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MINISTÉRIO DO AMBIENTE DO ORDENAMENTO DO TERRITÓ'RIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabincte do Ministro

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (D':[A)

"PROJECTO DAS OBRAS DE MELHORlA DAS CONDIÇÕES j~)E

ABRlGO NOS CAIS DO SECTOR COMERCL4L E DE MANUTENÇ,iO DO

CANAL DE ACESSO AO PORTO DA FIGUEIRA DA FOZ"
, (Estudo Prévio) ..

I. Tendo por base o parecer final do processo de Avaliação de Impacte J~mbiental do

proj,ecto. em fase de estudo prévio, do "Projecto das Obras de Melhoria. das Condições de

Abrigo nos Cais do Sector Comercial e de Manutenção do Canal de Acesso ao Porto da

Figueu"a da Foz", emite-se declaração de impacte ambienta.. '(DIA) favorável à

Alternativa 4C do referido projecto, condicionada ao cumprimento das condições e

termos constantes do Anexo à presente Declaração de Impacte Alnbiental (DI:A)-

2. 

As m~djdas a concretizar na fase de obTa devem ser integradas no Caderno de Encargos

da obra.

3. A apreciação da confonnidade do Projecto de Execução com esta DIA deve !,er efectuada

pela Autoridade de AIA, nos termos dos números 1 e 2, do artigo 280 do Di:creto-Lei n.o

69/2000, de 3 de Maio, previalnente à emissão, pela entidade competente, d';~ autorização

do Projecto de Execução.

4. Os Relatórios de Monitori7..ação devem ser apresentados à Autorida,:le de AlA,

respeitando a estrutura prevista nO Anexo V da Portarian.o 330/2001, de 2 d<: Abril.

4 de Maio dc2005

o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Temtório e do Desenvolvimento Regional

.'\~S ~ '-"' '- ~(=~_9-"I.. "'--'- ~ ~
(Francisco Nunes Correia)

Francisco Nunes Corrâa
Ministro do AmbIenta,

~in 'Ordenomer1to do TBrrIt6rio
.~, .io Desenvolvlmonto RegIonal

Anexo: -Condicionantes, Medidas de MinimiZJição, Planos e Programas de Monitorização.
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Ministro

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

"Projecto das Obras de Melhoria das Condições de Abl:'igo

nos Cais do Sector Comercial e de Manutenção do Cana.1 de

Acesso ao Porto da Figueira da Foz"

Declaração de Impacte Ambiental- anexo

1. Condicíonantes:
l, Deposição de todos 05 sedimentos dragados, durante a fase dc obro e após a conclusãc da mesma, desde

que apresentem características granulométricas e de qualidade compatíveis com o USCI pretendido, mais
especificame~te na faixa costeira a sul do mollie sul, em detrimento da sua GomercialiJl:9.ç~o, devendo ser
considemda a hip'ótese de serem colocados a profundidades ainda me~ores do que as pT4~conizadas no ErA
(proposta de localização na batimé1rica entre -2 e -8 m (ZH) ou na zona emersa;

2. Tendo em consideração o Despacho Conjunto do Ministério do Ambiente e Recursos Na1:umis e do Mar de
21/06/1995 para classificaç~o dos sedimentos, o projecto deve ser licenciado nas seguinte'5 condições:

> no caso dos sedimentos não apresentarem contaminação ou contaminação vestigi ,lI (Classe 1 e 2) a
dragagem poderá ser realizada, podendo os sedimentos, neste caso, ser im';irsOS no mar, nabatimé1rica a defmir mn RECAPE '

>" no caso dos sedimentos apresentarem contaminação pertencente à classe 3 podei'[o ser imersos no
mar, em locais onde não sejam remobilizados pela acção da deriva litoral a:> longo da costa,
rncdiante um estudo aprofundado do local de deposição

~ o material dragado de classe 4 deve ser depositado em terra, num local impermeab ilizado
);- no caso de apresentarem elevada contaminação (clagse 5), a dragagern não poderá !õcr rcalizada

3" Autorização de dragagens claramente justifícadas por imperativos de manutenção da .acessibilidade
marltiina ao Porto da figueira da Foz e exclusivamente localizadas na embocadura. anreporto e áreas
interiores;

4. Implementaçao de um projecto de recuperação e estabilização dos sistemas dunares ~l sul com especial
relevo para os que foram sujeitos a galgamentos marltimos;

5. Realização de prospecção arqueológica subaquática da área a inrervir, prévias ao irlicio da obra por
ro"queólogos especializados e com experiência em arqueologia subaquática;

2. Medidas de Minimizaçáo:

2.l.Fase anterior ao início da consti"ução:
6. As dtagagens dev~m ser realizadas 'com uma draga de sucção cujas especificações técnj,;:as serão definidasem RECA PE belJ1 como o método de deposição dos drogados; .

7. Calendarização das diferentes fases da obro, nomeadam,ente a que diz respeito ao procl:sso de dragagem,
que deve ler em COnra a época balntar, especialrnent~ noS rnCses dc Jullio. a Agosto, inc llsive, assim como
outros usos, nomeadamente a épo~ migratória dos peixes anádromos (entre Janeiro e M.lio, inclusive);

8. Prospecção geofisica e sondage~s que conúnnern a exist~ncia de aflorarnentos rochosos na zona de
proloJJg~mento do mollle Norte; -

9. Devcm SCr estudadas medidas relativameute à impleme1:1tação de uma passagem para peixes no Açude-
Ponte de Coimbra de modo a garantir a migração das espécies diádromos;
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10- Deve efectuar-se uma campanha de esclarecimento junto da população mais próxima, com o objectivo de
informar sobre as principais caracteristicas da obra (prazos, dimensão, acessos condi(;ionados, etc-) de
ronDa a criar uma melhor aceitação das alterações geradas pela fase de construção;

11- Utilização de betão-pronto na construção de modo a evitar-se a instalação de uma CenD'8J para a fabricação

de betão.
.~

2.2.Fase de Construção:
12- Toda a: circulação de vcículos afectos à obra proveniente de Montemor-o- Velho e qlle utilizcm o IP3

deverão sair em djrecção à área portuária. 1.Itllizando a EM600 e não a entrada/salda da cidade (fim/inicio
do lP3). A circulação proveniente de Porto de Mós utilizando a EN1O9, deve sair da POl1te, virando à
direita para o fP3 e depois novamente à direita em dirccção à área portuária, dirigindo..se também para a

EM 600;
13. Delimitação do terreno a ocupar nas operações de constru~o, definindo a área de estaleiro e parqueamento

.de máquinas criando medidas de protecção do mcio hídrico, protegendo da contaminal;:ao por resíduos e
.efluentes provenientes das actividades construtivas. O est~Jeiro de obra nâo deve localiZfLr.se no areal junto

ao Mollie Norte devendo reconer-se aos terrenos pertencentes à zona portuária;
14. Dcvc SCr ctcctuada a limpeza regular dos acessos e da área afecta à ob:ra bem como :implementado um

sistema de lavagem dos rodados, à saída da área afecta à obra e antes da entrada na via pliblica, de todos os

veículos e dc toda a maquinaria de apoio à obra;
15. Os materiais transportados e armazenados durante a fase do constrnçãó devem ser devid~mlente protegidos

de fonna a minimizar as quantidades de poeiras libertadas;
16. Deve ser efectuada a execução dos trabalhos de ~gagcm durante o perlodo de vazamen10 da maré;
17 -Os mballlos de dragageTls devem ser efectuados fora do período dc migração das espéc ies anádromas, em

particular da lampreia-marinJla e sável, pelo que os trabalhos deverão .ser suspensos en1re Janeiro e Maio,
inclusive; , .

18. São interditas as lavagens de betoneiras fora de áreas técnicas devidamente infra-estrutu loadas para o efeito
que devem ser realizadas numa bacia de retenção impetmeabilizada, desenhada e constru [da para o efeitO;:

19. Deve ser garantido o bom estado de conservação das vias afectas à obra duran11} a empreitada e

1mediat~ente após a sua conclusao;
20- Recorrer, sempre que posslvel, à mão-de-obra local e a contratar empresas de cons':rução civil 01.1 de

fornecimento de mate,iais localizadas no concelho e na região envolvente ao projecto;
21. Programação do tráfego de veículos pesados concentrando esse movimento em p::ríodos de menor

circulação e desaoncén~do ao máximo essa afluência diária;
22. Restringir a área de intervenção à zona do MolhE: Norte de forma a não interferir com as outras actividades

portuárias;
23. Prospecção subaquática sistemática visual e electromagnética integral (auavés da insta]açâo de eixos pré-

dctmidos, com um espaçamento máximo de 5 metros) das áreas de afectaçao dire;:ta e indirecta do
projecto. Esta metodologia podem ser substituída pelo recurso à utilização de meios de .:letecção geofisica,

nomeadamente o Sonar de Vanimento Lateral e Magnet6met-ro-
24. Os trabalhos de dragagem devem SCr acompanhados por um arqueólogo com experiência na área de

arqueologia subaquática, de modo a assegl1rar a não destruiçao de possíveis vestíl!ios ~queológicos
submersos. O acompm1hmnento deve ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma 1Tente de

obra à decorrer em simuJtât1eo terá d.e existir um arqueólogo por frente de obra;
25. Se, nos locais de implantação da:; fundaçõl:s do:; molhes e do quebra-mar destacado, I:orem encontrados

vestígios arqueológicos, àS ob~ devem ser suspensas ficando o Dono da Obra obriga\lo a comwilcar, de
j"lediato ao Centro Nacional de Arqueologia Náutic~ e Subaquática (CNANS), as ocorrencias;

26. A detecç1\o de anomalias visuais e de massas mctálicas enterradas deve.ser representc.da em cartografia,
contendo dados batjmétrico~ bem conlO georeferência de cada anomalia detectada COm p!lspectiva descrição

para posterior con
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27. A operação de dJagagem deve ser coTJduzida de foJll1a cuidada, devendo ser minimízada ,~L ressuspensao dos
sedimentos nomeadamente através d~ wna baixa vélocidade de sucção;

28. Aprcsentação de uma carta topo-bidrográfica no fina] da obra com a delimítação clara cio canal de acesso,
anteporto e zonas interiores;

29. Deve proceder-se ao regisro das dr13.gagens de obra, de manutenção e das reposições s4~dimentares com a
identificação das áreas de intervenç~o. Os registos .deverão indicar o volume, data e o mt:todo de dragagens
utilízado.

30. Após a conclusao da obra devem ser removidas todas as infra-estruturas de apoio à obra e o local deve ser

sujeito à recuperação paisagista. Nas zonas a recuperar, deve proccdcr-se à descompactação do solo e
sempre que possível à recuperação do coberto vegetal, dando-se preferência ao uso de espécies autóctones;

23.Fase de Exploração:
3 l. Tendo em vista a minimização dos impactes na qualidade da água e sedimentos durante a fase de

exploração, as embarcações que utilizarão o pono devem cumprir as orientações da Con'l~nção MARPOL;
32. As dragagens de manutenção dcvem Ser efectuadas fora da époc~ migratória dos peixcs !llládromos, ou seja,

de Janeiro a Maio, inclusive;

3.Elementos a apresentar em RECAPE
33. Estudo dos' possíveis locais de deposição dos dragados entre Q mollie sute a Lcir-osa, devendo ser

privilegjadClS as zonas bahleares;
34. Plano de emergência, p8l;"a a deposição de areia5 na.s zonas balneares a, Sul do ~oJhe Sul, mais

cspccificamente, entre este molhe e a costa de Lavos; por forma a garantir a utilização'balnear;
35. Simulação da evoluçuo da linha de costa a Sul do molbe Sul, até à Leirosa;
36. Plano de Recuperação Paisagistica da área de apoio à obra;
37 -Plano de prevenção e resposta imediata a derrames acidentais;
38. Carta topo-hidrogr~\fica COm a delimitação da área a dragar;
39. Resultados dc uma campanha de amostragem dos sedimentos, para a sua caracterizaçã:) (granulometria e

qualidade) de acordo com os critérios estabelecidos no Despacho Conjunto do Ministério do Ambiente e
.Recursos Naturais e do Mar do 21/06/1995, que deve:

)- compreender a altura da coluna de sedimentos a dragar
)- ser realizada em 4 Estações de Amostragem, uniformemente distribuídas pela árell. a dragar, e ainda

incluir um ponto de ~ostragem a norte do Molhe Norte na zona assinalada pe:lo n.O 1 na Figura
IV.18 do Relatório Síntese

>- analisar os parâmetros constantes do Despacho Conjunto dos Ministérios do Anlbiente e Recursos
Na~is e do Mar de 21/06/95, ou seja, os respeitantes à caracterização química (.metais, compostos

orgânicos -PCB's, PAH's e HCB e o carbono orgânico total -C01') e à ca:racterizaç~o física
(densidade, perccntagem de sólidos e granulometria) ilSsim como a toxicidade

40.' Pl~o integrad.o de gestão de resíduos no qual se proceda à identificação e classificaçDID dos mesmos em
conformidade COm a Li~tl:\ Ew-opeia de Resíduos, estabeleçam objectivos c afectom tar~,fas e meios, tendo
em consideração a calt--ndarização e faseamento da obra;

41. Plano Geral de ACOmpallhamento que contemple um ponto da situação relativamente à Implementação das

condícionantes, medidas; dc minimização bem como dos planos dé monitorizaçJiO, que deve ser
acompanhado, dc uma breve descrição das activídades desenvolvidas; Durante a fase dl~ con.~trução, deve
ser elaborado com uma frequência mensal passando, na fase de exploração, a anual.
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4.Planos de Monitorizações:

Em fase de RECAPE devem ser apresentados planos de monitorização que contem).llem o' seguinte:

4.1 Qualidade da Agua

05 Planos de Monitorizaçáo aplicam-se à fase anterior à construçao e as fases de construç~o c e~ploração.
Os parâmetros a monitorizar devem ser seleccionados lcndo em conta as alterações previsíveis ao nível da qualidade
da água associadas à consLrução e exploração do Projecto. Para tal, devem ser considerados os

seguintes parâmctros: salinidade, temperotum, transpmncia, oxigénio dissolvido, pH, sólido:; suspenst;Js totais,
CBO5, CQO, mercúrio total, cádmio total, chumbo total, cobre total, zinco total, níquel total, CJ IJmio total, arsénio
total, PCB, PAH, HCB, óleos minerais e COTo
Os métodos analfticos dc referência para a aJlálise dos parâ1t1ctros em causa são os referidos no Dec.-Lei nOZ36/98
de 1 de Agosto-
Devem ser recolhidas amostras, nOs pontos de amostragem utilizados nas campanhas referidas no .BIA, acrescjdos de
dois pontos nas praia,." balneares, um imediatamente a sul e outro a imediatamente a norte do P.:,rto da .Figueira da
Foz. Estas recolhas.deverão serreali7;adas à superfIcie e em profundidade.
As análises devem ser realizadas sempre no rnCsmo laboratório que deve ser acreditado.
Na fase anterior ao inIcio da construção devem ser recolhidas amos~ preferencialmente durantl~ o ano anterior ao
inicio da obra, realizando-se uma campanha no fim do Verão (inicio de Outubro) e outra no fim do Inverno (início
de Abril)-
Na fase de constnlção as recolhas devem efectuar-se com uma frequência trimestral.
Nesta fase devem ainda ser recolhidas atnos~s após O tél1Ilino da obra de prolongamento do molhe Norte e
previa~ente às dragagens de manuteJlção (nos pontos previstos na Fig.IV .19 do ElA e num pont:) -de controlo -a
sul do.molhe 8ul)- Devem ser realizadas simultaneamente com a amostragem da qualidade dos se<jjmcntos.

4.2 Qualidade dos sedimentos (dragagens de manutenção)
42. Os parâmetros a monitorizar devem ser os coustantes do Despacho Conjunto dos Minisl,~rios do Ambiente

e Recursos Namrais e do Mar de 21/06/95, ou seja, os rcspeitantes à caractenzaçã." qubnica (metais,
composto:; orgânicos -PCB's, PAH's e HCB e o carbono orgânico total -COT) t: os respeitantes à
caracterização fisica (densidade, percentagem de s6lidos e graIJulometria) assim como a 1oxicidade;

43. Devem ser recolliidas amostras reprcscntativas de toda a área a dragar. A recolha êlas amostras deve
abrang~r toda a coluna a dragar, ou seja, desde a superficie até à c'ota dc dragagem, ind~!pendentemente da
altura dc material aluviollar presente;

44. A qualidade dos sedimentos deve ser analisada previamente às dragagens de roat:lutenç~~J, simultaneamente
cOm a amostragem da qualidade da água. As técnicas e métodos de análise devem ser os l~xplicitados para a

.fase anterior ao inicio da construção;
4.3 Hidrodinâmica e Morfologia Costeira

45- Deve ser efectuada uma campanh~ de registo de parâmetros fIsico-quimicos (velocid:ade das correntes,

condurivid.ade/salinidade, turbidez e concentração de silte/argila) das águas esmarinas ,:m várias estações
localizadas ao longo dos braços Norte e Sul do Mondego. Esta campanlla deve ser :realizada após ser
concluída a obra, no Verão (baixa descarga fluviâl) e compreendendo as siUlações de pn~ia.mar e de baixa-
mar de maré viv!l.- Esta caracterização deve peTTrJitir identificar eventuais alterações no póldrã.O de circulação
das correntes estuarinas e na tipologia da mistura de águas (salin'i1idoce);

46, Efecnlar a monitorização morfo-sediment'aT antcs, durante a obra e até à cohnatação dcl mollie Norte, que
devc incluir:

~ Levanrarnentos trimesu'ais de perfis topográficos de praia, entre Buarcos e uI.:la secção a sul da

Leirosa, entre a batimétrica .10 m (2H) e a cota '1-8 m (ZH)
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~ Execução de fotografias aéreas (ortofotos georeferenciados) do troço 'litoril.l cabo Mondego-.
Leirosa, com uma cobemIra antes do inicio da intervenção e outra após se atingir o equilíbrio
morro-dinâmico na praia da Figueira da Foz

47. Efectuar a monitorização morfo-sedhnentar após a colmatação do molhe Norte, durante ltm período de pelo
menos 5 anos, que deve incluir levantamentos bianuais (Inverno e Verão) de perfis t9]:'ográficos de praia,
entre Buatcos e uma sccção a sul da Leirosa, entre a batimétrica -10m (ZH) c a cota +8 m (ZH);

48. Realizar uma campanha de amostragem de sedimentos na zona de Buarcos-Cova da Gala (pré-praia e praia)
e no anteporto e canal de acesso, antcs de iniciada a obra, depois de se atingir o eq\l ilíbrio dinâmico na
praia da Figucira da Foz e anualmente após a colmatação do mollie norte. Durante um 1:leríodo superior a 5
anos. As amostras devem ser analisadas de forma a pel1l1itir caracterizar a sua granulometria e composição.
Esta caracterização deve permitir identi11car eventuais v&nações no padrão de distribuiç~lo dos sedimentos e
sua proveniência;

4.4 Monitorização da Biologia c Ecologia Costeira e Estuarina.
49. Deve ser cfectuada um .do Plano de Monitorização dos fuctores biológicos e ecc,I6gicos costeiros e

estuarinos dos seguintes parâmetros
)o- Tctiofauna -monitori7;ação anual, predominantemente durante as épocas de reCJlitar{lento,
~ Comunidados de macroinvertebrados subtidais -monitorizaçã:o anual, pr~dominalltemente durante as

épocas de recrutamento
};- Prados de Zostera noltii .monitorização anual
~ Macroalgas -monitorizaçao anual
};- Comunidade qe macroinvertcbmdos interdital;

50. Deve ser aplicada uma metodologia de arnostragem que pennita uma caracterizaç~Lo dos ecossistemas
costeiros e estuari110s principais existentes no local, potenciahnente dc valor e que possam ser afectados
directatnente.

51. O plano de monitorizaçiio deve incidir nas comunidades mais importantes. A sua implcmentaçao deve
respeitar oS protocolos existentes, de modo a que os dados possam ser comparado:., com a situação de
referência e outras amostmgens que poder dO ser solicitadas anteS da implementação do projecto.

52.. Após a recolha de dados, deve ser efectuada uma comparaçã:o estatística dos parâmetro!: biológicos ,. Ante.,~"

e "Depois;' da impleroentaçiio do projecto, iIlcotpomndo a variação sazonal, piomovl~'ndo monitorizações
de um ciclo anual. Deve ser estabeleci da uma relação de causa e efeito, tendo em COtjl:a outros fenómenos
conCOrTentes, que podem ter de scr incorporados na análise se necessário.
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