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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à actual legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as rectificações introduzidas pela Declaração de 

Rectificação n.º 7-D/2000, de 30 de Junho, o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM), 

na qualidade de entidade licenciadora e proponente, apresentou ao Instituto do Ambiente (IA), o 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto de "Obras de Melhoria das Acessibilidade e 

Segurança da Barra do Douro", em fase de Anteprojecto. 

O IA, na qualidade de Autoridade de AIA, ao abrigo do disposto no Art.º 9º do Decreto-Lei 

n.º 69/2000, procedeu à nomeação da respectiva Comissão de Avaliação (CA), que integrou as 

entidades representadas pelos técnicos adiante referidos: 

 IA (SACI/DAIA) – Eng.ª Marina Barros e Eng. Luis Miranda 

 IPA – Dr. Nuno Vasco Oliveira 

 IPPAR – Dr.ª Maria Belém Paiva 

 CCDR/N – Eng.ª Rosário Sottomayor 

 INAG – Eng.ª Maria Helena Alves 

No que se refere à metodologia utilizada pela CA, esta contemplou a análise do EIA (cuja 

conformidade foi declarada a 20 de Novembro de 2003) e restante informação disponibilizada, a 

Consulta Pública, bem como a realização de uma visita de conhecimento ao local. Foi também tido em 

consideração o modelo reduzido elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 

visitado durante a Definição de Âmbito por alguns elementos da CA. Procedeu-se também à consulta 

das seguintes entidades externas com competência na apreciação do projecto e em matérias 

específicas abordadas: Instituto Geológico e Mineiro (IGM), Instituto de Meteorologia (IM), Direcção-

Geral de Florestas (DGF), Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), Direcção-

Geral da Energia (DGE), Instituto Hidrográfico (IH), Instituto Nacional de Investigação Agrária e das 

Pescas (INIAP), Direcção Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA), Estado Maior da Armada (EMA), 

Administração do Porto do Douro e Leixões (APDL), Direcção Regional de Economia do Norte 

(DRE/N), Instituto de Estradas de Portugal (IEP), Câmara Municipal de Gondomar (CMG), Programa 

POLIS de Vila Nova de Gaia. Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados e 

integrados no presente parecer, sempre que se entendeu como conveniente. 

 

2. ANTECEDENTES 

Os estudos para as obras de melhoria da acessibilidade e segurança da Barra do Douro iniciaram-se 

em Setembro de 1993 e concluíram-se em Fevereiro de 1996. Em 1996/97 decorreu o procedimento 

de AIA dos "Estudos das Obras Necessárias à Melhoria da Acessibilidade e das Condições de 
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Segurança na Barra do Douro", que apresentava uma configuração diferente da actual, tendo 

merecido, do Ministério do Ambiente, parecer favorável condicionado ao cumprimento de um conjunto 

de medidas minimizadoras e à constituição de uma comissão de acompanhamento de obra. 

O Instituto de Navegabilidade do Douro (IND), no seguimento deste Procedimento de AIA, lançou o 

"Concurso Público no Âmbito da UE para adjudicação da empreitada de concepção/projecto e 

construção das obras necessárias à melhoria das acessibilidades e das condições de segurança da 

Barra do Douro" onde integrou, nas cláusulas técnicas especiais, as condicionantes resultantes desse 

Procedimento, assim como as que o proponente considerou necessárias para "a melhoria do Projecto 

inicial ", tendo por objectivos os anteriormente estabelecidos. 

É neste enquadramento que surge a apresentação do projecto agora em avaliação. 

O EIA agora apresentado foi alvo de um Processo de Definição de Âmbito (PDA), que decorreu entre 

Fevereiro e Março de 2003. 

A PDA então apresentada, face à tipologia do projecto em causa e às características do local, 

identificava como descritores com elevada e/ou média importância do ponto de vista ambiental os 

seguintes: Geomorfologia, dinâmica litoral e hidrodinâmica; População e actividades económicas; Bio-

ecologia; Qualidade da água e sedimentos; Solos e Ocupação do solo; Paisagem; Ordenamento do 

território e Condicionamentos de uso do solo; Qualidade do ar; Ambiente sonoro; Património 

arqueológico, arquitectónico e etnográfico. 

Complementarmente, a CA no parecer que então emitiu, considerou que deveriam também ser 

abordados os descritores Geologia e Solos e ser efectuada a Análise de Risco do Projecto, quer em 

termos de risco de cheias e de galgamentos, quer do ponto de vista da sua utilização (nomeadamente 

para o molhe Norte). Considerou ainda que, deveria proceder-se à avaliação dos impactes decorrentes 

da instalação e exploração da pequena central de produção de energia eléctrica a partir das ondas, ao 

nível dos descritores potencialmente afectados (hidrodinâmica, ecologia, entre outros), caso se viesse 

a concretizar esta intenção. 

 

3. OBJECTIVO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Este Projecto tem como principais objectivos: 

 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 (permitindo, também, a 

entrada de barcos de calado superior, de 4,2 m contra 3,8 m); 
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garantir o escoamento dos caudais de cheia sem agravamento dos níveis de água atingidos 

anteriormente e mantendo o mecanismo natural do seu galgamento e rompimento, assim 

como facilitando a transposição para Sul das areias depois de saturadas as praias a Norte, 

com melhoria do passe da barra e da auto-manutenção do canal de acesso; 

 preservação dos valores ambientais, com especial ênfase na salvaguarda dos valores 

paisagísticos e estéticos, contrariamente ao Projecto de 1996/97. A configuração actual deste 

projecto, resulta de um concurso de concepção/projecto e construção, tendo sido 

seleccionada em resultado da sua mais valia estética, integração paisagística e respeito pelas 

condicionantes ambientais. 

Segundo o EIA, este Projecto "insere-se nas políticas comunitárias de promoção de transferência 

tráfego rodoviário para tráfego fluvio-marítimo e é também absolutamente pertinente em termos de 

segurança e protecção costeira ", garantindo o "uso diário da barra do Douro pelos pescadores [em 

particular os da Afurada], barcos de recreio e tráfego local ", assim como o "transporte fluvial de 

mercadorias, tais como granitos, madeira, combustíveis, vinho e cimentos, tornando-o como um 

complemento da actividade comercial do Porto de Leixões ". 

 

4. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O Projecto em análise localiza-se no Estuário do rio Douro, abrangendo áreas dos Concelhos do Porto 

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), e está configurado, a Norte, por um 

molhe de protecção marginal e regularização das correntes e a Sul por uma estrutura de protecção 

marginal e contenção sedimentar, constituída pela conjugação de um quebra-mar destacado e de 

uma obra transversal de reforço do Cabedelo. 

O Projecto é constituído por: 

OBRAS DA EMBOCADURA 

 Molhe Norte 

É uma estrutura vertical e rígida, composta por uma infra-estrutura em elementos pré-

fabricados de betão armado (aduelas e caixotões), encabeçados por uma super-estrutura em 

degraus, por forma a reduzir os esforços provocados pela agitação, que proporciona um 

coroamento a uma cota de (+7,00) ZH. As aduelas são elementos de construção fabricados 

em betão, destinados a ser fundeados a baixa profundidade, acima da cota (-3,0 m) ZH. 

Serão pré-fabricadas no apoio de frente da obra Norte e, posteriormente, enchidas com 

betão. Os caixotões são elementos de construção da infra-estrutura do molhe, constituídas 

por estruturas prismáticas flutuantes de betão armado com estrutura interna multicelular, 

sendo estas células preenchidas com enrocamento (células interiores) e betão (células 
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exteriores) depois de fundeadas. Serão pré-fabricados em doca flutuante a instalar junto ao 

cais do Porto de Leixões e transportados por mar, até à Foz do Douro, à medida que vão 

sendo transportados. Este molhe terá cerca de 350 m de comprimento e uma orientação 

ligeiramente mais rodada para Sul do que o actual molhe de Felgueiras, prologando-se a 

secção do enraizamento 200 m para terra, paralela à estrutura dos molhes actuais. A super-

estrutura do molhe terá uma plataforma de cota variável (entre (+1,0) ZH e (+7,0 ZH)) e 

largura variável (entre 21,35 m a 7,0 m). Será utilizada para actividades de recreio e lazer. 

 Quebra-mar destacado 

Com cerca de 450 m de comprimento, uma orientação aproximada SE-NW e uma 

configuração curva em planta, com a concavidade para terra, ficará implantado a cerca de 

350 m para o largo da posição actual do Cabedelo. É constituído por um núcleo de 

enrocamento de todo o tamanho (tot), revestido por um manto secundário, com funções de 

filtro, e por um manto de protecção onde serão utilizados blocos de protecção em betão 

escuro de alta densidade (blocos "antifer"), dimensionados para resistir à acção da agitação. 

Estes blocos serão produzidos no estaleiro de Sta. Maria da Feira e transportados por camião 

até à frente Sul. A utilização de blocos "antifer" permite uma cota de coroamento de 

(+6,00 m) ZH, o que conduziu a uma obra com uma volumetria bastante inferior à das obras 

típicas nestas situações. Será ainda construída uma super-estrutura em betão simples, com 

4,0 m de largura e 1,4 m de altura, em toda a sua extensão. 

 Obra de reforço do Cabedelo 

Consiste num prisma de enrocamento que se desenvolve transversalmente à praia ao longo 

de 460 m e com cotas de coroamento mergulhantes, variando entre (-6,0 m) ZH no 

enraizamento até (+1,00 m) ZH no encontro com o quebra-mar destacado, acompanhando de 

perto o talude arenoso na sua posição futura. A obra enraizará no esporão Luiz Gomes de 

Carvalho. 

A obra tem dois troços distintos: 

a) O enraizamento com cerca de 265 m de comprimento, uma largura crescente em direcção 

a oeste, até atingir cerca de 20 m de largura, e o coroamento a cotas crescentes para 

oeste, desde (+3,5 m) ZH até (+6,0 m) ZH. 

b) A ligação ao quebra-mar, com comprimento de cerca de 200 m, uma largura de cerca de 

30 m e cotas mergulhantes até ao encontro com o quebra-mar, de (+3,5 m) ZH até  

(+1,0 m) ZH. 

CANAL DE NAVEGAÇÃO 

Este canal foi dimensionado para o navio-tipo com as seguintes características: 90 m de 

comprimento, 12 m de boca, 4 m de calado e 8 m de calado aéreo, o que se traduz por uma cota 
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de arrasto de (-5,00 m) ZH e por uma largura de canal entre 100 e 120 m. O seu estabelecimento 

implica a realização de dragagens. 

ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL E DRAGAGENS 

Será efectuada a dragagem até à cota (-2,99 m) ZH para o estabelecimento do canal de 

navegação e dragagem de parte da areia que constitui actualmente a projecção da cabeça do 

Cabedelo para o interior do estuário. O material dragado será depositado à cota (+5,00) ZH no 

Cabedelo, junto à obra transversal de reforço. Pretende-se antecipar a movimentação natural, 

permitindo que a configuração prevista para o Cabedelo (devida ao efeito de tômbolo/praia em 

espiral) seja obtida mais rapidamente e sem o risco de para tal serem mobilizadas as areias do 

enraizamento da restinga, com as inconvenientes erosões que daí resultariam. Será ainda 

efectuada a regularização de uma vala no fundo rochoso, de 1,3 m de largura e 0,5 m de 

profundidade média, por forma a obter uma superfície uniforme quanto possível, no sentido de 

garantir a estabilidade no apoio das estruturas constituintes do molhe Norte. 

Para além da dragagem estritamente necessária para estabelecimento do canal de navegação, 

será também retirada parte da areia que constitui actualmente a projecção da cabeça do 

Cabedelo para o interior do estuário, a qual será feita até à cota (-2,00 m) ZH. 

O depósito de areia será feito até à cota (+ 5,00) ZH, na área que se admite que venha, em 

configuração de equilíbrio futuro, a ficar compreendia entre esta cota e o nível médio do mar. 

O projecto prevê a dragagem de 180 000 m3 de areia no canal de acesso. Nas áreas de 

construção do molhe Norte e do molhe Sul está prevista a dragagem de 38 600 m3 de areia e 

cascalho e o quebramento de 8 500 m3 de rocha. 

As dragagens de manutenção serão realizadas de 3 em 3 anos, estando previsto um volume de 

60 000 m3, a depositar ao longo do Cabedelo. 

Nas dragagens de areia será utilizada uma draga com sistema de sucção/repulsão. Do volume 

total de areia, estima-se que 180 000 m3 serão reutilizados no Cabedelo, os restantes materiais 

dragados serão utilizados, se possível, em enchimento de caixotões. Eventuais volumes de areia 

em excesso serão colocados na costa a Sul do Cabedelo. 

Para o desmonte de rocha recorrer-se-á a um equipamento de perfuração com dragagem 

recorrendo a grua e "grab" ou sistema alternativo equivalente. 

As principais fontes de pedra a utilizar distribuem-se pelas margens Norte e Sul do rio Douro. Foram 

identificadas duas pedreiras a Sul do Douro (Sousel e Santa Maria da Feira) e uma a Norte 

(Freixieiro). 

Assim, as quantidades de materiais a utilizar/movimentar na realização das obras são as seguintes: 
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 DESTINO 
DESIGNAÇÃO Molhe Norte Molhe Sul 
Enrocamentos (m3) 30 400 256 280 
Betões (m3) 67 200 25 026 
Aço 19 100 - 

 

DESIGNAÇÃO TIPO 
ORIGEM 

Molhe Norte Canal da Barra Molhe Sul 

Materiais dragados (m3) 

Areia - 180 000 - 

Areia+Cascalho 9 000 - 29 600 

Rocha - desmonte 1 500 7 000  

Total  10 500 187 000 29 600 

 

Estão previstos estaleiros no Porto de Leixões e na Empresa Irmãos Cavaco, SA, em Sta. Maria da 

Feira, assim como dois pequenos apoios de frente de obra a implementar nas margens Norte e Sul da 

foz do Douro. Após a execução dos 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. 

Os dois pequenos apoios de frente de obra previstos, serão instalados a Norte e a Sul do Douro, 

um no enraizamento do molhe de Felgueiras, com cerca de 7 500 m2 onde serão pré-fabricadas as 

aduelas, e outro na margem Sul junto ao enraizamento do Cabedelo, com cerca de 5 200 m2. 

Admite-se que não haverá um parque de materiais para armazenagem dos caixotões pré-fabricados, 

sendo estes transportados para o local de fundação à medida que vão sendo fabricados. 

Em termos das vias de acesso necessárias para a realização da obra, será construído um acesso, 

revestido a material tout-venant, a partir da estrada existente, até ao enraizamento do Cabedelo. 

No final dos trabalhos serão removidos os materiais do acesso sendo transportados a vazadouro. Toda 

a zona será refeita com o espalhamento de areia existente nos termos do projecto de minimização de 

impactes e de recuperação paisagística. 

Relativamente ao acesso de materiais às frentes de obra, nesta fase de Projecto, perspectiva-se que 

se faça utilizando as seguintes vias: 

 para acesso à frente de obra Norte: 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 Monteiro "Duque da Ribeira" (marginal), Rua do Canidelo, Baía de S. Paio. 

Prevê-se que a duração da obra seja de, aproximadamente, 28 meses. 
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5. ALTERNATIVAS 

Numa fase prévia, relativamente ao projecto agora em análise, foram estudadas três alternativas para 

a sua concretização. 

Relativamente ao molhe Norte, estas previam a sua implantação sensivelmente no mesmo local, 

apenas com diferentes soluções estruturais. 

As maiores diferenças eram ao nível das soluções para o molhe Sul, sendo que este se localizava no 

prolongamento do molhe Luís Gomes de Carvalho ou sensivelmente a meio da praia do Cabedelo, 

sendo esta última localização abandonada devido aos elevados riscos ambientais. 

Relativamente ao prolongamento do molhe Luís Gomes de Carvalho foi seleccionada a alternativa que 

procura reproduzir o desenho base do Cabedelo, já que o prolongamento sobre a crista de recifes 

existente apresentava impactes paisagísticos negativos e muito significativos. 

 

6. APRECIAÇÃO ESPECÍFICA 

No EIA são abordados os seguintes descritores: Geologia, Geomorfologia, Dinâmica Litoral e 

Hidrodinâmica; Clima; Qualidade da Água e dos Sedimentos; Solos e Ocupação do Solo; Ecologia, 

Flora e Fauna; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Património; Ordenamento do Território e 

Acessibilidades; População e Actividades Económicas; Paisagem; e Análise de Risco. 

No âmbito da presente avaliação, e dadas as características do projecto e do seu local de 

implantação, os descritores que se consideraram relevantes para a avaliação dos impactes ambientais 

realizada pela CA foram: Geologia, Geomorfologia, Dinâmica Litoral e Hidrodinâmica; Qualidade da 

Água e dos Sedimentos; Ecologia, Flora e Fauna; Ambiente Sonoro; Património; Ordenamento do 

Território e Acessibilidades; População e Actividades Económicas; Paisagem; e Análise de Risco. 

 

 Geologia, Geomorfologia, Dinâmica Litoral e Hidrodinâmica 

Geologia, Geomorfologia 

No que se refere a estes descritores o Instituto Geológico e Mineiro (IGM) considera que "(…) foram 
abordados com bom desenvolvimento no Estudo Prévio do Processo em análise. Os referidos 

descritores estão de acordo com o conhecimento existente no IGM e, bem assim, denotando um 

domínio da bibliografia e trabalhos publicados sobre a área de implantação do Projecto – Obras de 

Melhoria das Acessibilidades e Segurança da Barra do Douro". 
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O EIA destaca a existência da faixa de afloramentos de rochas do Complexo Metamórfico da Foz do 

Douro (Castelo do Queijo e a Foz do Douro) considerado Património Geológico Municipal, assim como 

o afloramento granítico do Cabedelo, considerado no EIA como de interesse. 

Foi efectuado no EIA um levantamento com multifeixe 3D na zona das obras da Barra do Douro e 

uma prospecção sísmica contínua ligeira junto ao molhe Norte, à barra e ao canal. O levantamento 

detalhado dos fundos da barra e do canal de acesso a realizar através de trabalhos de prospecção 

com recurso à tecnologia sonar, dada a irregularidade do regime sedimentar no canal e na 

embocadura do Douro, serão realizados numa fase tão próxima quanto possível da realização das 

dragagens. 

No EIA, está prevista a ocorrência de impactes negativos pouco significativos e de pequena 

magnitude resultantes da implementação: 

- dos dois apoios de frente de obra, que provocarão a alteração da fisiografia local e a 

compactação dos terrenos, com o aumento da erosão do solo; 

- de um acesso temporário à obra através do Cabedelo. 

As dragagens de areia ou de areia e cascalho alteram as condições topo-hidrográficas pré-existentes 

no estuário e contrariam a evolução natural do estuário. No entanto, atendendo que as dragagens são 

frequentes no estuário, o EIA considera que estas gerarão impactes negativos pouco significativos e 

de magnitude moderada. 

O quebramento de rocha previsto para a construção do molhe Norte afectará de forma localizada os 

afloramentos de rochas do Complexo Metamórfico da Foz do Douro, gerando um impacte negativo 

que se considera significativo e de pequena magnitude. 

O EIA considera que durante a fase de obra, o robustecimento da restinga com os sedimentos 

dragados ao longo do canal de acesso ao interior do estuário, com a mesma granulometria das areias 

que constituem o Cabedelo, constitui um impacte positivo significativo, dado que contraria o processo 

erosivo do Cabedelo. Considera ainda que a remobilização destas areias pelas correntes associadas ao 

trânsito litoral contribuirá para a minimização do processo erosivo que se verifica desde a foz do 

Douro até Espinho, gerando um impacte positivo, muito significativo e de magnitude elevada. 

Durante a fase de exploração do Projecto, o quebra-mar destacado estabilizará o Cabedelo e 

conduzirá ao aumento do volume de areias na extremidade Norte da restinga, aumentado a sua 

robustez, constituindo um impacte positivo, significativo e de magnitude elevada. 

Paralelamente como consequência do crescimento da extremidade Norte da restinga, e atendendo 

que no Cabedelo há uma inversão local no sentido de transporte da deriva litoral, será de esperar o 

agravamento da erosão nas praias a Sul, gerando um impacte negativo, significativo e de magnitude 

moderada. Por outro lado, a criação de um ponto de escoamento preferencial devido à construção do 
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molhe destacado, fará com que nos períodos de maior caudal, as correntes de vazante conduzam as 

areias para Sul, contribuindo para compensar a diminuição da erosão. A deposição dos sedimentos 

dragados no interior do estuário ao longo de toda a extensão do Cabedelo, contribuirá igualmente 

para a redução destes impactes. Deste modo, o EIA conclui que ocorrerão impactes positivos 

significativos, decorrentes do aumento do transporte de sedimentos para Sul. 

No entanto, o Instituto Hidrográfico põe em causa esta afirmação do EIA ao afirmar que "Do ponto de 

vista geológico, o sistema actual encontra-se em equilíbrio com as condições dinâmicas actuais 

(conforme devidamente referido no EIA). Um reflexo desse equilíbrio dinâmico são as alterações 

morfológicas do Cabedelo. O facto de se ir proceder à estabilização das margens do Douro e do 

próprio Cabedelo (com a criação do quebra mar destacado) vem impedir a mobilidade deste corpo 

face às diferentes condições hidrodinâmicas. Como resultado prevê-se que os esforços serão 

transferidos para as estruturas (nomeadamente molhe norte e quebra-mar destacado) e para a zona 

litoral adjacente. Tal é visível nas diferentes simulações numéricas apresentadas, nomeadamente nos 

campos de correntes, nas velocidades residuais e na distribuição de zonas de erosão/sedimentação 

em diferentes de caudal do rio ". Segundo este Instituto "desconhece-se as consequências futuras 

quer para o Cabedelo, quer para o equilíbrio da orla costeira, a sul ". 

Concorda-se com as questões levantadas pelo Instituto Hidrográfico. Por outro lado, e dado que o 

Cabedelo é uma estrutura móvel e adaptada à dinâmica do rio, considera-se que não se encontra 

devidamente justificada a necessidade de se construir a Obra de Reforço do Cabedelo, até porque o 

quebra-mar destacado irá induzir a formação dum tômbolo. Assim, considera-se que deverão ser 

apresentados, em fase de RECAPE, estudos que justifiquem inequivocamente a necessidade de 

construção da Obra de Reforço do Cabedelo (mergulhante ou não), e as consequências da referida 

construção para o Cabedelo, para a orla costeira a Sul e no que se refere à agitação marítima 

incidente. 

Durante a fase de exploração, o EIA considera que o molhe Norte contribuirá para o aumento da 

largura das praias a Norte do molhe Norte, "particularmente importante se de forma simultânea forem 

depositados na costa os sedimentos dragados no interior do Porto de Leixões". Questiona-se esta 

avaliação, dado que a magnitude e significância dos impactes positivos depende de acções realizadas 

por terceiros. 

O EIA menciona a existência de uma falha activa a Oeste, na Plataforma Continental, falha de Porto-

Tomar, ou Faixa de Cisalhamento de Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo, que segundo o IGM "Trata-se, 

com efeito, da sutura Cadomiana, reactivada no ciclo Varisco e que regista actividade neotectónica. O 

traçado desta falha passa exactamente no limite leste do molhe Norte e no molhe Sul, ou obras de 

reforço do Cabedelo. Na margem sul do Douro, a referida estrutura divide-se em dois ramos que 

enquadram o terraço quaternário do Picão, situado imediatamente a norte da estrada de Alumiara 

para Lavradores. Este terraço, por efeito da actividade da falha sofre um basculamento de cerca de 
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30º para W. A partir do paralelo das pedreiras da Madalena, da empresa Solusel, os dois ramos 

convergem, unificam e produzem uma escarpa com abatimento do bloco situado a Oeste. O 

abatimento origina um degrau superior a 25 m. Quer o basculamento do terraço quaternário, quer o 

desenvolvimento da escarpa da Madalena, são provas insofismáveis da actividade neotectónica da 

referida estrutura, que além disso, tem registo sísmico histórico e actual ". No entanto, o EIA não 

refere em que medida é que a actividade neotectónica desta falha foi considerada na concepção do 

Projecto, o que se considera muito importante. 

 

Dinâmica litoral e hidrodinâmica 

O modelo hidromorfológico utilizado no EIA é um sistema integrado de modelos capazes de simular a 

propagação da agitação, determinar os campos de correntes associados à acção conjunta da agitação, 

maré e caudal do rio e prever as potenciais zonas de erosão e sedimentação associadas aos campos 

de corrente calculados. 

Considera-se que o levantamento batimétrico utilizado, tendo cerca de 10 anos (data de 1994), se 

poderá encontrar ultrapassado, pelo que deveria ter sido actualizado ou justificada a sua validade. Os 

níveis e correntes de maré utilizados para a calibração do modelo, foram também medidos entre 

Setembro e Novembro de 1994, não sendo mencionado se este período abrangeu as situações 

extremas relacionadas com a ocorrência de cheias. Acresce ainda que estes dados têm, igualmente, 

cerca de 10 anos, não tendo sido feita no EIA qualquer referência à sua validade. 

Por outro lado, o IGM considera que “uma vez que o Instituto de Navegabilidade do Douro realizou 

em 2002 um levantamento multifeixe de todo o troço compreendido entre Crestuma e a foz do Douro 

(Fig.4.4 e 4.5) eventualmente mais preciso e mais actual que o levantamento batimétrico de 1994, 

não se compreende porque se optou por utilizar o levantamento de 1994 como dados de base para o 

modelo hidromorfológico ". Este Instituto tece ainda as seguintes considerações: 

"i) Os cálculos de campos de corrente e distribuições de níveis apresentados, figs 6.22 a 6.37, 6.39 a 

6.42, 6.45 a 6.48 e 6.51 a 6.54 correspondem a resultados obtidos para diferentes fases da maré não 

se fazendo qualquer referência aos critérios que foram adoptados para a escolha das fases de maré 

que se apresentam, nem se tratam de marés médias de águas vivas ou águas mortas; 

ii) Os mapas de transporte sedimentar em condições de cheia (figs 6.43, 6.44, 6.49, 6.50) 6.55 e 

6.56), são apresentados com uma legenda pouco clara, não se esclarecendo se os valores de 

transporte, indicados em metros, correspondem para todos os mapas aos 15 dias de duração da 

simulação ou a qualquer outro período temporal ". 
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O Instituto Hidrográfico refere "que o grau de incerteza (margem de erro) nas situações de 

modelação em análise, será equivalente nas condições de referência e de projecto, mas em momento 

algum se refere qual a magnitude desse grau de incerteza ". 

Segundo o EIA, e em condições normais de escoamento fluvial, a construção das estruturas conduz a 

uma deflexão do jacto de vazante para Sul e à criação de um segundo ponto crítico de passagem do 

escoamento da secção definida pelo topo Norte do molhe destacado e o molhe de Felgueiras (o 

primeiro é definido pela secção de Cantareira). Por outro lado, não se verifica um agravamento dos 

valores máximos de corrente, sendo o efeito mais visível o seu redireccionamento. 

Durante a ocorrência de períodos sem ocorrência de cheias há tendência para a formação de um 

tômbolo de areia por detrás do molhe destacado o que, conjuntamente com a existência de estrutura 

submersa que interfere com o transporte sólido, conduzirá, provavelmente, a uma diminuição, a prazo 

do escoamento nesta zona. As cheias promoverão a remoção destas areias para a zona do banco em 

frente ao Cabedelo, mas havendo sempre uma tendência para que o tômbolo se reconstitua. 

De acordo com o EIA, os níveis de água atingidos no baixo estuário são, de acordo com as simulações 

efectuadas, sempre inferiores aos actuais. Em situações de cheia, com período de retorno superior a 

50 anos, prevê-se o rompimento do Cabedelo. 

Segundo o Instituto Hidrográfico a "A criação de um segundo ponto crítico da passagem do 

escoamento entre o quebra-mar destacado e o molhe de Felgueiras irá originar, segundo o modelo, 

uma depressão local do fundo (fundão), à qual se associará muito provavelmente um vórtice que 

tenderá também a dificultar a transposição da barra. Seria interessante conduzir experiências 

numéricas com batimetria modificada para tentar avaliar a importância dessas estruturas ". 

Este mesmo Instituto considera que “Apesar de, em geral, os níveis no baixo estuário na situação do 

projecto serem inferiores aos da situação de referência, os resultados da modelação mostram também 

que a zona entre a Cantareira e o molhe de Felgueiras constitui uma excepção, com diferenças até 

2 m em cheia excepcional. Será importante avaliar, para essa zona, a sobrelevação resultante dos 

efeitos conjugadas de baixa pressão e vento em situação de praia-mar de águas vivas, agitação 

marítima da direcção mais desfavorável em condições de cheia. Recomenda-se a realização das 

experiências numéricas necessárias à determinação das diferentes associações de factores que 

possam conduzir à inundação da marginal ". 

A simulação da propagação da agitação teve por objectivo avaliar a eficiência da solução proposta no 

que se refere às necessidades de navegação e de protecção da zona marginal do Douro. Foi 

considerada a situação mais desfavorável em termos de agitação nas zonas do canal de navegação e 

da marginal, as quais ocorrem para as ondas provenientes de W30S (onda praticamente perpendicular 

ao canal). Na situação modelada verificou-se a ocorrência de condições de navegabilidade para ondas 

de altura até 4 m e condições de segurança nas margens através de redução de probabilidade de 
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ocorrência de galgamentos excessivos, não excedendo a onda os 2,5 m, condições impostas no 

Caderno de Encargos. Embora o modelo numérico não tivesse sido calibrado por falta de medições 

para o efeito, a comparação dos resultados do modelo numérico e do modelo físico obteve uma 

"muito boa concordância entre ambos os valores ". 

No entanto o Instituto Hidrográfico considera que "A deflexão mencionada, do jacto de vazante para 

sul, num azimute próximo de 240º, poderá criar condições difíceis de abordagem e transposição da 

barra em situação de Inverno, com vaga de SW ou WSW (sem necessidade de grande altura 

significativa). Seria importante ter resultados da interacção onda/corrente no caso mais 

desfavorável ". 

O IGM considera também que "as condições de agitação marítima consideradas no EIA, baseadas ao 

que parece em Carvalho e Barceló, 1966, nomeadamente as características das ondas utilizadas na 

modelação, aparentemente não acautelam os eventos extremos, aqueles que provocam alterações e 

estragos significativos no litoral. Se para verificar o efeito da protecção e as vantagens para a 

navegação das embarcações, a ondulação dominante é importante, para avaliar os efeitos destrutivos 

da agitação marítima, os eventos extremos são indispensáveis. As alterações bruscas no litoral, 

nomeadamente os eventos erosivos, ocorrem durante os períodos de ondulação extrema. Poder-se-á 

citar, como por exemplo, a destruição do molhe do porto de Sines, ocorrida durante a tempestade de 

20 de Fevereiro 4 de Março de 1978. No relatório “Wave Environment at Sines, Portugal”, produzida 
para o governo português em Dezembro de 1979 pelo U.S. Army Engineer Waterways Experiment 

Station (WES), são indicadas probabilidades de ocorrência de ondas a partir de “hindcasting” para 
todo o Atlântico por um período de 20 anos (1956-1975), concluindo que a altura da onda a ser usada 

para o desenho de estruturas de protecção em Sines, deverá ser entre 12 e 16 m. Indicando-se que 

para o período de 50 anos o rico de ocorrência de uma onda de 12 m seria de 60%, de uma onda de 

14 m seria de 15% e para um risco de 5% teria de ser utilizada uma onda de 16 m ". 

Este mesmo Instituto considera que “o número de combinações possíveis entre os três principais 
factores modeladores do litoral, ondulação, caudal do rio Douro e maré, é tão grande que não é 

praticamente possível testar ou modelar todas as hipóteses. No entanto, face à já referida importância 

dos eventos extremos, seria importante para a avaliação dos potenciais estragos e alterações 

provocadas no litoral que tivesse sido testada/modelada a hipótese correspondente à situação mais 

desfavorável que pode resultar da conjugação dos três principais factores modeladores do litoral. Não 

só não foi testada esta hipótese como, à excepção do caudal do rio para o qual foi testado um caudal 

correspondente a um período de 50 anos, aparentemente não foram contempladas hipóteses em que 

se considerassem valores extremos actuando desfasadamente para os outros dois factores ". 

Considera-se que, para além das apresentadas no EIA, deveriam ter também sido simuladas 

condições de agitação marítima de tempestade, correspondentes a maiores probabilidades de 

ocorrência de galgamentos. 
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O EIA procede à avaliação das alterações no regime sedimentar tendo em conta as situações típicas 

de Verão e de Inverno, tendo-se verificado que é de esperar a continuação de um processo de 

deposição de areias na zona da barra, mas a uma taxa bastante menor que a actual, bem como a 

formação de um tômbolo por detrás do molhe destacado, durante os períodos de baixos caudais, que 

contribuirá para uma redução da deposição de sedimentos no canal de navegação e a criação de uma 

zona de deposição a jusante da secção definida pelo molhe destacado e o molhe de Felgueiras. 

No entender do Instituto Hidrográfico “Na interpretação das experiências numéricas realizadas para 

avaliar as potenciais alterações do regime aluvionar, não se atribui importância à tendência para 

descalçamento das extremidades do quebra-mar destacado, de intensidade idêntica à da deposição de 

areias na zona da barra, processo reforçado em condições de Inverno ao longo da face externa do 

quebra-mar ". 

De acordo com o EIA, o molhe Norte e o quebra-mar destacado definem a posição da entrada do 

canal de navegação, abrigando-o da acção directa da agitação com rumos cruzados com o seu eixo. 

Por outro lado, a bacia criada pela orientação do quebra-mar possibilita a dissipação da energia das 

ondas que penetram na embocadura alinhadas com o canal, contribuindo assim também para a 

melhoria das condições de abrigo. As condições de segurança das margens, com destaque, 

naturalmente, para a margem Norte, são garantidas não só pela acção directa de uma obra de abrigo 

(o quebra–mar) como também pela recuperação da função desempenhada em tempos pelo Cabedelo, 

antes da redução na sua alimentação aluvionar o ter conduzido à posição actual, recuada para o 

interior da embocadura. O reposicionamento do Cabedelo é obtido não só pelo efeito de tômbolo 

produzido pelo quebra-mar destacado na sua "sombra", reforçado pela acção da obra transversal, 

como também pela deposição no local das areias dragadas do estuário para estabelecimento do canal. 

Relativamente ao comportamento hidrodinâmico destaca-se que, com os caudais mais elevados, 

aumenta o escoamento entre o quebra-mar destacado e o Cabedelo, o que conduzirá à remoção da 

areia acumulada durante as condições de escoamento normais. Esta areia é no entanto depositada 

imediatamente a seguir às estruturas, quando a velocidade de vazante diminui ao deixar de haver 

restrições à secção de escoamento. Em situações de escoamento normal, estas areias são 

transportadas pelas ondas para o Cabedelo, e posteriormente repostas na sua posição inicial. 

Segundo o EIA, a construção dos molhes influenciará a curto e médio prazo o trânsito litoral de areias 

ao longo da costa. A curto prazo, a parcela das areias que viajam para Norte ao longo do Cabedelo e 

depois acabam por cair no canal, será fortemente reduzida contribuindo para a reposição do 

Cabedelo. Este processo poderá ser acelerado se se proceder ao enchimento artificial da zona. No 

entanto, enquanto estiver deficitário ocorrerá a exportação de areia para Sul que será muito reduzida. 

A longo prazo haverá uma tendência para aumentar a exportação de areia para Sul, o que gerará 

impactes positivos significativos. 
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Segundo o IGM "As previsões feitas para o funcionamento hidrodinâmico em condições normais 

(pág.265) apontam para que, numa primeira fase, as novas estruturas criadas aumentem a 

capacidade do sistema para reter sedimentos. Implicando um reforço de robustez da restinga e a 

deposição de sedimentos por trás do quebra-mar destacado, conduzindo à criação de um tômbolo. 

Esta tendência para uma maior capacidade de reter sedimentos pode implicar dois impactes 

negativos. Por um lado a maior retenção sedimentar conduzirá a uma redução do trânsito sedimentar 

para sul, agravando a tendência erosiva que se faz sentir nas praias a sul da foz do Douro. Por outro 

lado, a maior robustez da restinga e o tômbolo criado podem conduzir a uma subida dos níveis da 

água atingidos no interior do estuário durante as condições de cheia. 

Prevê-se no relatório que, a longo prazo, o impacte na deriva sedimentar para sul seja positivo (pág. 

268). Baseando-se essa previsão na expectativa de que, à medida que as necessidades sedimentares 

do sistema forem sendo preenchidas, a quantidade de sedimento disponibilizada para a deriva litoral a 

sul tenderá a aumentar. Parece-nos que esta perspectiva de um impacte positivo poderá ser 

demasiado optimista. Como é referido no relatório, existe um défice sedimentar neste troço da costa, 

pelo que se admite que a saturação da capacidade de retenção sedimentar do sistema não será fácil 

de atingir. 

Acresce ainda que, se as condições pós-intervenção forem propícias à formação de um tômbolo e ao 

robustecimento da restinga, então, será de esperar que com a sua evolução, se atinja uma cota que 

dificulte ou inviabilize o seu galgamento aquando das cheias do rio Douro, eliminando-se assim o 

efeito de fusível pretendido. Esta situação, ao conduzir a um estreitamento da secção do canal de 

descarga do rio, poderá ter importantes implicações nos níveis de cheia atingidos dentro do estuário ". 

No que se refere à Oscilação do Atlântico Norte (NAO), e apesar de, segundo o EIA, a mesma ter 

reflexos na variabilidade do clima de agitação na costa portuguesa, este mesmo estudo considera que 

não é possível no actual estado de conhecimento estabelecer uma relação quantitativa do tipo causa-

efeito entre este processo e as variações da morfologia local. No entanto, o IGM considera que "sem 

que seja necessário o estabelecimento de uma relação de causa-efeito, se deve incorporar na 

caracterização dos eventos extremos a contribuição que fenómenos como a NAO e a alteração 

climática global, podem ter no agravamento das condições de agitação marítima. Nomeadamente, 

considerando a rotação para sul do rumo das tempestades durante os períodos de índice NAO 

negativo, e a subida do nível do médio do mar que se prevê como consequência de alteração 

climática global ". 
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 Qualidade da Água e dos Sedimentos 

Qualidade da água 

A caracterização da qualidade da água abrangeu o estuário, albufeira de Crestuma-Lever, a 

embocadura e a Orla Litoral e incluiu a análise das fontes de poluição e dos dados de qualidade da 

água. 

Durante a fase de construção e decorrentes das dragagens, são expectáveis impactes negativos, 

significativos, de magnitude moderada, certos e temporários, resultantes do aumento de sólidos 

dissolvidos, da turvação e da alteração da cor da água, assim como da ressuspensão das 

comunidades bacterianas. 

As operações de dragagem, nomeadamente a movimentação de dragas e de outros equipamentos 

flutuantes apresentam riscos de derrames acidentais. Os impactes gerados dependem do tipo e 

quantidade de material derramado e da localização do derrame. 

No que se refere aos impactes na qualidade da água decorrentes da deposição dos dragados 

considera-se que os impactes não estão devidamente avaliados, já que se desconhece a composição 

dos sedimentos em toda a coluna, como adiante se refere na "Qualidade dos sedimentos". 

Na fase de exploração os impactes na qualidade da água decorrem das dragagens de manutenção, 

mas são de menor magnitude, já que o volume a dragar durante esta fase é inferior ao verificado 

durante a fase de construção. 

 

Qualidade dos Sedimentos 

A caracterização do material a dragar foi efectuada a partir de catorze amostras de superfície 

(0-5 cm), tendo as operações de colheita sido realizadas em Maio de 2003. Segundo o EIA, os 

resultados obtidos permitiam constatar uma melhoria significativa relativamente à situação que se 

verificava em 1995, já que em 11 dos 14 locais amostrados, os sedimentos foram classificados como 

material dragado limpo e nos restantes 3 locais (na embocadura do estuário), como material dragado 

com contaminação vestigiária. Em 1995 algumas zonas do estuário apresentavam contaminação por 

metais pesados, classificando-se como material muito contaminado em relação ao cádmio, cobre, 

zinco e material dragado ligeiramente contaminado no que diz respeito ao chumbo. 

O IGM refere que "para explicar a discrepância entre os dados de poluição do sedimentos entre 1995 

e a actualidade podem surgir duas hipóteses: i) cessaram os problemas de poluição e entretanto os 

sedimentos foram “lavados” ou soterrados; ii) as áreas amostradas durante as duas campanhas são 

diferentes e apresentam níveis de contaminação muito distintos. Importa pois dispor de dados 

adicionais que permitam clarificar qual ou quais destas hipóteses se verificam, nomeadamente 
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averiguar a localização dos pontos de amostragem em 1995 bem como as características dos 

sedimentos recolhidos e dos procedimentos laboratoriais seguidos ". 

Atendendo a que a cota de rasto do canal será de (-5,00 m) ZH e que de acordo com a carta 3.2. 

serão efectuadas dragagens com cerca de 3 m de profundidade em alguns locais, considera-se 

insuficiente que no EIA tenham sido realizadas apenas amostras de superfície, tanto mais que em 

1995 os níveis de contaminação eram bastante significativos. 

Concorda-se assim com o IGM, quando este diz que “na campanha de amostragem realizada 

recentemente recolheram-se apenas amostras de superfície (0-5 cm) o que não permite determinar a 

distribuição vertical das características sedimentares. Portanto, dada a grande variabilidade que 

normalmente caracteriza os sedimentos estuarinos, será desejável a realização de trabalhos 

complementares que permitam conhecer a distribuição vertical das características sedimentares dos 

locais a dragar ". 

Concorda-se também com o parecer do Instituto Hidrográfico, quanto este diz que "O Despacho 

Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, publicado no Diário da República 

nº141, II série, de 21 de Junho de 1995, rege as operações de imersão dos dragados de acordo com 

a composição química dos mesmos. No presente EIA a amostragem não pode ser considerada 

adequada aos fins a que se destina, uma vez que apenas foram amostrados os primeiros 5 cm da 

totalidade da coluna sedimentar a dragar, quando se pretende atingir a cota -2,00 ZH. [projecção da 

cabeça do Cabedelo para o interior do estuário]. Considera-se altamente lesivo, para o ambiente e 

para a saúde pública, a deposição no Cabedelo, de dragados potencialmente contaminados, oriundos 

de um estuário muito industrializado e onde os esgotos domésticos ainda são introduzidos no estuário 

sem tratamento prévio. Por este facto, os 5 cm não reflectem a composição de toda a coluna 

sedimentar. Para se classificar os sedimentos como “limpos”, deverão ser realizadas ao longo de toda 

a coluna a amostragem adequada ". 

 

 Ecologia, Flora e Fauna 

Em relação à Flora, a área mais sensível é a margem da Baía de S. Paio, onde se confirmou a 

presença de uma população de Jasione lusitanica A. D.C., espécie endémica de Portugal, que está 

incluída no anexo II da Directiva Habitats (anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril), 

sendo por isso uma espécie de interesse comunitário e protegida, cuja preservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação. As dunas fixas são, regra geral, colonizadas por 

plantas perenes da aliança Crucianellion maritimae. Dada a forte pressão humana verificada sobre 

este biótopo na área estudada, este é maioritariamente ocupado por espécies exóticas como o chorão 

(Carpobrotus edulis).  
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No que respeita à Ictiofauna a Baía de S. Paio é actualmente uma das últimas zonas do estuário do 

Douro que ainda exercem funções de hatchery e nursery tendo sido observada uma grande 

quantidade de alevins, e mesmo de adultos, de várias espécies de peixe. 

O Estuário é o meio de transição entre o ambiente marinho e o ambiente continental e apresenta 

uma diversidade específica mais elevada que a faixa costeira adjacente, embora recentemente se 

tenha observado um desenvolvimento das espécies antropofílicas e oportunistas devido à crescente 

transformação e humanização que a região do estuário tem vindo a ser sujeita e à artificialização das 

margens. 

Estes biótopos constituem locais de deposição de ovos e de desenvolvimento dos alevins (hatchery e 

nursery) para muitas espécies piscícolas que aí encontram condições de protecção da predação, 

mantendo a função de manutenção dos stocks costeiros. 

O estuário do Douro, no entanto, encontra-se consideravelmente intervencionado, sendo uma grande 

parte da extensão das margens artificializadas, e rareando as zonas de sapal ou baixios com potencial 

para exercerem funções de hatchery e nursery para a ictiofauna. 

Tendo em conta as características técnicas do projecto em análise, as principais acções 

potencialmente geradoras de impactes sobre as comunidades biológicas são as seguintes: 

- Implantação dos molhes - perturbações associadas às obras como a instalação de estaleiros, 

construção de acessos, construção dos molhes, transporte de materiais e movimento de máquinas 

e trabalhadores, principalmente no apoio de frente de obra junto à base do Cabedelo 

- Dragagens do canal navegável - eventual alteração da dinâmica estuarina e costeira como 

resultado da presença dos molhes 

- Deposição dos materiais dragados. 

Estas acções terão impactes expectáveis sobre os ecossistemas aquáticos e terrestres sobre os quais 

incidem. 

A mancha de vegetação ocorrente na Baía de S. Paio não deverá sofrer impactes significativos 

durante a fase de construção, por se localizar fora da área afectada directamente pela implementação 

do projecto. No entanto, qualquer afectação da vegetação halófita e psamófila da Baía de S. Paio 

durante a fase de construção constituirá um impacte negativo significativo, dado que esta mancha de 

vegetação é a única que actualmente existe no troço terminal do Estuário do Douro. Registou-se uma 

população da espécie protegida Jasione lusitanica que está incluída no Anexo II da Directiva Habitats 

(Anexo B-II do D.L. n.º 140/99, de 24 de Abril), sendo por isso uma espécie de interesse comunitário. 
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 Ambiente Sonoro 

No âmbito da caracterização da Situação de Referência foram identificadas as principais fontes 

ruidosas na área de estudo (naturais, tráfego aéreo e tráfego rodoviário, nomeadamente do IC1) e 

efectuadas medições acústicas, em termos do parâmetro LAeq (nível sonoro contínuo equivalente) em 

18 locais de ocupação sensível, designadamente habitações, entre outros. 

Da análise das medições efectuadas verificou-se que o ambiente sonoro actual apresenta valores de 

LAeq que variam entre 57,8 e 74,0 dB(A), no período diurno e entre 43,6 e 61,4 dB(A), no período 

nocturno. 

Os impactes decorrentes da fase de construção, designadamente das operações de abertura do canal, 

da construção do molhe Norte, do quebra-mar destacado, das obras de reforço do Cabedelo e da 

circulação de veículos afectos à obra, serão negativos na zona envolvente das obras do quebra-mar 

destacado e Cabedelo, contudo, pouco significativos, dado que esta zona é pouco urbanizada. Na 

zona envolvente ao molhe Norte, que constitui a área residencial da Foz, os impactes negativos 

resultantes desta fase serão significativos. 

Na fase de exploração, os impactes resultantes dos trabalhos de dragagem ou de outras operações de 

manutenção, são pouco significativos. No EIA é referindo que a execução do projecto apresenta 

impactes indirectos, na medida em que, se prevê que o transporte fluvial e fluvio-marítimo de 

mercadorias serão impulsionados, em detrimento do transporte rodoviário e ferroviário, contribuindo 

para uma potencial redução dos níveis de ruído na área de estudo. 

Para a fase de exploração, segundo o EIA, face à avaliação de impactes efectuada, não se justifica a 

implementação de medidas de minimização. 

Contudo, considera-se que a avaliação de impactes apresentada é meramente qualitativa, com 

afirmações pouco fundamentadas, não tendo sido apresentada qualquer gama de valores de níveis 

sonoros típicos de actividades semelhantes às que se irão desenvolver com a existência deste 

Projecto. 

Assim, considera-se que, em fase de RECAPE, deverá ser apresentada uma previsão de níveis sonoros 

resultantes do funcionamento do projecto ou em alternativa, apresentação de uma gama de valores 

de níveis sonoros típicos de actividades semelhantes às que se vão desenvolver no âmbito deste 

Projecto, que permita verificar a conformidade do projecto com a legislação em vigor. 

 

 Património 

Ao nível da caracterização da situação de referência efectuada, considera-se de referir que a Lei de 

Bases do Património Cultural actualmente em vigor é a Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e não a 

Lei n.º 13/85, de 6 de Julho, referida no EIA. 
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Património Classificado 

Pese embora o trabalho de caracterização patrimonial da situação de referência tenha obedecido a 

uma metodologia adequada, considera-se que esta caracterização está incompleta. Tal, decorre de 

não ter sido incluído o conjunto da Foz Velha, incluindo as suas extensões Nascente (Sobreiras) e 

Norte/Oeste (primeira fase de expansão balnear), que se encontra em vias de classificação por 

Despacho do Sr. Vice-Presidente do IPPAR, de 20/08/02, e em cuja mancha de ocupação territorial se 

incluem os restantes elementos patrimoniais classificados referidos no EIA (Conjunto do Passeio 

Alegre, Forte de S. João Baptista e Capela/Farol de S. Miguel-o-Anjo). 

Relativamente ao Património Classificado, os principais impactes deste projecto, que se afiguram 

permanentes e irreversíveis, são indiscutivelmente de ordem visual, resultantes da própria presença 

das estruturas a construir. Reconhece-se, contudo, que a solução em análise desenvolveu um 

significativo esforço de minimização destes impactes. 

Na fase de construção ocorrerão ainda outros impactes, estes sim temporários e passíveis de 

minimização, decorrentes, sobretudo, da instalação do apoio de frente de obra junto ao molhe de 

Felgueiras e da circulação de pesados afectos à obra. Para além do seu indiscutível valor patrimonial, 

toda a margem ribeirinha, a envolvente do Forte da Foz e o conjunto do Passeio Alegre, constituem 

também zonas nobres de fruição e lazer para a população local. 

 

Património arqueológico 

Foi realizada a caracterização da área em estudo, tendo o respectivo Relatório sido aprovado pelo IPA. 

De um ponto de vista da arqueologia terrestre não são expectáveis impactes negativos, decorrentes 

quer da construção do projecto, dos acessos a construir, dos estaleiros a implantar ou dos locais de 

empréstimo de terras. Não obstante, considera-se que no decurso das acções de construção poderão 

surgir elementos não detectados pelos trabalhos até agora realizados. 

De um ponto de vista da arqueologia subaquática, está-se em presença de uma área historicamente 

conhecida pela incidência de naufrágios e que poderá ter sido palco de fenómenos de navegação 

desde tempos muito recuados, pelo que no decurso das acções a efectuar, poderá ocorrer o 

surgimento de vestígios arqueológicos. 

 

 Ordenamento do Território e Acessibilidades 

No que se refere aos Planos Directores Municipais, há a referir o seguinte: 

Município do Porto 

Está suspensa a eficácia do Plano Director Municipal do Porto por Resolução de Concelho de Ministros 
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n.º 125/2002, de 15 de Outubro, tendo sido decretadas medidas preventivas no âmbito do processo 

de revisão do Plano Director Municipal do Porto. 

Através da Portaria n.º 1041/91, de 11 de Outubro, "Manda o governo,..., que no concelho do Porto 

não haja áreas a integrar na Reserva Ecológica Nacional ". 

Município de Vila Nova de Gaia 

O Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia foi ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 28/94, de 6 de Maio. 

A área de intervenção a Sul do rio Douro (obra e frente de obra Sul) está classificada como "Área de 

Salvaguarda Estrita" e incide sobre solos integrados na REN (Reserva Ecológica Nacional) cujo 

ecossistema defendido é o da "Restinga" ou Cabedelo. 

A REN de Vila Nova de Gaia não foi objecto de publicação. O Regulamento do PDM remete a 

ocupação, uso e transformação do solo para a aplicação da lei geral que institui o Regime da REN 

(Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com a redacção que lhe foi dada pelos Decreto-Lei 

n.º 316/90, de 13 de Outubro, n.º 213/92, de 12 de Outubro e n.º 79/95, de 20 de Abril), ficando 

sujeita, esta intervenção no solo pertencente à REN, à aprovação por parte da CCDR/N. 

Relativamente aos acessos a utilizar para realização da obra, o trajecto proposto no EIA de acesso à 

frente Norte da obra, na cidade do Porto, atravessa uma área (Esplanada do Rio de Janeiro; Praça de 

Gonçalves Zarco; Avenida de Montevideu; Avenida Brasil; Rua do Coronel Peres; Avenida D. Carlos I) 

muito cosmopolita da cidade do Porto, com uma vida social diurna e nocturna muito intensa, durante 

quase todo o ano, com maior incidência nos meses de Verão, com festas anunciadas na calendário da 

cidade e por isso para além de forte concentração de população residente sobre estas vias, atrai uma 

grande afluência de pessoas. 

Neste contexto, considera-se que deverá ser estudada a viabilidade de utilização de outro percurso de 

acesso a esta frente de obra, a apresentar em fase de RECAPE, sugerindo-se o seguinte trajecto 

alternativo: IC1; rotunda AEP (Rotunda dos produtos estrela); Via Marechal Carmona ou Avenida AEP 

(Via rápida); Nó de Francos - Saída para a VCI; VCI; saída em Porto/Boavista/Foz; tomar a direcção 

Foz; Rua Grijó; Rua Pedro Olaio; Rua José Monteiro Salazar; frente do Hotel Ipanema Park; Rua de 

Diogo Botelho; direcção Piscinas do Fluvial; Rua de Aleixo Mota; Rua das Sobreiras; Av. D. Carlos I 

(ver Anexo II). Refira-se que o percurso que agora se sugere, poderá ser concretizável como circuito 

alternativo, após a conclusão das obras do Nó de Francos, que se encontra em fase de conclusão, 

integrado na melhoria das acessibilidades ao estádio de Futebol do Boavista para a realização do 

EURO 2004. 
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Este trajecto atravessa zonas do espaço urbano do Porto menos condicionadas com construção e 

população, relativamente à zona enunciada anteriormente, atravessada com a proposta de trajecto 

apresentada no EIA. 

Caso o estudo a realizar conclua pela viabilidade de concretização da alternativa de trajecto agora 

proposta, deverá proceder-se à relocalização dos pontos de medição de ruído ambiente, devendo os 

mesmos ser apresentados em fase de RECAPE. 

 

 População e Actividades Económicas 

A execução do Projecto conforme anteriormente descrito, visa a melhoria das acessibilidades e 

consequentemente das condições de navegabilidade na foz do rio Douro, o que determina implicações 

no âmbito sócio-económico a diversos níveis. 

A área de intervenção, abrange sobretudo o meio marinho e lacustre dada a sua localização na parte 

vestibular do estuário do Douro. Abrange também algumas áreas adjacentes em ambas as margens 

do Douro para instalações de apoio às obras. Além destas áreas, conta-se ainda com os acessos às 

frentes de obra como os espaços mais alargados relacionados particularmente com a fase de 

construção. 

Nas freguesias da área de estudo, a população com actividades ligadas ao sector Primário tem uma 

expressão muito reduzida, sobretudo nas freguesias de Foz do Douro e Lordelo do Ouro, no concelho 

do Porto. Em São Pedro da Afurada, do concelho de Vila Nova de Gaia, cerca de 4,9% da população 

tem actividade no sector Primário, relacionando-se maioritariamente com a pesca, uma vez que esta 

freguesia tem um importante núcleo piscatório, sendo a pesca a actividade dominante da comunidade 

local. Estima-se que cerca de 500 famílias subsistam desta actividade. 

As principais interferências sobre a população e actividades económicas, devido à construção do 

Projecto em apreço, resultarão em afectações para a população residente nas imediações dos locais 

de intervenção, fundamentalmente na fase de construção, e também em benefícios significativos para 

as actividades económicas resultantes da melhoria das condições de navegabilidade, na fase de 

exploração. 

As afectações decorrentes do período de construção decorrem das várias acções a realizar e traduzir-

se-ão essencialmente, num aumento dos níveis de ruído e em constrangimentos no tráfego urbano, 

decorrentes do trânsito dos veículos pesados. 

Estes impactes apesar de negativos não se consideram significativos, principalmente os decorrentes 

da circulação dos veículos pesados, sendo temporários. 

A circulação de veículos pesados afectos à obra contribuirá também para acelerar a degradação do 

pavimento das artérias afectadas. Este facto poderá constituir um impacte negativo, provável, de 
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magnitude reduzida e de âmbito local, sendo que, actualmente, as vias a utilizar apresentam já um 

volume de tráfego muito elevado. 

Relativamente à fase de exploração, os impactes identificados são positivos. 

Por um lado, a construção do projecto atende a aspirações antigas da população piscatória de São 

Pedro da Afurada, no sentido da melhoria das acessibilidades e consequentemente das condições de 

navegabilidade na foz do rio Douro. Por outro lado, contribuirá para a redução dos riscos das 

inundações, que frequentemente afectam as áreas ribeirinhas no Porto e em Vila Nova de Gaia, junto 

às Caves do Vinho do Porto. Assim, consideram-se estes impactes como positivos, certos, muito 

significativos, de magnitude elevada e de âmbito local. 

Ao nível regional, o presente investimento permitirá garantir uma resposta ao uso diário da barra do 

Douro pelos pescadores, barcos de recreio e tráfego local, assim como viabilizar a navegação flúvio-

marítima até Espanha permitindo a valorização da Região do Douro (Património Mundial e Vinhateiro). 

 

 Paisagem 

Foram identificadas duas grandes unidades de paisagem: 

a) Unidade 1 -  Margem Norte - Porto que engloba toda a zona ribeirinha do Rio Douro, desde a 

ponte da Arrábida até à foz do Douro nas imediações do bairro Gomes da Costa, possuindo 

elevada qualidade visual; 

Os locais de maior qualidade visual situam-se na zona do Passeio Alegre, Sr.ª da Lapa e margem 

da foz do Douro, na proximidade da Barra. 

b) Unidade 2 - Margem Sul - Gaia que engloba a área entre a ponte da Arrábida e a praia de 

Lavadores incluindo as encostas adjacentes que dominam a frente ribeirinha. 

Esta unidade apresenta-se algo mais complexa do que a anterior, por aspectos decorrentes de um 

relevo mais movimentado, bem como por uma ocupação e uso do solo mais diferenciados que os 

da margem Norte. Assim, foi considerado que esta unidade possui três sub-unidades: 

- SU.2.1 - Frente ribeirinha 

- Su2.2 - Vales da Afurada; S.Paio, e ainda outros vales de natureza mais encaixada 

- Su2.3 - Zonas elevadas de cabeços, zonas declivosas, com fraca ocupação urbana ou habitat 

disperso; zona da Quinta dos Marques e envolventes declivosas marginais, zona declivosa na 

zona do Vale de S. Paio; zona do Cabedelo e as áreas declivosas junto à ponte da Arrábida. 

Em termos da Qualidade Visual e da Fragilidade Visual das unidades de paisagem identificadas, 

referira-se que: 
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- em termos de Qualidade Visual, a Unidade 1 é a que possui Qualidade Visual mais elevada, sendo 

seguida pela Su2.1, também elevada, sendo as restantes de Qualidade média; 

- relativamente à Fragilidade Visual, a Unidade 1 bem como a Su2.1, possuem elevada Fragilidade, 

sendo as restantes de Fragilidade média. 

Deste modo, as frentes ribeirinhas (Unidade 1 e Su2.1) são as zonas que apresentam uma baixa 

capacidade de absorção, daí que sejam consideradas como áreas sensíveis do ponto de vista 

paisagístico. 

As outras áreas têm uma capacidade de absorção média. 

Em termos dos impactes do projecto, os originados pela fase de construção serão sobretudo devidos a 

uma desorganização espacial acentuada com todas as operações decorrentes da obra e que serão de 

maior ou menor dimensão consoante o local de implantação. Assim, e tendo em conta as acções 

previstas para as zonas identificadas, prevê-se de modo geral uma afectação paisagística muito 

acentuada com uma interferência ao nível das percepções humanas sensoriais, de grande amplitude. 

Assim, pode-se classificar os impactes sobre as diversas unidades de paisagem analisadas nesta fase 

de grande magnitude, negativos, directos, significativos, mas com algum grau de reversibilidade. 

Serão, maioritariamente, temporários. 

No que se refere à fase de exploração, pese embora o facto de se reconhecer que a solução em 

análise desenvolveu um significativo esforço de integração paisagística dos elementos do projecto, no 

sentido de minimizar os impactes sobre a paisagem, considera-se que os mesmos se afiguram 

negativos, significativos, permanentes e irreversíveis, resultantes da própria presença das estruturas a 

construir, dada a sua localização, dimensão e características e face à presença de unidades de 

paisagem com elevada Qualidade Visual e baixa capacidade de absorção. 

 

 Análise de Risco 

A análise de risco apresentada não refere qual o número de dias em que os objectivos do Projecto 

não são garantidos, quer ao nível estabilização das margens do estuário do rio Douro, nomeadamente 

do Cabedelo e das margens ribeirinhas junto à Foz, quer ao nível da melhoria das condições de 

navegabilidade e de segurança. 

Por outro lado não foi efectuada a avaliação, em situação de acidente, dos impactes ambientais na 

fase de construção decorrentes de um acidente marítimo com as embarcações a utilizar, a 

identificação do cenário mais crítico, bem como os mecanismos de acção a desenvolver em situações 

resultantes de acidentes que ponham em risco a qualidade da água. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública (CP) decorreu durante 25 dias úteis, tendo o seu início no dia 10 de Dezembro de 

2003 e o seu final no dia 15 de Janeiro de 2004. 

Durante o período da Consulta Pública foram recebidos ao todo dezassete pareceres, com a seguinte 

proveniência: 

 um parecer conjunto de representantes da Assembleia e Comunidade Piscatória da Afurada, 

que reuniu 210 assinaturas; 

 treze pareceres particulares; 

 um parecer da Junta de Freguesia do Canidelo, em Vila Nova de Gaia; 

 um parecer do INETI 

 um parecer de uma Organização Não Governamental de Ambiente, o Núcleo de Defesa do 

Meio Ambiente de Lordelo do Ouro – Grupo Ecológico (NDMALO–GE). 

O parecer conjunto de representantes da Assembleia e Comunidade Piscatória da Afurada, é favorável 

à realização da obra. Considera que os problemas devido à Segurança e Navegabilidade da Barra do 

Douro poderão ficar resolvidos com a implementação do projecto. Também o controlo das cheias na 

foz do Douro, devido ao escoamento da água do rio para o mar passar a ser mais fácil, é considerado 

um factor positivo, tal como o reforço das areias do Cabedelo. Também é um ponto favorável e 

importante a ter em conta, a fraca possibilidade de se verificar erosão das praias a Sul, devido à 

construção dos molhes. 

Os pareceres particulares são todos favoráveis. A população considera que o Projecto proposto 

responde às suas necessidades sob o ponto de vista da Segurança e Navegabilidade da Barra do 

Douro. Consideram o projecto com boa integração paisagística e esperam impactes positivos na Sócio-

economia da região, decorrentes da sua implementação. 

A Junta de Freguesia do Canidelo manifesta o seu total apoio à construção do projecto, concorda com 

os caminhos propostos pelo EIA para o atravessamento da sua Freguesia. No entanto, pretende que o 

proponente se comprometa a monitorizar o estado das vias de circulação e a sua repavimentação no 

fim da obra, assim como a cumprir o horário de trabalho. 

O parecer do INETI refere que a incidência de impactes esperados na Ecologia poderá ser reduzido 

através da realização de programas de monitorização ambiental específico à ictiofauna, pois deverão 

vir a existir alterações nas comunidades estuarianas, resultantes das obras de construção. 

O NDMALO–GE considera o projecto importante e apoia a sugestão do aproveitamento da energia das 

ondas para a produção de energia eléctrica. No entanto, alerta para a necessidade de fasear as obras 

com o objectivo de reduzir impactes negativos no meio ambiente e avifauna. Considera, que devem 

ser estudadas vias alternativas para o transporte de material à frente de obra, nomeadamente por via 
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fluvial, e ainda que as obras deveriam ser acompanhadas por uma Comissão de Acompanhamento 

constituída por diversos organismos e associações, mostrando-se disponíveis para serem parte 

integrante dessa Comissão. 

Uma preocupação de vários pareceres, prende-se com a fase de obra e com o decréscimo de 

qualidade de vida, nomeadamente devido ao ruído, poeiras e aumento de tráfego, que obras desta 

envergadura poderão causar. 

Pode concluir-se que a generalidade dos pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública se 

mostraram favoráveis à possibilidade de construção dos molhes previstos pelo projecto e das obras de 

dragagem. 

Verifica-se que a população, especialmente a comunidade piscatória, acredita que o projecto irá 

melhorar a Segurança e Navegabilidade da Barra do Douro, e que o problema das cheias, que 

ciclicamente afectam esta área, será melhorado. Também paisagísticamente o impacto foi 

considerado positivo. 

Os aspectos levantados na CP, foram tidos em consideração na apreciação efectuada pela CA. 

 

8. CONCLUSÃO 

Tendo em conta os aspectos fundamentais identificados na análise específica efectuada pela CA, e 

considerando ainda os resultados da Consulta Pública, verifica-se que, por um lado, ressaltam 

questões essenciais ao projecto e que, por outro, os impactes negativos mais significativos resultarão 

da afectação ao nível: da Qualidade da Água, da Ecologia, Flora e Fauna, do Ambiente Sonoro, do 

Património Arqueológico Subaquático, do Ordenamento do Território e da Paisagem. 

As questões fundamentais identificadas decorrem de: 

- não se encontrar devidamente justificada a necessidade de se construir a Obra de Reforço do 

Cabedelo, inclusivamente porque o quebra-mar destacado irá induzir a formação dum tômbolo; 

- desconhecimento das consequências futuras quer para o Cabedelo, quer para o equilíbrio da orla 

costeira a Sul, com a construção do Projecto; 

- não se encontrar referido em que medida é que a actividade neotectónica da falha de Porto-

Tomar, ou Faixa de Cisalhamento de Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo, foi considerada na 

concepção do Projecto. 

Os impactes negativos identificados decorrem essencialmente das acções de construção e dos 

elementos a construir (implantação dos molhes, dragagens do canal navegável, deposição dos 

materiais dragados) e de dragagens de manutenção a efectuar na fase de exploração. 
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Ao nível do Ordenamento do Território, os impactes decorrem fundamentalmente do facto de a área 

de intervenção a Sul do rio Douro (obra e frente de obra Sul) estar classificada como "Área de 

Salvaguarda Estrita" e incidir sobre solos integrados na REN (Reserva Ecológica Nacional) cujo 

ecossistema defendido é o da "Restinga" ou Cabedelo. 

Ao nível da Paisagem, relativamente à fase de exploração, pese embora o facto de se reconhecer que 

a solução em análise desenvolveu um significativo esforço de integração paisagística dos elementos 

do projecto, no sentido de minimizar os impactes sobre a paisagem, considera-se que os mesmos se 

afiguram negativos, significativos, permanentes e irreversíveis, resultantes da própria presença das 

estruturas a construir, dada a sua localização, dimensão e características e face à presença de 

unidades de paisagem com elevada Qualidade Visual e baixa capacidade de absorção. 

No entanto, considerando os benefícios significativos, designadamente ao nível sócio-económico, que 

resultarão da construção do projecto tanto ao nível local como também regional, reconhece-se a 

importância da construção do projecto. A nível local, a construção do projecto atende a aspirações 

antigas da população piscatória de São Pedro da Afurada, no sentido da melhoria das acessibilidades 

e consequentemente das condições de navegabilidade na foz do rio Douro. A nível regional, o 

presente investimento permitirá garantir uma resposta ao uso diário da barra do Douro pelos 

pescadores, barcos de recreio e tráfego local, assim como viabilizar a navegação flúvio-marítima até 

Espanha permitindo a valorização da Região do Douro (Património Mundial e Vinhateiro). 

Considera-se, por outro lado, que os impactes negativos identificados são susceptíveis de 

minimização. 

Face ao exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável ao Projecto "Obras de Melhoria das 

Acessibilidade e Segurança da Barra do Douro", condicionado à realização dos estudos a apresentar 

em RECAPE, bem como ao cumprimento das condicionantes, medidas de minimização e programas de 

monitorização que se indicam no capítulo seguinte. 
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9. CONDICIONANTES AO PROJECTO, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, PLANOS E 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO E ESTUDOS 

 
CONDICIONANTES AO PROJECTO 

 A intervenção no solo pertencente à REN fica sujeita à aprovação por parte da CCDR/N. 

 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase de construção 

 Limitar às áreas estritamente necessárias determinado tipo de acções, tais como, destruição de 
coberto vegetal, movimentação de terras, circulação e parqueamento de máquinas e veículos. 

Fase de construção 

 Durante o período das obras será necessário elaborar um projecto de assinalamento marítimo, 
que permita assegurar as necessárias condições de segurança para a prática da navegação local, 
quer diurna, quer nocturna. 

 Posteriormente, deve ser elaborado um projecto de assinalamento marítimo definitivo para 
sinalização do local. Estes projectos de assinalamento marítimo devem ser apresentados à 
Autoridade Marítima Local, ou seja à Capitania do Porto/Douro. 

 O Instituto Hidrográfico deve ser mantido informado dos projectos a realizar, bem como de todas 
as alterações, de forma a actualizar os documentos náuticos oficiais (Cartas Náuticas Oficiais e 
Roteira da Costa de Portugal – Portugal Continental). 

 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, DINÂMICA LITORAL E HIDRODINÂMICA 

Fase de construção 

 O monumento geológico (afloramento granítico) localizado no limite Sul do Cabedelo, deve ser 
circunscrito de modo a impedir a sua afectação pelas actividades inerentes às obras, 
nomeadamente a passagem de veículos pesados e maquinaria. Deve efectuar-se a vedação do 
afloramento granítico, num raio de aproximadamente 3 m a partir do seu limite. Deve, ainda, ser 
colocada sinalização de proibição de acesso ao interior da área vedada. 

 Nos locais em que se pretende instalar os apoios de frente de obra devem ser tomadas todas as 
medidas que restrinjam o depósito e a acumulação no solo de substâncias poluentes. 

 No final das obras, e após a remoção dos pequenos apoios de frente de obra, devem ser 
restabelecidas as condições naturais do terreno. Se necessário, deve verificar-se a 
descompactação dos terrenos e instalar coberto vegetal adaptado à área. 

 Devem ser respeitados os volumes definidos de sedimentos dragados e de desmonte de rocha, 
impedindo extracções superiores às necessárias. 
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 Fazer a caracterização física dos sedimentos a dragar e a avaliação da adequabilidade da 
granulometria ao robustecimento da restinga. 

 Deve haver um estabelecimento criterioso dos parâmetros dos diagramas de fogo associados ao 
quebramento de rocha no interior do estuário. 

 O acesso criado no Cabedelo durante as obras de construção do quebra-mar destacado deve ser 
removido após a sua finalização. A acompanhar a sua remoção deve ser implementado um plano 
de recuperação da área, de modo a restabelecer as condições naturais do maciço dunar, 
nomeadamente em relação à sua fisiografia e ao coberto vegetal, o qual deve ser objecto de 
aprovação por parte do ICN. 

 Os sedimentos dragados não devem ser acumulados nas margens, devendo os materiais com 
dimensões granulométricas adequadas e sem problemas de contaminação ser utilizados para 
robustecer a restinga. 

 O robustecimento da restinga com areias dragadas deve ocorrer ao longo de toda a extensão do 
Cabedelo, de modo a minimizar a perca de sedimentos na parte central e no enraizamento devido 
ao transporte local de areias para Norte. 

 Devem ser asseguradas as condições de escoamento das grandes cheias durante as obras de 
construção dos molhes. 

 
QUALIDADE DA ÁGUA E DOS SEDIMENTOS 

Fase de construção 

 Nas áreas dos apoios de obra devem ser construídas valas de drenagem com bacias de retenção 
de sólidos que limitem espacialmente a possibilidade de contaminação dos solos na área 
envolvente. Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras 
substâncias, deve ser imediatamente informada a fiscalização do IPTM e promovida uma 
campanha de amostragem sobre os solos afectados, cuja periodicidade e parâmetros a amostrar 
serão definidos pelo IPTM. Com base nos resultados da monitorização, e caso tal se venha a 
mostrar necessário, deverá ser imediatamente removida a camada de solo afectada e promovido 
o seu encaminhamento para destino final adequado. 

 Devem ser previamente definidos os locais de deposição dos materiais a dragar. 

 As dragagens devem ser realizadas, se possível, durante o Outono/Inverno e em situações de 
preia-mar, de modo a evitar perturbações na fauna e na flora da Baía de S. Paio, nos visitantes e 
residentes (em maior número na época balnear) e o refluxo de sedimentos para o interior do 
estuário. 

 
ECOLOGIA, FLORA E FAUNA 

Fase de construção 

 Devem ser tomadas todas as medidas para que não ocorra afectação das áreas envolventes do 
Cabedelo e da Baía de S. Paio. 

 Deposição do material rochoso a dragar em locais sem qualquer coberto vegetal com 
acompanhamento de um técnico especialista em Biologia. 

 Na fase pós-obra devem ser recuperadas as áreas afectadas, restituindo-se o coberto vegetal e 
fazendo replantação de espécies autóctones. A área do Cabedelo a ocupar pelo acesso ao molhe 
Sul deve ser igualmente recuperada, devendo ser equacionada a viabilidade de uma possível 
plantação de vegetação psamófila das dunas litorais do NW ou, alternativamente, a sua 
sementeira. 
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 A deslocação para a obra deve ser efectuada pelos acessos existentes e, na área do Cabedelo, 
sempre junto à praia de modo a minimizar os impactes sobre a vegetação dunar, e em particular 
sobre a população existente de Jasione lusitanica, espécie presente no Anexo II da Directiva 
Habitats. 

 O uso de explosivos para o quebramento da rocha no canal de acesso deve ser realizado na 
época Outono/Inverno, fora da época de nidificação das espécies. 

 Interdição total da circulação de veículos, maquinarias e acessos na área do sapal da Bacia de 
S. Paio. 

Fase de exploração 

 Após a finalização da obra, deve ser efectuado um plano de requalificação e monitorização ao 
nível da flora e vegetação, quer no Cabedelo, quer na área arenosa a SE do Cabedelo (margens 
da Baía de S. Paio), onde se localiza a população de Jasione lusitanica. Este plano deve ser 
objecto de aprovação por parte do ICN. 

 
AMBIENTE SONORO 

Fase de construção 

 Implantação de barreiras sonoras nos perímetros dos apoios de frente de obra, no caso de se 
verificarem impactes locais directos. 

 
PATRIMÓNIO 

A concretização das MM's, deve ter em consideração as deficiências identificadas ao nível 
caracterização da situação de referência que foi efectuada, bem como a correcta legislação de base. 

Fase de construção 

 A programação da obra deve ser compatibilizada com as campanhas de prospecção arqueológica, 
considerando que as condições climáticas e hidrodinâmicas só permitem a realização de trabalhos 
arqueológicos durante os meses de Verão. 

 Na eventualidade de serem detectados vestígios arqueológicos (quer em terra, quer em meio 
subaquático) as obras devem ser suspensas e ser comunicado às entidades competentes dos 
vestígios detectados, condicionando a concretização da obra que deverá ficar parada o tempo que 
seja necessário para efectuar o registo e levantamento do achado, sob pena de embargo. 

 No canal navegável que será objecto de dragagens: 

 a draga, durante o seu funcionamento, deverá integrar sempre um técnico para assegurar 
o acompanhamento arqueológico; 

 a draga deverá ser dotada de uma sonda de detecção de obstáculos imersos, que funcione 
em parelha com a boca de sucção ou demolição; 

 o local de imersão e/ou deposição dos materiais dragados, a restinga, deverá ser 
comunicado ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) para que se 
efectuem os devidos acompanhamentos. 

 Os vestígios isolados, eventualmente localizados nas zonas de dragagem, deverão ser 
devidamente delimitados e definidos através de metodologia compatível com a sua natureza e as 
condições específicas da área, procedendo-se ao seu registo gráfico (cartografia, desenho e 
fotografia) e remoção. 

 No estaleiro da margem Norte, deve proceder-se com especial cuidado a fim de não causar 
quaisquer danos ao molhe e farolim de Felgueiras. 
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 Deve restringir-se ao máximo possível a zona de apoio de estaleiro na margem Norte, junto ao 
molhe de Felgueiras, devendo, a vedação que vier a ser colocada, ser objecto de tratamento 
adequado no sentido do seu condigno enquadramento paisagístico no conjunto de valor 
patrimonial em presença. 

 a localização dos apoios de frente de obra, a localização e abertura do caminho de apoio à obra e 
a escolha de locais de depósito de entulho, de dragados ou de sedimentos, não devem coincidir 
ou colocar em risco as zonas mais susceptíveis do ponto de vista patrimonial. 

 Deve ser assegurada a observação periódica e regular dos locais de deposição ou imersão dos 
dragados, independentemente de ser seleccionado meio terrestre ou aquático. 

Fase de exploração 

 Deve ter lugar um acompanhamento arqueológico permanente, por arqueólogos qualificados, de 
quaisquer acções intrusivas nos sedimentos submersos ou marginais, como as escavações ou 
dragagens de manutenção do canal navegável, se as mesmas forem abaixo das cotas 
anteriormente atingidas. Isto deve ser aplicável a todas as intervenções de âmbito similar. 

 Deve ser garantida a observação periódica e regular dos locais de depósito dos dragados. 

 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ACESSIBILIDADES 

Fase de construção 

 Deverá ser feita uma programação das obras com a necessária articulação com as intervenções a 
realizar no âmbito do Programa Polis de Vila Nova de Gaia. 

 
POPULAÇÃO E ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Fase prévia à construção 

 A população residente nas imediações da área de intervenção deve ser informada das acções de 
construção bem como a respectiva calendarização. 

Fase de construção 

 Caso se verifique a degradação significativa dos pavimentos, e que essa degradação seja 
imputável à circulação dos veículos pesados afectos às obras, devem os mesmos ser 
recuperados. 

 As estruturas (painéis) nas áreas dos apoios de frente de obra, sobretudo junto ao jardim do 
Passeio Alegre, e tendo em vista a minimização do efeito de barreira que criam, devem ser 
objecto de um enquadramento paisagístico por forma a reduzir o contraste com o referido jardim 
e a Avenida D. Carlos I (Palmeiras) na Foz do Douro. 

 
PAISAGEM 

Fase de construção 

 O Plano de Integração Paisagística a elaborar deve ter em conta os seguintes aspectos: 

 Faseamento adequado das obras e escolha se possível dos melhores itinerários de modo a 
induzir a menor perturbação visual possível; 

 Implantação dos apoios de frente de obra perturbando o menos possível; 

 Cronograma específico com o faseamento da concretização dos diversos projectos de 
recuperação paisagística dos vários locais afectados, nomeadamente apoios de frente de obra 
e locais de depósito. 
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PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 
PATRIMÓNIO 

Do estudo efectuado concluiu-se da conveniência da implementação de um programa de 
monitorização em fase anterior à obra. 

Fase anterior ao início da construção 

Deve ser elaborado todo um trabalho de pesquisa a documentos históricos e outras fontes, bem como 
de pesquisa a bibliografia técnica e científica, dado que esta é uma área sensível no domínio da 
Arqueologia e do Património Subaquático. 

Segundo o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, com base em informação oral de 
locais, foram avistadas madeiras e concreções submersas na área de incidência do Projecto, junto à 
foz na margem Sul do Douro. Para além disto, é conhecida a localização de canhões ao largo da Praia 
dos Lavadores, em Vila Nova de Gaia, deixando perceber que é uma área sensível no domínio da 
Arqueologia e do Património Subaquático. 

As campanhas de prospecção e monitorização incidirão sobre as áreas a intervencionar pela 
construção do molhe e do quebra-mar destacado e sobre o canal de navegação a dragar, permitindo 
a identificação de potenciais ocorrências patrimoniais e arqueológicas e o despiste de situações 
promotoras de impactes negativos, de forma a conceber as necessárias estratégias de salvaguarda. 

As acções prévias de prospecção e reconhecimento das áreas a intervencionar, devem ser feitas por 
dois métodos geofísicos de detecção: detecção electomagnética e com recurso a um sonar de 
varrimento lateral. 

Os trabalhos previstos e descritos, carecem de autorização do I.P.A. e do C.N.A.N.S., sendo que, 
depois de elaborados, deve ser feito um relatório final dos trabalhos efectuados e resultados 
científicos obtidos, os quais devem também ser apresentados no RECAPE. 

 
HIDRODINÂMICA, TRANSPORTE ALUVIONAR E EVOLUÇÃO DA LINHA DE COSTA 

Programa de Monitorização da hidrodinâmica, transporte aluvionar e evolução da linha de 
costa quer a Norte, quer a Sul da Barra do Douro, nomeadamente a Norte do molhe Norte e até ao 
molhe de Carreiros e especialmente a Sul do Quebra-mar destacado, pelo menos até à Praia da Aguda 
a iniciar antes da fase de construção. 

 
QUALIDADE DA ÁGUA 

Programa de Monitorização da qualidade da água durante a fase de construção, o qual deverá 
ter início antes desta. 

Deve ser apresentado um Plano de Gestão dos resíduos gerados quer na fase de construção quer 
na de exploração. 

 
PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

O acompanhamento ambiental deve contemplar a aplicação de um conjunto de medidas 
minimizadoras adequadas, bem como o cumprimento das normas aplicáveis. Este acompanhamento 
permitirá, também, a identificação em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e eventual 
correcção das medidas identificadas e adoptadas. 
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ESTUDOS 

1) Estudos que justifiquem a necessidade de construção da Obra de Reforço do Cabedelo. 

2) Estudos relativos ao modelo hidrodinâmico: 

a) Justificar as opções de calibração do modelo, indicando a gama de caudais para os quais foi 
calibrado. 

b) Avaliar para a zona a Cantareira e o molhe de Felgueiras, a sobrelevação resultante dos 
efeitos conjugadas de baixa pressão e vento em situação de praia-mar de águas vivas, 
agitação marítima da direcção mais desfavorável em condições de cheia. 

c) Determinação das diferentes associações de factores que possam conduzir à inundação da 
marginal mediante realização de experiências numéricas. 

d) Avaliar a tendência para descalçamento das extremidades do quebra-mar destacado, de 
intensidade idêntica à da deposição de areias na zona da barra, processo reforçado em 
condições de Inverno ao longo da face externa do quebra-mar, potencialmente decorrentes 
das alterações do regime aluvionar. 

e) Modelação das situações de Inverno, com vaga de SW ou WSW, fornecendo resultados da 
interacção onda/corrente no caso mais desfavorável. 

f) Modelação de condições de agitação marítima de tempestade. 

g) Modelação da situação mais desfavorável que pode resultar da conjugação dos três principais 
factores modeladores do litoral (ondulação, caudal do rio Douro e maré). 

h) Indicação do grau de incerteza (margem de erro) nas situações de modelação para as 
condições de referência e de projecto. 

i) Avaliação, através de experiências numéricas com batimetria modificada, da importância da 
criação de um segundo ponto crítico da passagem do escoamento entre o quebra-mar 
destacado e o molhe de Felgueiras na criação de uma depressão local do fundo (fundão) e de 
um vórtice que tenderá também a dificultar a transposição da barra. 

j) Esclarecer as questões levantadas pelo IGM: 

i Indicação dos critérios que foram adoptados para a escolha das fases de maré 
associadas aos campos de corrente e distribuições de níveis que se apresentam nas figs 
6.22 a 6.37, 6.39 a 6.42, 6.45 a 6.48 e 6.51 a 6.54, e ainda se estas figuras se referem 
a marés médias de águas vivas ou águas mortas 

ii Justificação da não utilização do levantamento levantamento multifeixe de todo o troço 
compreendido entre Crestuma e a foz do Douro (figs 4.4 e 4.5) que foi realizado em 
2002 pelo Instituto de Navegabilidade do Douro como dado de base para o modelo 
hidromorfológico. 

iii Clarificação da legenda dos mapas de transporte sedimentar em condições de cheia 
(figs. 6.43, 6.44, 6.49, 6.50) 6.55 e 6.56), que permita esclarecer se os valores de 
transporte, indicados em metros, correspondem para todos os mapas aos 15 dias de 
duração da simulação ou a qualquer outro período temporal. 

3) Estudo detalhado sobre as consequências futuras do Projecto no Cabedelo e no equilíbrio da orla 
costeira, a Sul. 

4) Amostragem de sedimentos ao longo de toda a coluna a fim de dar cumprimento ao Despacho 
Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, publicado no Diário da 
República nº141, II série, de 21 de Junho de 1995. 

5) Indicar em que medida é que a existência da falha activa de Porto-Tomar localizada na Plataforma 
Continental, a Oeste, foi considerada na concepção do Projecto. 
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6) Realização de um estudo que incorpore na caracterização dos eventos extremos a contribuição 
que fenómenos como a NAO e a alteração climática global, podem ter no agravamento das 
condições de agitação marítima. Nomeadamente, considerando a rotação para Sul do rumo das 
tempestades durante os períodos de índice NAO negativo, e a subida do nível do médio do mar 
que se prevê como consequência de alteração climática global. 

7) Indicação do número de dias em que os objectivos do Projecto não são garantidos, quer ao nível 
estabilização das margens do estuário do rio Douro, nomeadamente do Cabedelo e das margens 
ribeirinhas junto à Foz, quer ao nível da melhoria das condições de navegabilidade e de 
segurança. 

8) Delineamento do Programa de Monitorização da hidrodinâmica, transporte aluvionar e evolução 
da linha de costa, quer a Norte, quer a Sul da Barra do Douro, nomeadamente a Norte do molhe 
Norte e até ao molhe de Carreiros e especialmente a Sul do Quebra-mar destacado, pelo menos 
até à Praia da Aguda. 

9) Apresentação dos Programas de Monitorização sobre a macrofauna bentónica, a ictiofauna e a 
avifauna, durante as fases de pré-obra e de construção. Os Programas de Monitorização da fauna 
e flora previstos devem incluir as zonas de sapal da Baía de S. Paio e zonas adjacentes. (LPN) 

10) Estudo que responda às questões levantas pela Liga para a Protecção a Natureza relativas a: 

a) Quantificação do acréscimo esperado na circulação de barcos de mercadorias; 

b) Quantificação dos ganhos esperados por parte dos pescadores em termos de aumento 
de emprego e do valor económico das capturas; 

c) Quantificação da % de do transporte de mercadorias que irá ser transferido da via 
rodoviária para a via fluvial e marítima. 

11) Apresentação de uma previsão de níveis sonoros resultantes do funcionamento do projecto ou em 
alternativa, apresentação de uma gama de valores de níveis sonoros típicos de actividades 
semelhantes às que se vão desenvolver no âmbito deste Projecto, que permita verificar a 
conformidade do projecto com a legislação em vigor. 

12) Apresentação de Programa de Monitorização para a fase de construção do ambiente sonoro, na 
margem Norte. 

13) Apresentação de um estudo sobre a viabilidade de utilização de outro percurso de acesso à frente 
de obra Norte, sugerindo-se o seguinte trajecto alternativo: IC1; rotunda AEP (Rotunda dos 
produtos estrela); Via Marechal Carmona ou Avenida AEP (Via rápida); Nó de Francos - Saída para 
a VCI; VCI; saída em Porto/Boavista/Foz; tomar a direcção Foz; Rua Grijó; Rua Pedro Olaio; Rua 
José Monteiro Salazar; frente do Hotel Ipanema Park; Rua de Diogo Botelho; direcção Piscinas do 
Fluvial; Rua de Aleixo Mota; Rua das Sobreiras; Av. D. Carlos I (ver Anexo II). Refira-se que o 
percurso que agora se sugere, poderá ser concretizável como circuito alternativo, após a 
conclusão das obras do Nó de Francos, que se encontra em fase de conclusão, integrado na 
melhoria das acessibilidades ao estádio de Futebol do Boavista para a realização do EURO 2004. 

Caso este estudo conclua pela viabilidade de concretização da alternativa de trajecto agora 
proposta, deve proceder-se à relocalização dos pontos de medição de ruído ambiente, devendo os 
mesmos ser apresentados em fase de RECAPE. 

14) Apresentação do Plano de Gestão da Obra. 

15) Apresentação de um estudo de risco que avalie, em situação de acidente, os impactes ambientais 
na fase de construção decorrentes de um acidente marítimo com as embarcações a utilizar, 
identifique o cenário mais crítico, bem como os mecanismos de acção a desenvolver e que 
contemple um plano de emergência a implementar em situações resultantes de acidentes que 
ponham em risco a qualidade da água. 
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ANEXO I 

 

Planta de localização 
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ANEXO II 

 

Proposta de traçado alternativo de acesso à frente Norte da obra 
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ANEXO III 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 

 Parecer do Instituto Geológico e Mineiro (IGM) 

 Parecer da Direcção-Geral de Florestas (DGF) 

 Parecer do Instituto Hidrográfico (IH) 

 Parecer do Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP) 

 Parecer da Direcção Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA) 

 Parecer da Administração do Porto do Douro e Leixões (APDL) 

 Parecer da Direcção Regional de Economia do Norte (DRE/N) 

 Parecer do Programa POLIS de Vila Nova de Gaia 

 
















































