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Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

PROJECTO "OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO Fosso DA MURALHA DE PENICHE"

1 Tendo por base o parecer técnico final da Comissão de Avariação (CA) e a proposta

da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental

do Projecto "OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO Fosso DA MURALHA DE PENICHE", em fase

de estudo prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável

condicionada à apresentação dos estudos e outros elementos e ao cumprimento

das Medidas de Minimização e Planos de Monitorização, tudo discriminado no

anexo à presente DIA

2 A apreciação da conformidade do respectivo projecto de execução deve ser

efectuada pela Autoridade de AIA, previamente à emissão, pela entidade

3

competente, da autorização do referido projecto de execução.

Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA,

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril.

12 de Outubro de 2005

o Secretário de Estado do Ambiente,

Jt~b~ j) ~
Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa

(No uso da delegação de competências. despacho n.o 16162/2005 (2.a série).
publicado no Diário da República de 25/07/2005)
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ANEXO À DIA DO PROJECTO

"OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE"

..

.

.

.

Caracterização e quantificação dos sedimentos a remover;

Procedimentos a adoptar na recolha, deposição temporária, transporte e destino final dos

sedimentos contaminados bem como a indicação do seu destino final;

Localização em planta dos equipamentos colectivos situados na área de Influência do

projecto, considerando designadamente a área de implantação e envolvente e os circuitos

associados à fase de construção.
Localização em planta das vias de acesso a serem utilizadas para a construção e indicação

da sua capacidade de carga, valor da carga actual e acréscimo previsto e beneficiação

requerida.
Desenvolvimento da análise da afectação de infra-estruturas e actividades existentes e

consideração da necessidade do seu restabelecimento.
Aprofundamento da análise da situação de substituição de estruturas existentes e que

constituem acessos actualmente utilizados considerando alternativas a utilizar ou outra

situação de minimização.

Calendarização da Obra.

.

Geologia

Ease de Construção
.As escavações e dragagens deverão ser cuidadosamente executadas, adoptando as

medidas cautelares propostas no Estudo Prévio no que respeita ao afastamento do

equipamento relativamente à Muralha e à não retirada directa do material junto a esta,

deixando aí "banquetas", de modo a salvaguardar qualquer risco para aquela estrutura;
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o material sobrante das operações de escavação/dragagens deverá ser gerido de acordo

com o expresso no Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e

do Mar, publicado no DR II Série, n.o 141, de 21 de Junho de 1995;

Adoptar as medidas propostas no Estudo Prévio no que respeita à impermeabilização das

margens dos perfis "naturalizados", no sentido de se evitar fugas de água.

.

Hidrodinâmica

Fase de Construção
.As tubagens a inserir no aterro provisório devem ser correctamente dimensionadas e

mantidas desimpedidas e em bom estado de escoamento, a fim de não serem alteradas as

actuais condições de inundação do fosso;
.Adoptar medidas de protecção para evitar eventuais erosões junto aos extremos destas

tubagens, nas zonas de chamada e saída, face às correntes potencialmente elevadas;

.Proceder à recolha periódica de materiais em flutuação que se acumulem no fosso.

Qualidade da Água e dos Sedimentos

Fase de Construção
.Reduzir tanto quanto possível a duração das operações de escavação e dragagem;

.Utilizar equipamento e métodos de dragagem adequados à não dispersão dos sedimentos

na coluna de água (de preferência dragas de baldes, "clamshell" ou outros equipamentos

que não obriguem à fluidificação dos dragados).
.Adopção de medidas para as operações de dragagem de modo a evitar a transferência de

poluição do fosso para a bacia portuária.
.Privilegiar a utilização dos produtos de escavação e dragagem na própria obra;

.Adoptar medidas preventivas de forma a salvaguardar eventuais derrames de matérias

perigosas (combustíveis, lubrificantes, entre outros);

.Manutenção dos equipamentos em bom estado de funcionamento;

.Proibição de descargas de águas residuais do estaleiro no fosso, e adopção de sistemas

que permitam a recolha das drenagens superficiais deste, de modo a evitar a escorrência

de poluentes para o fosso.

Fase de Exploraçã~
.Adoptar para as dragagens de manutenção medidas (aplicáveis) equivalentes às descritas

atrás para a dragagem inicial;
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Proibição de manipulação de óleos e combustíveis no interior do fosso;

Proibição de descargas de águas residuais geradas a bordo de embarcações que

.eventualmente entrem no fosso;

Proibição de entrada de embarcações a motor na zona Norte do fosso (para além da Ponte

Velha I Rodoviária);

Adopção do Plano de Monitorização da qualidade da água, e eventual ajustamento da

gestão da eclusa I plano de água em função dos resultados obtidos.

.

Qualidade do Ar

Fase de Construção
.Cumprir a legislação em vigor relativamente à qualidade do ar, designadamente o Decreto-

Lei n.o 276/99, de 23 de Julho, e as Portarias n.os 1058/94, de 2 de Dezembro, 125197, de

21 de Fevereiro, 399/97, de 18 de Junho e pelo Decreto Lei n.o 273/98, de 2 de Setembro,

que fixam os valores limite e valores guia dos níveis de concentração para os poluentes

S02, CO, NO2 e partículas em suspensão;
.Assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e toda a maquinaria de

apoio à obra;
.Limitar a velocidade de circulação dos veículos, tendo em consideração que as emissões

de poeiras aumentam linearmente com a velocidade;

.Transportar os materiais em camiões com caixa de carga tapada, sempre que possível;

.Reduzir as alturas de queda na carga e descarga de inertes e outros materiais

pulverulentos de modo compatível com as condições técnicas de operação;

.Assegurar a rega controlada e regular, nomeadamente em dias secos e ventosos, da área

afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, a acumulação e a ressuspensão de poeiras

(acessos não pavimentados, áreas de circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra,

zonas de carga, de descarga e de deposição de materiais de construção e de materiais

residuais da obra, zonas de escavação, entre outros);

.Não realizar queimas a céu aberto de todo o tipo de materiais residuais da obra;

.Proceder o mais rapidamente possível ao transporte do excesso de materiais para os

respectivos locais de depósito.

fase de ExploraçãQ
.Quanto ao tráfego de embarcações deverão ser adoptadas as seguintes medidas:

-1mposição de um limite de velocidade reduzido para as embarcações a motor no
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interior do fosso;

-Proibição da entrada de embarcações a motor para Norte da Ponte Velha I Ponte

Rodoviária;

-Proibição de circulação no fosso de matas de água.

Ambiente Sonoro

Fase de Construcão:
.As actividades ruidosas só poderão ter lugar entre as 7 horas e as 18 horas de dias úteis

[caso se pretenda prolongar este período deve ser solicitada, à Câmara Municipal ou

Governo Civil, Licença Especial de Ruído (L.E.R.)];

.Os equipamentos deverão possuir indicação, aposta pelo fabricante ou importador, do

respectivo nível de potência sonora -conforme artigo 140 do RLPS -que deverão cumprir

os valores limites constantes do Quadro 1 e 2 do Anexo II da mesma legislação,

.Para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente confinadas a um determinado espaço,

analisar a viabilidade de colocação de barreiras acústicas, as quais deverão possuir

características de absorção sonora.
.Organização de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao ar livre, de

modo a reduzir na fonte a geração de ruído e a visar o maior afastamento possível das

habitações localizadas 'nas zonas adjacentes à obra;

.Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo

fabricante para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam utilizados nos

trabalhos;

Património Arqueológico

bnteriores ao Início da Ob!q
.Prospecção sistemática das áreas a afectar no decurso da obra e ainda as

correspondentes. à construção e/ou melhoria dos acessos à obra, ao estaleiro e a05 locais

de depósito de inertes;
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Sistemas Ecológicos
.Na fase de construção deverá reduzir-se ao mínimo possível as perturbações no habitat

circundante, restrinqindo as alterações apenas ao estritamente necessário;
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.Prospecção arqueológica subaquática visual e electromagnética integral (através da

instalação de eixos pré-definidos, com um espaçamento máximo de 5 metros) das áreas de

afectação directa e indirecta do projecto, bem como de todas as áreas a afectar

indirectamente, nomeadamente acessibilidades, locais de implantação de estaleiros,

depósitos de dragados! etc. A detecção de anomalias visuais e de massas metálicas

enterradas deverá ser representada em cartografia, contendo dados batimétricos bem

como georeferência de cada anomalia detectada com respectiva descrição para posterior

confirmação, se necessário, através de sondagem por escavação. Esta metodologia poderá

ser substituída pelo recurso à utilização de meios de detecção geofisica, nomeadamente o

Sonar de Varrimento Lateral e Magnetómetro. De qualquer das metodologias utilizadas

deverá resultar a prospecção integral e sistemática das áreas de afectação do projecto;

.Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das

ocorrências então identificadas deverão ser efectuadas sondagens de diagnóstico.

Fase de Construção:
.Todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações. escavações,

terraplenagens, depósitos de inertes, etc.) deverão ter acompanhamento arqueológico

integral, não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como

a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamento

deverá ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a

decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes;

.Providenciar o acompanhamento da obra em meio aquático, encharcado, húmido e zonas

de interface com o meio terrestre, por um arqueólogo com experiência na área da

arqueolog.ia subaquática, de todos os trabalhos de construção que impliquem dragagens,

revolvimentos de solos, nomeadamente a abertura fundações e assentamento de estacaria,

bem como eventuais zonas de empréstimo de terras. O acompanhamento deverá ser

continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em

simultâneo terá de existir um arqueólogo por frente de obra;
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avaliação, registo gráfico (cartografia, desenho e fotografia) e eventual remoção;

Caso seja possível, a draga deverá ser equipada com um dispositivo de visualização

tridimensional, Obstacles Avoidance Sonar -OAS, que permita detectar eventuais vestígios

arqueológicos submersos, não identificados nas campanhas de prospecção arqueológica;

Como medida de mitigação de um eventual impacte negativo das correntes de enchimento

e esvaziamento do fosso sobre a estabilidade do lugre Compostellana 11, na fase de

Projecto de Execução, deve ser realizado um estudo sobre a velocidade destas correntes

na área em causa. Caso esse estudo revele que a intensidade das correntes poderá ser

potencialmente prejudicial para aquele efeito, deverão ser tomadas as devidas medidas de

protecção, incluindo a monitorização regular e sistemática da evolução da situação.

Adicionalmente, e com vista a possibilitar uma avaliação mais rigorosa dos potenciais

impactes nesta embarcação, deve ser efectuado o seu levantamento arqueográfico prévio,

de modo a identificar detalhadamente a estrutura, sua localização exacta e estado de

conservação

Património Arquitectónico
Devem ser cumpridas as medidas cautelares previstas no Estudo Prévio, nomeadamente a

manutenção de uma distância mínima de segurança (de alguns metros) entre a operação

dos equipamentos de escavação I dragagem e a muralha, a não remoção directa de uma

banqueta de sedimentos a esta adjacente, e a não drenagem do fosso, mantendo

ininterruptamente a sua inundação com a maré.

Avaliar se, do lado oposto/montante, irão ocorrer alterações que possam contribuir para um

acréscimo de impulsos sobre a muralha e ainda os efeitos nefastos resultantes da

movimentação de veículos de transportes, maquinarias e equipamentos a operarem nas

vizinhanças das muralhas;. Recuperação da cantaria das Muralhas -Durante as operações de dragagem/escavação do

fosso deverá ser efectuado o resgate da cantaria das Muralhas (em particular das guaritas)

que ao longo do tempo se foi depositando no leito, de modo a possibilitar a posterior

reconstrução (pelas entidades com competências na gestão e recuperação do património

arquitectónico) das Muralhas com materiais originais;

Paisagem

Fase de ConstruçãQ
.Implantação de barreiras visuais (tapumes) envolventes ao estaleiro e à zona de

6



.

intervenção, que impeçam a visualização das obras pelos observadores que se localizam

na sua envolvente, de forma a sentir-se com menor intensidade a desorganização

paisagística resultado da fase de construção;

Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para armazenar

materiais e parqueamento de maquinaria, entre outras acções relacionadas com a fase de

construção;
Execução do projecto de integração paisagística, utilizando sempre que possível flora local.

.
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Socioeconomia

Fase de Construção:
.Implantar o estaleiro, preferencialmente, na localização apresentada no Aditamento ao ElA,

uma vez que se trata de uma zona industrial, próxima do local de intervenção e afastada

dos espaços urbanos existentes;
.Localização em planta dos percursos para os equipamentos colectivos, considerando

designadamente a área de implantação e envolvente e os circuitos associados à fase de

construção.
.Indicar o tipo e quantidade de equipamento e veículos de construção civil a serem utilizados

na obra.
.Localização em planta das vias de acesso a serem utilizadas para a construção e indicação

da sua capacidade de carga, valor da carga actual e acréscimo previsto e beneficiação

requerida.
.Escolha de percursos rodoviários menos penalizantes para as populações e para o restante

tráfego, evitando, se possível, o atravessamento de povoações;

.' Definir e realizar a movimentação de camiões e máquinas pesadas sempre que possível

por vias pavimentadas e consolidadas, de forma a reduzir a emissão de poeiras;

.Implantar um sistema de lavagem, à saída da área afecta à obra, antes da entrada na via

pública, dos rodados de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à obra,

especialmente em dias chuvosos e propícios à acumulação de lamas nos rodados;

.Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, especialmente quando

nela forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, no sentido de

evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento quer por acção

de circulação de maquinaria e de veículos de apoio à obra.
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consideração da necessidade do seu restabelecimento.

Aprofundamento da análise da situação de substituição de estruturas existentes e que

constituem acessos actualmente utilizados considerando alternativas a utilizar ou outra

situação de minimização. -.'-"

Confirmação do prazo e ocorrência da fase de construção e análise face à afluência de

população e intensidade de circulação na área afectada.

Utilização de velocidades reduzidas no atravessamento de aglomerados populacionais em

geral, e junto a pontos sensíveis: escolas, hospitais, entre outros

Utilização de sinalização adequada, diurna e nocturna, nos acessos ao estaleiro e na área

delimitada para execução das obras;

deverá ser
Qualidade da Água
O Plano de Monitorização da qualidade da água apresentar em RECAPE.

elaborado de acordo com o parecer da CA.

Ambiente Sonoro e Vibrações

a} Parâmetros a Analisar:

~
A monitorização a levar a cabo consistirá na medição dos valores assumidos pelo parâmetro

nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, ~Aeq, do ruído ambiente exterior.

Para a fase de construção, o referido parâmetro deve verificar os requisitos definidos pelo n.o 3

do Artigo 4° e n.o 3 do Artigo 8°, do Regulamento Geral do Ruído (DL 292/2000, de 14 de

Novembro ).

Vibrações
Em termos do parâmetro vibrações, a hipótese da sua ocorrência coloca-se apenas para a fase

de construção, essencialmente devido ao quebramento de rocha na zona de implantação da

eclusa e de alguns picos na zona sul do fosso, e ainda às demolições da Ponte Velha e Ponte

Nova, com destaque para a primeira.
A monitorização a levar a cabo terá como objectivo a obtenção das distribuições espectrais da

componente vertical da velocidade de vibração (valores eficazes), em gama de frequência até

à oitava de frequência central igual a 500 Hz. .
8
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o normativo vigente em Portugal é, desde 1983, a NP2074, "Avaliação da influência em

construções de vibrações provocadas por explosões ou acções similares", devendo garantir-se

que o nível de vibrações cumpre o que aí vem estipulado. Ressalva-se, no entanto, que os

limites estabelecidos nessa norma para o critério de avaliação (velocidade vibratória de

partícula) alcançam 6 cm/s, enquanto outros autores apontam para valores de 5 cm/s como

limite de segurança para as estruturas, sendo, no entanto, este valor considerado já intolerável

para a sensibilidade humana.

A título meramente indicativo, a referência alemã nesta matéria estabelece o PPV (Peak

Particle Velocity -velocidade máxima de partículas) para uma frequência < 10 Hz de 20 mm/s

para edifícios comerciais e industriais e apenas de 5 mm/s junto a zonas residenciais.

b) Locais a Monitorizar
.Junto às edificações da Av. 25 de Abril, na zona fronteira ao actual campo de futebol (zona

onde decorrerá um maior volume de escavações, bem como a demolição das estruturas do

campo -bancadas, edificações, etc.);

.Junto às edificações da Av. 25 de Abril, na zona fronteira à Ponte Velha;

.No largo do Município / Avenida do Mar, zona junto ao local de demolição da Ponte Nova e

de provável ocorrência de quebramentos pontuais de rocha;

.Junto ao Forte de Cabanas, zona onde se realizará o essencial do quebramento de rocha,

para fundação da eclusa.

c) Frequência das Campanhas de Amostragem
~ primeira campanha de medição terá lugar até uma semana antes de se iniciarem quaisquer

actividades relacionadas com a construção, nomeadamente circulação de viaturas. Esta

campanha visa reportar a situação actual e a definição de um referencial relativo ao ambiente

sonoro local.
As campanhas subsequentes, durante a fase de construção, terão uma frequência definida

com base na programação da obra, apontando-se de forma aproximada, para o ruído, um

levantamento mensal que será ajustado após 3 campanhas de monitorização, devendo a

monitorização das vibrações ser efectuada aquando da realização das actividades que

previsivelmente Ihes possam dar origem (demolições e quebramentos de rocha).

d) Relatórios de Monitorização
Deverá ser produzido e enviado à Autoridade de AIA um relatório reportando cada campanha

de amostragem do ambiente sonoro e vibrações, que deve incluir uma descrição exaustiva de

todas as actividades e a interpretação dos resultados e, eventualmente, a apresentação de

uma proposta de redefiníção do Plano de Monitorização.
9
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Na sequência dos resultados obtidos poderão vir a ser propostas medidas para reduzir os

níveis de ruído e/ou vibrações às quais o Empreiteiro deverá dar cumprimento. Essas medidas

deverão estar tipificadas e descritas nos relatórios a produzir.

.

Os Projectos de Assinalamento Marítimo das obras e da nova configuração portuária

deverão ser apresentados à Autoridade Marítima Local, ou seja à Capitania do Porto de

Peniche, em tempo para que possam estar implementados atempadamente.

Concluída a intervenção, devem ser apresentados ao Instituto Hidrográfico os novos

elementos topográficos e hidrográficos por forma a actualizar os documentos náuticos

oficiais (Cartas Náuticas Oficiais, Roteiro da Costa de Portugal -Portugal Continental e

Lista de Luzes).
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