O 
rebaixamento de uma secção do Cabedelo é necessário para a eventualidade de uma cheia, 
permitindo o seu galgamento controlado. A solução proposta optimiza o efeito de fusível que se 
pretendia obter (de acordo com as especificações do concurso), minimizando as intervenções 
necessárias após a obra, e deste modo contribuindo para uma minimização significativa dos 
impactes ambientais associados a esta estrutura. 

Destaca-se que o presente investimento permitirá garantir uma resposta ao uso diário da barra do 
Douro pelos pescadores, barcos de recreio e tráfego local. Para além de viabilizar a navegação 
fluvio-marítima até Espanha, insere-se directamente nas políticas comunitárias de promoção da 
transferência tráfego rodoviário para tráfego fluvio-marítimo e é também absolutamente pertinente 
em termos de segurança e protecção costeira, ou seja, em termos ambientais. 

Este investimento viabilizará o transporte fluvial de mercadorias tais como granitos, madeiras 
combustíveis, vinhos e cimentos, tornando-o como um complemento da actividade comercial do 
porto de Leixões. 
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4 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1 – Elementos constituintes dos molhes 

As obras na foz do Douro envolvem a construção de um molhe norte, um quebra-mar destacado e 
uma obra de reforço do Cabedelo. Na Figura 2 apresenta-se o esquema de implantação geral das 
obras. 

O molhe norte tem cerca de 350 m de comprimento e uma orientação ligeiramente mais rodada para 
sul do que o molhe de Felgueiras. Trata-se de uma estrutura constituída por elementos pre-
fabricados de betão armado (caixotões e aduelas), encabeçados por uma superestrutura que propor-
ciona um coroamento a uma cota relativamente baixa cerca de (+ 7,00)ZH1 e que incorpora um con-
junto de equipamentos destinados a proporcionar a sua fruição lúdica e didáctica. 

 

FIGURA 2 
Elementos constituintes das Obras de Melhoria e Segurança da Barra do Douro 

                                                 

1 Zero hidrográfico – 7 metros acima do nível médio das águas do mar 
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O quebra-mar destacado tem cerca de 450 m de comprimento, uma orientação aproximada SE-NW 
e uma configuração curva em planta, com a concavidade para terra, ficando implantado cerca de 
350 m para o largo da posição actual do Cabedelo. No caso presente optou-se pela utilização de 
blocos de protecção em betão de alta densidade (blocos “antifer”) e por uma cota de coroamento 
reduzida (+ 6,00 m)ZH que conduziu a uma obra com uma volumetria bastante inferior à das obras 
típicas nestas situações. 

A obra de reforço do Cabedelo desenvolve-se transversalmente à praia ao longo de cerca de 460 m 
e com cotas de coroamento mergulhantes, acompanhando de perto o talude arenoso na sua posição 
futura. 

Salienta-se que a obra implica dragagens necessárias ao estabelecimento do canal de navegação, 
cujas areias serão depositadas no Cabedelo, junto à obra transversal de reforço. 

4.2 - ESTALEIROS E FONTES DE PEDRA  

Um dos estaleiros da obra será instalado no Porto de Leixões, numa área a definir com a Adminis-
tração do Porto de Leixões. Neste estaleiro será feita a pré-fabricação dos caixotões constituintes do 
molhe norte, com utilização de betões prontos produzidos numa central de betão existente nas pro-
ximidades, devidamente licenciada (a definir numa fase mais adiantada do projecto). Após executa-
dos os primeiros 5 ou 6 caixotões, admite-se a hipótese de utilizar o espaço ocupado no molhe 
norte, como zona de pré-fabricação para os restantes elementos. 

Existirão dois pequenos apoios de frente de obra, instalados a norte e a sul do Douro, um no enrai-
zamento do molhe de Felgueiras, com cerca de 7 500 m2 onde serão pré-fabricadas as aduelas (Foto-
grafia 1), e outro na margem sul junto ao enraizamento do Cabedelo, com cerca de 5 200 m2 (Foto-
grafia 2). 

FOTOGRAFIA 1 – Apoio de frente de obra norte FOTOGRAFIA 2 – Apoio de frente de obra sul 
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Para a fabricação dos blocos “antifer”, elementos constituintes do quebra-mar destacado, será utili-
zado um estaleiro existente, pertencente a uma das Empresas integrantes do Consórcio construtor, 
nomeadamente o estaleiro de IRMÃOS CAVACO, S.A. em Santa Maria da Feira. 

As principais fontes de pedra a utilizar distribuem-se pelas margens norte e sul do rio Douro. Efec-
tivamente identificam-se duas pedreiras a sul do Douro (Solusel e Santa Maria da Feira) e uma a 
norte (Freixieiro). Estas pedreiras estão devidamente licenciadas. 

4.3 - PRÉ-FABRICAÇÃO DOS CAIXOTÕES 

Os caixotões serão pré-fabricados em doca flutuante a instalar junto ao cais do Porto de Leixões. 
Para apoio na colocação das armaduras será montada, no cais, uma grua torre. A distribuição do 
betão aos diversos pontos de aplicação será efectuada com recurso a um braço distribuidor. Os cai-
xotões, após a primeira fase de fabrico, e uma vez a flutuar, serão transportados para a foz do Douro 
(molhe norte) puxados por rebocador (Ilustração 2). Está prevista a construção de 17 caixotões. 

 

a) Vista Geral b) Betonagem sobre Doca Flutuante c) Betonagem até à cota final do 
Projecto após libertação da Doca 

ILUSTRAÇÃO 1 – Pré-fabricação de caixotões 

 
a) Colocação dos caixotes b) Transporte dos caixotes c) Aspecto dos caixotes colocados 

ILUSTRAÇÃO 2 – Transporte e colocação de caixotões 
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4.4 - PRÉ-FABRICAÇÃO DAS ADUELAS 

As aduelas serão pré-fabricadas no apoio de frente da obra norte, construindo-se uma linha de pré- 
-fabricação composta por zona de produção e zona de armazenagem das peças (Ilustração 3). Será 
mobilizado um equipamento complementar, que auxiliará na movimentação das cofragens e 
efectuará a movimentação das peças para “stock”. Está prevista a construção de 72 aduelas. 

 

a) Eira de pré-fabricação b) Colocação de aduelas 

ILUSTRAÇÃO 3 – Pré-fabricação de aduelas 

4.5 - PRÉ-FABRICAÇÃO DOS BLOCOS “ANTIFER” 

Os blocos “antifer” serão pré-fabricados no estaleiro de IRMÃOS CAVACO, S.A. em Santa Maria 
da Feira, organizado de acordo com as necessidades, preparando-se primeiramente uma eira cuja 
base será uma laje em betão proporcionando um acabamento final melhorado das peças. 

Nesta área será colocada uma grua que permitirá movimentar as peças da área de fabrico para 
“stock”, auxiliando ainda na montagem das cofragens e quando necessário noutras tarefas próximas. 

4.6 – VIAS DE ACESSO 

O acesso de materiais à frente de obra do molhe norte será feito através das seguintes vias: IC1; 
Estrada da Circunvalação; Praça da Cidade do Salvador; Esplanada do Rio de Janeiro; Praça de 
Gonçalves Zarco; Avenida de Montevideu; Avenida do Brasil; Rua do Coronel Raul Peres; Avenida 
de D. Carlos I. 

Para acesso à frente de obra Sul: IC1; Nó do Fojo; Rua da Bélgica; Rua do Emissor; Cruzamento 
com a Rua do Fontão; Rua Manuel Marques Gomes (Sentido Afurada); Avenida Deocleciano Mon-
teiro “Duque da Ribeira” (marginal); Rua do Canidelo; Baía de S. Paio. 
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4.7 – ACTIVIDADES, EQUIPAMENTOS E DURAÇÃO DA OBRA 

No Quadro 1 resumem-se alguns aspectos relacionados com a obra. 

QUADRO 1 
Resumo das principais actividades, período de laboração, equipamentos e duração da obra  

PRINCIPAIS 
ACTIVIDADES 

HORÁRIO DE
TRABALHO EQUIPAMENTOS DURAÇÃO

PREVISTA 
Dragagens Regime contínuo Draga; Bull-Dozer; Lancha de apoio 9,5 meses 

PRÉ-FABRICAÇÃO 

Caixotões Regime contínuo
Central de betão; Braço distribuidor de betão; Autobeto-
neiras; Bomba de betão estacionárias; Motores vibrado-

res; Grua -torre 

Aduelas 8:00 - 20:00 Central de betão; Autobetoneiras; Motores vibradores; 
Grua de apoio 

Blocos “antifer” 8:00 - 20:00 Central de betão; Autobetoneiras; Motores vibradores; 
Grua de apoio 

8,5 a 12 meses

TRABALHOS NO MOLHE NORTE 
Colocação de elementos 8:00 - 20:00 Gruas; Autobetoneiras; Pesados de mercadorias 

Execução de superestrutura 8:00 - 20:00 Gruas; Autobetoneiras; Pesados de mercadorias 
20 meses 

TRABALHOS NO CABEDELO 
Obras de reforço do Cabedelo 8:00 - 20:00 Pesados de mercadorias 21 meses 

Quebra-mar destacado 8:00 - 20:00 Gruas; Autobetoneiras; Pesados de mercadorias 14 meses 

4.8 – ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Tendo em atenção os objectivos deste projecto, as alternativas consideradas são as seguintes: 

• Alternativa Zero - corresponde à não implementação de um qualquer projecto, o que terá por 
implicação a manutenção da situação actual: dragagens de manutenção no Douro; 

• Projecto desenvolvido no âmbito do contrato de concepção/construção (projecto em análi-
se). 

Realça-se que este projecto, tal como referido no sub-capítulo 2.3, corresponde a uma solução defi-
nida como a resultante da selecção das opções mais favoráveis na minimização do impacte resultan-
te, de entre um conjunto de soluções possíveis. 

Estas duas alternativas reúnem, em si, as diferentes opções possíveis para a análise pretendida. 
Efectivamente, a garantia das condições de acessibilidade e segurança da barra do Douro encontram 
resposta na continuação da situação actual (com as intervenções actualmente necessárias, e respec-
tivos custos ambientais e económicos) ou com uma intervenção física que permite, de algum modo, 
promover uma melhoria sustentada dessas condições. 
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5 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE NA ÁREA DE 
ESTUDO 

5.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Tendo em atenção as características específicas do Projecto, procedeu-se a uma caracterização dos 
principais elementos do ambiente das áreas de influência do mesmo, que poderiam eventualmente 
ser afectados com algum significado, como resultado da sua execução.  

A realização dessa caracterização envolveu a recolha e análise de um conjunto diversificado de 
dados de base e informações existentes em vários organismos e entidades responsáveis pela sua dis-
ponibilização. A necessidade de complementar a informação recolhida, bem como a circunstância 
de se conhecer, com maior pormenor, os dados de natureza local, conduziu à realização de estudos e 
trabalhos de campo, nomeadamente, estudos de Geologia, Biologia, Ruído, Património, População e 
Actividades Económicas e Paisagem. 

A caracterização do estado actual do ambiente da área de estudo, que em seguida se apresenta, 
constitui uma referência sumária aos diferentes descritores ambientais, pormenorizados no Relató-
rio Final do EIA. 

5.2 – GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E DINÂMICA DO LITORAL 

Na área afecta às obras necessárias à melhoria da acessibilidade e das condições de segurança na 
barra do Douro os granitos são as rochas dominantes, constituindo um fundo rochoso coberto por 
areias essencialmente grosseiras. 

A diversidade e a importância científica, cultural e didáctica de algumas destas rochas, com idades 
compreendidas entre os 290 milhões de anos e os 560 milhões de anos, explicam a classificação do 
litoral entre o Castelo do Queijo e a Foz do Douro como Património Geológico Municipal. Para 
além destas rochas surgem ainda os afloramentos rochosos no Cabedelo e os rochedos de Fomaga-
das e Perlongas (próximo da embocadura), constituindo um conjunto de rochas graníticas de grande 
interesse geológico, e que deverão ser devidamente protegidas durante as obras. 

Ao longo de praticamente todo o seu percurso, o rio Douro apresenta-se muito encaixado nestas 
rochas, adquirindo, a partir sensivelmente da Ponte da Arrábida, um relevo suave e uma forma de 
funil alargado. A parte terminal do rio Douro, desde a foz, junto à cidade do Porto, até à barragem 
de Crestuma, a cerca de 22 km para o interior, corresponde ao estuário. A largura máxima do estuá-
rio não ultrapassa os 1 300 m, a Oeste da ponte da Arrábida, verificando-se uma largura mínima de 
135 m, entre as pontes de S. Luís e Dona Maria. 
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A passagem do domínio estuarino para o domínio oceânico é assegurada pela barra, entrada no 
estuário com uma posição e uma largura que tem variado muito ao longo do tempo. A barra alarga 
durante os períodos de maior caudal do rio Douro, tornando a diminuir de secção durante o Verão 
devido ao crescimento do Cabedelo. A posição da barra tem variado entre o limite Norte do Cabe-
delo e a zona da Cantareira, encontrando-se actualmente a nascente da Cantareira.  

A protecção natural que o Cabedelo oferece ao interior do estuário permitiu a criação de uma zona 
de baixo hidrodinamismo junto à margem esquerda do estuário – a Baía de S. Paio, zona muito 
assoreada a cotas variáveis entre -2 m (ZH2) e -1 m (ZH). 

Os levantamentos, efectuados em 1994 e 2000, para conhecimento dos fundos no estuário mostram 
que o canal de acesso ao estuário está encostado à margem Norte (entre a Cantareira e o molhe de 
Felgueiras), sendo definido a cotas médias de -5 m (ZH). De forma pontual, e devido ao progressivo 
assoreamento do canal de acesso, têm sido realizadas dragagens para assegurar a navegabilidade no 
estuário.  

Muito próximo do estuário desenvolve-se um banco de areia que nos últimos anos tem sofrido uma 
progressiva redução da sua possança, com consequências directas no recuo do Cabedelo. Em con-
sequência da redução destas protecções naturais, têm-se vindo a agravar os problemas de navegação 
no canal da barra, bem como das condições de estabilidade e de segurança da própria marginal do 
Douro, no trecho mais próximo da barra. 

As características fisiográficas e evolutivas do estuário do Douro são dominadas essencialmente 
pelas marés, pelos caudais do rio Douro e pela agitação marítima.  

O transporte de areias para o estuário é dominado no Verão pelas correntes de maré, e no período de 
Inverno, principalmente durante as cheias, pelas correntes fluviais.  

Apesar de, na maior parte do ano, as correntes geradas pelo rio Douro não interferirem com a barra 
e com o Cabedelo, durante as cheias o Cabedelo é fortemente modificado, ocorrendo em alguns 
casos situações de rompimento. É ainda durante as grandes cheias que se verificam as principais 
modificações fisiográficas no interior do estuário, verificando-se nestes períodos que as secções 
mais estreitas do canal tendem a ser erodidas, enquanto que nas secções mais largas ocorre deposi-
ção dos sedimentos transportados pelo rio.  

A conjugação da maré, sobretudo das correntes de enchente, com as correntes geradas pela agitação 
marítima explica ainda um transporte importante de areias ao canal de acesso.  

                                                 

2 Zero hidrográfico – 2 metros abaixo do nível médio das águas do mar 



09603rnt 12/21 

Até há alguns anos o rio Douro constituía a principal fonte de sedimentos da costa. Contudo, e após 
a construção de diversas barragens ao longo do seu percurso e devido ao desenvolvimento das acti-
vidades de extracção de inertes, o volume de areias que afluía ao estuário e à costa diminuiu signifi-
cativamente.  

Esta situação, acrescida à construção do molhe Norte do Porto de Leixões e às dragagens na entrada 
deste Porto, originou o quase esgotamento das fontes sedimentares e, consequentemente, desenca-
deou o processo erosivo que levou ao desaparecimento de praias anteriormente existentes entre Lei-
xões e a foz do Douro e ao emagrecimento daquelas que se situam a Sul, entre o Douro e Espinho. 

5.3 – OCUPAÇÃO DO SOLO E ECOLOGIA  

Toda a zona considerada e estudada apresenta, a norte – no concelho do Porto – um enquadramento 
de edificação densa, entrecortada, pontualmente, por áreas verdes e, a sul – no concelho de Vila 
Nova de Gaia - ainda que caracterizada por edificação, apresenta uma presença, com algum peso, de 
áreas naturais/ruralizadas, mais ou menos bem preservadas com manchas bem marcadas de eucalip-
tal, pinhal e agricultura. Na área de implantação do apoio de obra norte, destaca-se a presença dos 
molhes de Felgueiras e do Touro e ainda zonas de areia (classificáveis como praia). A zona directa 
de intervenção abrangerá estruturas litorais como os já referidos molhes e a zona de areia. No con-
celho de Vila Nova de Gaia, a zona mais próxima de intervenção (e que irá suportar o apoio de fren-
te de obra sul) caracteriza-se pela presença de zonas de areal e vegetação dunar e marítima.  

Embora não exista, na área de estudo, nenhuma Área Classificada, Sítio ou Zona de Conservação ou 
Protecção definida na legislação portuguesa ou comunitária, o estuário do rio Douro, embora bas-
tante intervencionado detém ainda uma relevante importância ecológica, sendo a Baía de S. Paio a 
zona mais sensível.  

A vegetação terrestre das áreas afectas ao Projecto encontra-se relativamente degradada e com 
presença de espécies exóticas e invasoras. Nas areias do Cabedelo e da margem da Baía de S. Paio 
foram observadas maioritariamente comunidades ruderais onde dominam espécies cosmopolitas, de 
sítios secos e de incultos sem interesse conservacionista relevante. No entanto, ocorrem também 
espécies características da vegetação de zonas com elevada salinidade e de areias marítimas.  

No que respeita à flora, a área mais sensível é a margem sul da Baía de S. Paio, onde se confirmou a 
presença de uma população de Jasione lusitanica, espécie endémica de Portugal, incluída no Anexo 
II da Directiva Habitats, sendo por isso uma espécie protegida.  
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Também ao nível das aves a zona de maior interesse é a Baía de S. Paio onde se observaram aves 
marinhas a alimentarem-se nos bancos de areia a descoberto na maré baixa, como gaivotas, garças-
reais, gaivotas-de-patas-amarelas, guinchos, andorinhas-do-mar-comum, borrelhos-de-coleira-
interrompida e maçaricos-das-rochas. Nenhuma destas espécies apresenta particular importância 
conservacionista. Refere-se, todavia, que para a área estão referenciadas 121 espécies, das quais 14 
espécies apresentam estatuto de protecção de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal.  

Em relação aos peixes, salienta-se que ocorrem cerca 15 espécies no estuário do rio Douro, sendo 3 
espécies de água doce, 5 espécies migradoras e 7 espécies marinhas ou estuarinas. Destas, 9 espé-
cies apresentam estatuto de conservação em Portugal e várias são importantes economicamente, 
entre as quais a lampreia-marinha, a enguia, o sável e a savelha.  

A fauna terrestre presente na área de estudo é composta maioritariamente por espécies habituadas à 
presença humana, sem estatuto de conservação nacional ou europeu, não apresentando por isso, par-
ticular interesse para conservação. 

5.4 – QUALIDADE DO AMBIENTE 

Relativamente à qualidade da água e dos sedimentos foram estudadas três zonas distintas - o 
estuário do Douro, entre a foz e a barragem de Crestuma,  a embocadura, que liga o estuário à orla 
litoral e inclui a formação do Cabedelo, e a  e a orla litoral.  

O estuário do Douro apresentava, nalgumas zonas, há alguns anos, níveis muito elevados de 
contaminação fecal. No entanto, a entrada em funcionamento a muito curto prazo de um conjunto 
de obras relativas ao tratamento das águas residuais permitirá eliminar as principais descargas de 
esgotos urbanos brutos nos meios hídricos da área de estudo e sua envolvente próxima e assim 
reduzir fortemente os efeitos da poluição do estuário do Douro e da orla costeira. Salienta-se a forte 
contaminação por metais pesados atingindo, este parâmetro, valores superiores aos limites legais 
estabelecidos para a qualidade mínima das águas superficiais.  

Relativamente aos sedimentos, análises efectuadas em 1995 permitiram concluir que algumas zonas 
do estuário evidenciavam forte contaminação por metais pesados, classificando-se como material 
muito contaminado em relação ao cádmio, cobre e zinco e como material dragado ligeiramente 
contaminado no que respeitava ao chumbo. No âmbito deste EIA foram feitas novas análises que 
permitiram classificar os sedimentos colhidos no estuário do Douro, em 11 dos 14 locais analisados, 
como material dragado limpo, podendo os sedimentos ser depositados no meio aquático ou repos-
tos em locais sujeitos a erosão ou utilizados para alimentação de praias sem normas restritivas. A 
classificação agora encontrada corresponde a uma melhoria significativa relativamente à situação 
que se verificava em 1995. 
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A qualidade da água na zona da embocadura é muito dinâmica e traduz-se pela mistura das águas da 
orla litoral e das águas provenientes do Estuário, dependendo, por isso, sobretudo das marés.  

Finalmente, em termos de qualidade da água na orla marítima, foi estudado no âmbito deste EIA o 
troço compreendido entre Leixões e Espinho. A poluição das águas costeiras da área de estudo 
parece ter origem em descargas de águas residuais domésticas, indústria transformadora e agricultu-
ra. A poluição das águas costeiras pode resultar, ainda, do tráfego de navios ao largo da costa, 
nomeadamente navios-tanque e embarcações de pesca que, frequentemente, efectuam limpezas e 
descargas ilegais e, em acidentes eventuais com derrame de petróleo bruto, constituindo origens 
potenciais de hidrocarbonetos, óleos, detritos e outros materiais flutuantes. Existem ainda dois con-
juntos de infra-estruturas portuárias potencialmente poluidoras que são o Porto de Leixões e o Porto 
do Douro.  

Relativamente à qualidade do ar, e de acordo com os resultados obtidos na estação da Boavista, os 
valores limites dos parâmetros impostos na legislação são respeitados. Salienta-se que, face à loca-
lização desta estação, no centro urbano, claramente influenciada pelo tráfego ocorrente, os seus 
dados não são exactamente representativos da qualidade do ar na área de intervenção propriamente 
dita, representando uma situação claramente mais negativa, sobretudo tendo em conta as emissões 
com origem no tráfego automóvel, o que faz prever que na área em estudo a qualidade do ar seja 
melhor do que a caracterizada por esta estação. No que respeita às fontes pontuais de poluição, na 
área de intervenção não existem unidades industriais susceptíveis de causar alterações na qualidade 
do ar. As fontes móveis, por seu lado, constituem, muito provavelmente, a maior fonte de emissões 
de poluentes atmosféricos a nível local e encontram-se associadas a vias rodoviárias. Assim, junto 
das vias de circulação com maior tráfego, como as que apoiam as principais acessibilidades à cidade 
de Vila Nova de Gaia e aos eixos de circulação rodoviária dos acessos Norte-Sul do Porto, os níveis 
de tráfego são mais elevados e, consequentemente, os níveis de monóxido de carbono (CO), 
principal poluente com origem no tráfego automóvel, também.  

Por sua vez, verifica-se que os níveis de ruído mais elevados correspondem também a estas zonas 
com maior circulação automóvel. A natureza e o estado do piso das ruas também são relevantes 
para o ruído produzido pelo tráfego rodoviário. Saliente-se o facto de existir um elevado número de 
ruas onde o pavimento é constituído por “paralelepípedos” de pedra basáltica, nomeadamente nal-
guns acessos ao apoio de frente de obra sul, na freguesia da Afurada em Vila Nova de Gaia e ainda 
na Avenida D. Carlos I, na freguesia da Foz do Douro, dando acesso ao apoio de frente de obra nor-
te. 

Foram ainda observadas outras fontes de ruído, nomeadamente: na zona da orla costeira marítima, a 
influência do ruído da agitação do mar e a influência de algum ruído aéreo, proveniente da operação 
de aeronaves em aproximação/afastamento ao aeroporto de Pedras Rubras. 
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5.5 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SÓCIO-ECONOMIA, PATRIMÓNIO E 
PAISAGEM 

Os instrumentos de gestão territorial aplicáveis à área de estudo considerada são o Plano Director 
Municipal do Porto, o Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia, o Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira Caminha - Espinho, o Polis de Gaia e o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro. 

A área de intervenção (obra e frente de obra sul) está classificada no PDM como “área de salva-
guarda estrita”, onde se incluem as áreas de REN (Reserva Ecológica Nacional) e RAN (Reserva 
Agrícola Nacional), aplicando-se a legislação específica em vigor. No entanto, no que respeita à 
REN a área de intervenção, propriamente dita, pertence ao Domínio Público Marítimo (DPM) sob 
jurisdição portuária da Administração dos Portos do Douro e Leixões, pelo que foi excluída de 
ratificação a sua classificação como REN. Pelas mesmas razões, esta área encontra-se fora da área 
de intervenção do POOC. Relativamente a outros planos, verifica-se a sobreposição da área de 
estudo com a área de intervenção do Plano de Pormenor de São Paio/Canidelo.  

Salienta-se a forte urbanização e a posição da cidade do Porto, como principal pólo dinamizador do 
desenvolvimento da cidade de Vila Nova de Gaia. O crescente uso do transporte individual nas des-
locações diárias entre estas áreas habitacionais e os centros urbanos – principais centros de emprego 
no interior de áreas metropolitanas de cada vez maior dimensão – acarreta uma pressão crescente 
sobre a estrutura viária, com incidências particulares em determinados períodos do dia (“horas de 
ponta”). No caso do Porto e Vila Nova de Gaia esta situação é particularmente gravosa, dada a sua 
localização, em margens opostas do rio Douro e consequente confluência dos fluxos de tráfego para 
os pontos de atravessamento, com particular incidência na Ponte da Arrábida. 

Ao nível da navegação no rio Douro, as condições também são extremamente desfavoráveis, tendo-
se deteriorado nos últimos anos obrigando a uma intensificação das dragagens para manter a situa-
ção (muitas vezes precária) de barra aberta a navios de maior porte. Dadas as suas limitações 
actuais, o rio Douro desempenha, presentemente, um papel menor na área do transporte de 
mercadorias ao nível nacional, em favorecimento do transporte ferroviário e rodoviário. Para a 
grande generalidade das embarcações de turismo e recreio, o Douro é navegável 213 km entre o 
Porto e Barca d´Alva.  

Relativamente às actividades económicas refere-se ainda o turismo. O concelho de Vila Nova de 
Gaia apresenta um conjunto variado de potencialidades turísticas, onde se destaca a própria sede do 
concelho. A procura turística da região onde se insere encontra-se fundamentalmente associada aos 
valores culturais de uma “cidade do vinho”, conferindo-lhe um lugar de destaque na região. Embora 
com periodicidade sazonal, salienta-se a actividade turística de sol e praia, com expressão na 
freguesia de Canidelo, que corresponde à frente atlântica a sul da área de intervenção sobretudo nas 
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praias de Lavadores e Salgueiros. A cidade do Porto apresenta um conjunto muito significativo de 
pontos de interesse atractivos, quer ao nível dos monumentos, quer ainda na fruição da frente 
ribeirinha associada ao Centro Histórico. A fruição dos recursos turísticos existentes passa pela 
estadia, mesmo que pouco prolongada, nos estabelecimentos hoteleiros destas duas cidades ou nas 
suas periferias.  

Finalmente, salienta-se que a pesca apresenta alguma importância económica no concelho de Vila 
Nova de Gaia, e em particular na freguesia de São Pedro da Afurada 

No âmbito da caracterização do património existente na área afecta ao projecto, foram identificadas, 
em meio terrestre, 26 ocorrências patrimoniais distribuídas pelas categorias de Património Arqueo-
lógico, Arquitectónico e com Interesse Etnográfico. Nos trabalhos de campo foram verificados e 
relocalizados todos esses sítios. Dá-se particular destaque à zona litoral de Gaia pela sua potenciali-
dade em termos científicos, e, na margem norte do Douro, ao Castelo de S. João da Foz, ao Monte 
do Castro e aos sítios pré-históricos da Avenida marginal do parque da cidade, todos eles em termos 
arqueológicos. Quanto ao Património arquitectónico, destaca-se pela proximidade e enquadramento, 
o molhe e o Farolim de Felgueiras e os monumentos do Passeio Alegre, bem como o próprio 
Passeio Alegre, os Obeliscos da Prelada e o Castelo do Queijo. Em contexto subaquático, devido 
aos meios logísticos disponíveis, não foi possível identificar nenhum sítio arqueológico.  

Relativamente à paisagem, verifica-se que as áreas que apresentam maior fragilidade à intervenção 
são a frente ribeirinha, tanto no lado de Gaia como do Porto. A zona da seca do bacalhau (margem 
de Gaia) devido a apresentar-se num “planalto” possui ainda uma fragilidade acrescida, isto para 
não falar no interesse arquitectónico e paisagístico dos campos da seca do bacalhau. Estas zonas 
apresentam uma baixa capacidade de absorção, daí que sejam consideradas como áreas sensíveis do 
ponto de vista paisagístico. Relativamente às outras áreas a sua capacidade de absorção é maior. 

6 - AMBIENTE AFECTADO, ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO 

No EIA procurou-se identificar, prever e avaliar os principais impactes ambientais decorrentes da 
execução das infraestruturas previstas, bem como propor medidas minimizadoras daqueles impac-
tes, para cada fase do Projecto, nomeadamente para as fases de construção, exploração e 
desactivação. Neste RNT apresenta-se uma abordagem genérica deste Capítulo. 

Globalmente, os impactes associados ao Projecto em estudo apresentam um quadro francamente 
positivo, centrando-se sobretudo na fase de exploração, manifestando-se a diferentes níveis, quer di-
rectamente pelas melhorias induzidas ao nível da segurança do estuário, a qual permitirá proteger as 
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as margens do Douro, nomeadamente na zona do Cabedelo e nas margens ribeirinhas junto à foz, 
como mais indirectamente pelas consequências sócio-económicas que daí advêm.  

Verifica-se que grande parte dos impactes negativos associados a este Projecto são expectáveis, so-
bretudo, na fase de construção. De facto, a ocorrência de um elevado número de obras implicará 
um conjunto de consequências a diversos níveis, especialmente no que se refere à geologia e geo-
morfologia, aos aspectos ecológicos, aos factores de qualidade do ambiente, à população, ao 
património e aos aspectos paisagísticos. 

Neste enquadramento, consideram-se que os impactes com maior significado sobre o meio geológi-
co e geomorfológico ocorrerão na fase de construção, nomeadamente devido às operações de 
dragagem e ao quebramento de rocha. O aprofundamento das cotas resulta numa alteração dos 
fundos, o que apesar de constituir um impacte negativo, será pouco importante, uma vez que esta é 
uma zona onde actualmente já se fazem dragagens. Para o quebramento de rocha serão utilizados 
explosivos, que terão repercussões em termos de vibrações sobre os fundos rochosos. Contudo, 
considera-se que os impactes resultantes destas operações serão negativos mas pouco importantes 
desde que devidamente implementadas todas as medidas de segurança para assegurar a estabilidade 
de edifícios e infra-estruturas localizados na marginal do rio Douro. 

Ao nível da ecologia, a instalação dos estaleiros provocará a destruição da vegetação dessas áreas, 
bem como de algumas áreas do Cabedelo que servirão de acesso à obra. Contudo, espera-se que este 
impacte seja pouco importante, pois a área a afectar é reduzida e a vegetação existente está 
relativamente degradada. Embora não esteja prevista qualquer afectação da vegetação da Baía de S. 
Paio, salienta-se que qualquer interferência nesta zona constitui um impacte negativo muito 
importante. 

Por outro lado, a construção dos molhes e a realização de dragagens provocarão a destruição de 
habitats marinhos e estuarinos respectivamente. Os impactes negativos e temporários associados às 
operações de dragagem far-se-ão sentir também na fase de exploração do Projecto e incluem 
também o aumento da turbidez da água e consequências prejudiciais nas espécies aquáticas. 

A incidência dos impactes esperados na ecologia pode ser reduzida através da implementação de 
medidas que incluem a realização de programas de monitorização já estabelecidos no Caderno de 
Encargos, a correcta gestão ambiental dos estaleiros e a realização de acções de recuperação por 
parte do empreiteiro após a sua remoção, a realização das acções de dragagem no período de maré 
vazante e a não afectação da área arenosa da margem sul da Baía de S. Paio a leste da base do 
Cabedelo de modo a permitir a preservação da população existente de Jasione lusitanica, espécie 
protegida.  
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Na qualidade da água e sedimentos, os impactes estão associados à colocação de enrocamento e ao 
quebramento de rochas, responsáveis pela alteração da cor da água e pelo aumento da sua turvação. 
Por outro lado, a ressuspensão dos microorganismos existentes na camada superficial dos dragados, 
provocará uma degradação da qualidade bacteriológica da água. Estes impactes, embora negativos e 
importantes, são minimizáveis. 

Atendendo às características dos sedimentos do estuário, não são expectáveis impactes negativos na 
qualidade da água devidos à deposição dos materiais dragados. Contudo, as operações de dragagem, 
nomeadamente a movimentação das dragas e de outros equipamentos flutuantes, apresentam riscos 
de derrames acidentais de substâncias que possam poluir a água. Estes derrames, caso venham a 
ocorrer, poderão ter um impacte negativo, importante, de âmbito local ou regional, dependendo do 
tipo e quantidade de material derramado e da localização do derrame. Com vista à minimização des-
tes impactes deverá ser adoptado um plano de emergência em caso de derrame de substâncias tóxi-
cas ou perigosas. Por outro lado, deverão ser previamente definidos os locais de deposição dos 
materiais a dragar com vista a reduzir ao mínimo o caminho percorrido pelos materiais e 
consequentemente os impactes daí resultantes e ser respeitadas todas as normas técnicas definidas 
na legislação em vigor respeitante às dragagens. 

Na qualidade do ar os impactes estão associados às emissões de partículas resultantes das movimen-
tações de terras e à libertação de gases de escape, resultantes da circulação de veículos pesados e 
maquinaria. Contudo, os impactes resultantes dessas acções são de carácter temporário e localizados 
à zona da obra, aos estaleiros e aos respectivos acessos. Assim, é sobretudo sobre as populações 
mais próximas da área de intervenção (freguesia de Foz do Douro e Canidelo) que o impacte 
negativo resultante da emissão de poeiras assume maior expressão. As possíveis incomodidades 
podem ser significativamente reduzidas, através da implementação de medidas de minimização, de 
que se destacam os cuidados especiais no transporte de materiais susceptíveis de originar poeiras, a 
cobertura dos depósitos de terras e inertes, e a conservação/manutenção dos veículos pesados e 
maquinaria em boas condições. 

Ao nível do ruído os principais impactes resultam das operações de abertura do canal, da construção 
dos molhes e do transporte rodoviário dos materiais necessários para execução do Projecto nos 
apoios de frente de obra. Prevêem-se impactes negativos, que se revestem de algum significado em 
termos de bem-estar das populações, pelo que deverão ser tomadas as medidas necessárias de 
prevenção da produção e propagação do ruído, nomeadamente a utilização de máquinas e 
equipamentos com baixos níveis de ruído, adopção de horários de trabalho adequados e implantação 
de barreiras sonoras nos perímetros dos apoios de frente de obra no caso de se verificarem impactes 
locais directos. 
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Realça-se também que, na fase de construção, o transporte de materiais interfere directamente com 
espaços urbanos e não urbanos por eles atravessados e provocando afectações óbvias na organiza-
ção actual dos mesmos. A desorganização espacial provocada nesta fase, nas cidades do Porto e 
Vila Nova de Gaia, e concretamente nas faixas ribeirinhas, junto às áreas abrangidas pelas frentes 
de obra, resultará em afectações negativas de alguma importância mas, claramente, temporárias e 
minimizáveis com a selecção dos melhores percursos, o que aliás já foi uma preocupação do em-
preiteiro. Acresce ainda o facto de haver, muito possivelmente, sobreposição das obras dos molhes 
com as intervenções previstas no âmbito do Programa Polis em Vila Nova de Gaia, o que agravará 
os impactes, havendo por isso necessidade de uma adequada articulação das obras. 

Prevê-se que a perturbação com maior significado possa ocorrer no período estival pela utilização 
balnear das praias a norte do local das obras na freguesia da Foz do Douro. Salienta-se também al-
guma perturbação da população e das actividades relacionadas com as festividades que têm lugar no 
Jardim do Passeio Alegre e envolvente próxima. Verificar-se-á a perturbação da população que se 
desloca à Foz do Douro e que deixará de poder utilizar a frente de rio e de mar devido à barreira 
constituída pelo apoio de obra norte. A menor utilização pública das áreas destinadas aos apoios de 
frente de obra constitui um impacte negativo, mas temporário e de pouca importância, se implemen-
tadas algumas medidas de minimização, tais como uma boa conduta em fase de obra e o esclareci-
mento da população residente nas áreas próximas dos locais de intervenção, através da realização de 
exposições sobre o Projecto, realçando as vantagens que o Projecto trará à população ribeirinha e às 
actividades económicas em geral. 

No património arqueológico, os principais impactes associam-se a acções de escavação e revolvi-
mento do solo e são minimizáveis recorrendo a um plano/programa de monitorização ambiental 
com trabalhos arqueológicos de pesquisa de campo, complementados com documentos históricos e, 
com sondagens e prospecção com meios geofísicos aplicados à arqueologia.  

Na impossibilidade de determinar os sítios arqueológicos subaquáticos, concebeu-se um plano de 
monitorização que terá lugar numa fase prévia à obra. Esse plano, levado a efeito pelo empreiteiro, 
consistirá num conjunto de acções e de trabalhos arqueológicos com metodologias e tecnologias de 
ponta neste campo científico. Consoante se descubram e localizem sítios arqueológicos, proceder-
se-á consequentemente ao registo apropriado dos vestígios e à sua avaliação científica. 

Finalmente, importa referir os impactes na paisagem, que nesta fase de obra, consistem na desorga-
nização do espaço e diminuição da qualidade visual provocados pelas diferentes intervenções. As 
medidas de minimização propostas passam pelo faseamento adequado das obras, escolha dos 
melhores percursos de modo a induzir a menor perturbação visual possível e recuperação 
paisagística dos diversos locais afectados. 
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Tal como já referido, é na fase de exploração que se verificam os principais impactes positivos do 
Projecto manifestando-se, fundamentalmente, ao nível da segurança do estuário e aos benefícios 
sócio-económicos que daí advêm. Os impactes negativos potencialmente ocorrentes são decorrentes 
dos trabalhos de dragagem ou outras operações com objectivos de manutenção e classificam-se 
como pouco importantes na medida em que actualmente estas acções já são frequentemente realiza-
das.  

Numa perspectiva geral, o Projecto está integrado em grandes linhas de gestão e ordenamento terri-
torial com abrangência à escala nacional. Com a estabilização das margens do estuário do rio Dou-
ro, nomeadamente do Cabedelo e das margens ribeirinhas junto à foz e, consequentemente, com a 
melhoria das condições de navegabilidade e segurança no rio Douro, verifica-se a compatibilização 
do Projecto ao nível das políticas comunitárias de promoção da transferência tráfego rodoviário 
para tráfego fluvio-marítimo. Por estas razões verifica-se que a concretização dos molhes do Douro, 
constitui um impacte positivo e muito importante, derivado do seu elevado interesse do ponto de 
vista do desenvolvimento regional e da coesão económica e social, desde as condições de segurança 
e ambiente, às potencialidades de exploração comercial do rio, incluindo as oportunidades turística 
e cultural. 

Salienta-se que o potencial de atracção turística das áreas ribeirinhas do Douro e da região aumenta-
rá consideravelmente e, indirectamente, promoverá o emprego, o que será sem dúvida um benefício 
importante para a população. 

Embora de forma indirecta, destacam-se os impactes positivos resultantes da potencial redução dos 
níveis de ruído na área de estudo se, efectivamente, se verificar maior desenvolvimento do transpor-
te fluvial e fluvio-marítimo de mercadorias em detrimento do transporte rodoviário e ferroviário. 

Outro aspecto merecedor de referência são as actividades recreativas e de lazer associadas à Frente 
Ribeirinha, prevendo-se uma afectação positiva do ponto de vista da oferta de uma nova área de 
fruição da população – o molhe norte, onde várias actividades possíveis potenciarão os usos de 
recreio e lazer. A grande amplitude visual proporcionada pelo molhe norte sobre o Atlântico e sobre 
ambas as margens do Douro será, sem dúvida, um aspecto particularmente positivo que a população 
poderá usufruir. 

Outro impacte positivo, que se considera muito importante, consiste na redução do risco de inunda-
ção das zonas ribeirinhas do Porto e de Vila Nova de Gaia. A concepção da infra-estrutura do 
Cabedelo permitirá o escoamento melhorado das cheias que frequentemente ocorrem no rio Douro 
pelo aumento da capacidade de vazão, conseguido pelas obras. Simultaneamente, o novo molhe 
proporcionará as condições de abrigo ao estuário necessárias para evitar que os temporais se propa-
guem pelo estuário e atinjam as áreas ribeirinhas da Foz do Douro. Estes impactes têm uma vertente 



09603rnt 21/21 

vertente económica e social muito importante na medida em que contribuem para tranquilizar as 
populações ribeirinhas e, ao mesmo tempo, reduzir ou eliminar os prejuízos decorrentes das 
inundações dos estabelecimentos comerciais e das actividades da população em geral, o que em 
muitos casos afecta a economia familiar. 

Finalmente importa referir o impacte positivo e importante do Projecto, com a reutilização das 
areias dragadas no interior do estuário para o robustecimento do Cabedelo. O robustecimento do 
Cabedelo, para além do aumento da extensão da praia, constituirá um factor importante na minimi-
zação da erosão que o afecta ao longo da sua extensão, bem como ao troço costeiro adjacente que se 
estende desde a foz do Douro até Espinho. Esta acção também tem impactes positivos nas 
comunidades biológicas do Cabedelo e da Baía de S. Paio. 

 




