
 

 

 

INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS  

 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

 

VOLUME II – RELATÓRIO DE SÍNTESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março 2005 



 

 
2 

 

 

INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS  

 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

 

VOLUME II – RELATÓRIO DE SÍNTESE 

 

 

INDICE GERAL 

 

VOLUME I – Resumo Não Técnico (RNT) 

VOLUME II – Relatório Síntese (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

 

INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS  

 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME II – RELATÓRIO DE SÍNTESE 

 

ÍNDICE DE TEXTO 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 10 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE ............................................................................................. 10 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA .................................................................................................. 10 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO EIA ..................................................................... 11 

1.4 ANTECEDENTES ................................................................................................................................................. 11 

1.6 METODOLOGIA .................................................................................................................................................. 14 

1.7 ESTRUTURA DO EIA .......................................................................................................................................... 15 

2 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO ........................................................................................ 17 

2.1 DESCRIÇÃO DOS OBJECTIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJECTO ....................................................................... 17 

2.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ........................................................................................................ 18 

3 DESCRIÇÃO DO PROJECTO ............................................................................................................................ 23 

3.1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................... 23 

3.2 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS ........................................................................................................................ 24 

3.3 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO ............................................................................................................................. 26 

3.4 CONCEPÇÃO GLOBAL DO PROJECTO .................................................................................................................. 28 

3.5 FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO E QUALIDADE DA ÁGUA .................................................................................... 31 

3.6 COMPONENTES DO PROJECTO ............................................................................................................................ 34 

3.6.1 Limpeza dos Fundos ................................................................................................................................. 34 

3.6.2 Estabilização e Consolidação das Margens ............................................................................................. 35 

3.6.3 Eclusa........................................................................................................................................................ 37 

3.6.4. Ponte Pedonal 1 ( “Ponte Nova” ) .......................................................................................................... 40 

3.6.5. Ponte Rodoviária ..................................................................................................................................... 43 



 

 
4 

3.7 PROJECTOS COMPLEMENTARES (OU SUBSIDIÁRIOS) .......................................................................................... 46 

3.8 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL ............................................................................................................................... 48 

3.9 MATERIAIS E ENERGIA ...................................................................................................................................... 49 

3.10 EFLUENTES, EMISSÕES E RESÍDUOS ................................................................................................................. 49 

3.10.1 Fase de construção ................................................................................................................................. 49 

3.10.2 Fase de exploração ................................................................................................................................. 52 

4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA ............................................................................. 54 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................................................................................... 54 

4.2 CLIMA ............................................................................................................................................................... 54 

4.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA ......................................................................................................................... 57 

4.3.1 Introdução ................................................................................................................................................. 57 

4.3.2 Escala regional ......................................................................................................................................... 57 

4.3.3 Escala local ............................................................................................................................................... 60 

4.3.4 Tectónica e Sismicidade ............................................................................................................................ 66 

4.4 RECURSOS HÍDRICOS ......................................................................................................................................... 67 

4.5 HIDRODINÂMICA ............................................................................................................................................... 68 

4.5.1 Introdução ................................................................................................................................................. 68 

“4.5.2 Marés e Correntes .................................................................................................................................. 68 

4.5.3 Agitação Marítima .................................................................................................................................... 69 

4.6. FACTORES DE QUALIDADE DO AMBIENTE ........................................................................................................ 75 

4.6.1 Qualidade da Água ................................................................................................................................... 75 

4.6.2 Qualidade dos Sedimentos ........................................................................................................................ 86 

4.6.3 Qualidade do Ar ........................................................................................................................................ 91 

4.6.4 Ambiente Sonoro ....................................................................................................................................... 92 

4.6.5 Infra-estruturas de Saneamento ................................................................................................................ 93 

4.6.6 Resíduos Sólidos ....................................................................................................................................... 95 

4.7 FACTORES BIÓTICOS E ECOLÓGICOS ................................................................................................................. 98 

4.7.1 Instrumentos de Reconhecimento e Protecção .......................................................................................... 98 

4.7.2 Comunidades Biológicas......................................................................................................................... 101 

4.8 PAISAGEM ........................................................................................................................................................ 103 

4.8.1 Área de influência do projecto ................................................................................................................ 103 

4.8.2 Organização estrutural da paisagem ...................................................................................................... 104 

4.9 SÓCIO-ECONOMIA ........................................................................................................................................... 109 

4.9.1 População ............................................................................................................................................... 109 

4.9.2. Emprego e Actividades Económicas ...................................................................................................... 110 

4.9.3 Infra-estruturas Viárias .......................................................................................................................... 115 



 

 
5 

4.10 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ........................................................................................................................... 117 

4.11 PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO ....................................................................................... 120 

4.11.1 Património Arquitectónico .................................................................................................................... 122 

4.11.2 Património Arqueológico ...................................................................................................................... 124 

4.12 EVOLUÇÃO DO ESTADO DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO PROJECTO ............................................................. 127 

4.12.1 Geologia e Geomorfologia .................................................................................................................... 127 

4.12.2 Qualidade das Águas e dos Sedimentos ................................................................................................ 127 

4.12.3 Qualidade do Ar .................................................................................................................................... 128 

4.12.4 Ambiente Sonoro ................................................................................................................................... 128 

4.12.5 Factores bióticos e ecológicos .............................................................................................................. 128 

4.12.6 Paisagem ............................................................................................................................................... 129 

4.12.7 Sócio-Economia .................................................................................................................................... 129 

4.12.8 Uso e Ocupação do Solo ....................................................................................................................... 129 

4.12.9 Património Arquitectónico e Arqueológico .......................................................................................... 129 

5. IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E POTENCIAÇÃO ...................................... 130 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................................................................................. 130 

5.2 CLIMA ............................................................................................................................................................. 131 

5.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA ....................................................................................................................... 132 

5.3.1 Fase de Construção ................................................................................................................................ 132 

5.3.2 Fase de Exploração ................................................................................................................................ 133 

5.3.3 Medidas de Mitigação e Potenciação ..................................................................................................... 134 

5.4 RECURSOS HÍDRICOS ....................................................................................................................................... 135 

5.5 HIDRODINÂMICA ............................................................................................................................................. 135 

5.5.1 Fase de Construção ................................................................................................................................ 135 

5.5.2 Fase de Exploração ................................................................................................................................ 136 

5.5.3 Medidas de Mitigação e Potenciação ..................................................................................................... 136 

5.6 FACTORES DE QUALIDADE DO AMBIENTE ....................................................................................................... 137 

5.6.1 Qualidade da Água e dos Sedimentos ..................................................................................................... 137 

5.6.2 Qualidade do Ar ...................................................................................................................................... 144 

5.6.3 Ambiente Sonoro e Vibrações ................................................................................................................. 151 

5.7 FACTORES BIÓTICOS E ECOLÓGICOS ............................................................................................................... 155 

5.7.1 Fase de Construção ................................................................................................................................ 155 

5.7.2 Fase de Exploração ................................................................................................................................ 155 

5.7.3 Medidas de Mitigação e Potenciação ..................................................................................................... 156 

5.8 PAISAGEM ........................................................................................................................................................ 156 

5.8.1 Enquadramento da Avaliação ................................................................................................................. 156 



 

 
6 

5.8.2 Fase de Construção ................................................................................................................................ 157 

5.8.3 Fase de Exploração ................................................................................................................................ 158 

5.8.4 Medidas de Mitigação e Potenciação ..................................................................................................... 159 

5.9 SÓCIO-ECONOMIA ........................................................................................................................................... 160 

5.9.1 Fase de Construção ................................................................................................................................ 160 

5.9.2 Fase de Exploração ................................................................................................................................ 161 

5.9.3 Medidas de Mitigação e Potenciação ..................................................................................................... 161 

5.10 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ........................................................................................................................... 162 

5.10.1 Fase de Construção .............................................................................................................................. 162 

5.10.2 Fase de Exploração .............................................................................................................................. 163 

5.10.3 Medidas de Mitigação e Potenciação ................................................................................................... 163 

5.11 PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO ....................................................................................... 164 

5.11.1 Fase de Construção .............................................................................................................................. 164 

5.11.2 Fase de Exploração .............................................................................................................................. 165 

5.11.3 Medidas de Mitigação e Potenciação ................................................................................................... 167 

5.12 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO PROJECTO ........................................................... 171 

5.13 AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES ............................................................................................................... 172 

6 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO ............................................................................................................. 174 

6.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................... 174 

6.2 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA................................................................................... 174 

6.3 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO E VIBRAÇÕES ................................................................ 178 

7 CONCLUSÕES .................................................................................................................................................... 182 

8 LACUNAS DE CONHECIMENTO ................................................................................................................... 185 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................................... 187 

ANEXOS: 

I – Caracterização da Qualidade da Água do Mar (AMBIO, 2002) 

II – Caracterização Granulométrica e Química de Sedimentos do Fosso da muralha de 

Peniche (IPIMAR, 2003) 

III – Documentação da RESILEI, Tratamento de Resíduos Industriais, Lda. 



 

 
7 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIG. 1 - Carta de Ordenamento ..................................................................................................... 19 

FIG. 2 - Cartas de RAN e REN ..................................................................................................... 20 

FIG. 3 - Planta de Localização da Área de Intervenção do Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira - Troço Alcobaça/Mafra .......................................................................................... 22 

FIG. 4 - Planta de Localização do Fosso da Muralha de Peniche ................................................. 27 

FIG. 5 - Situação Actual ................................................................................................................ 29 

FIG. 6 - Arranjo geral .................................................................................................................... 30 

FIG. 7 - Obras Marginais/Perfis Transversais ............................................................................... 36 

FIG. 8 - Eclusa – Localização, Plantas e Cortes ............................................................................ 39 

FIG. 9 - Ponte Pedonal 1 ............................................................................................................... 41 

FIG. 10 - Ponte Rodoviária............................................................................................................ 44 

FIG. 11 – Ponte pedonal 2 ............................................................................................................. 47 

FIG. 12 - Rosa dos Ventos – Resumo Anual ................................................................................. 56 

FIG. 13 - Carta Geológica ............................................................................................................. 59 

FIG. 14 – Geotecnia.  Localização das sondagens e do tecto rochoso .......................................... 64 

FIG. 15 - Regime de agitação ao largo .......................................................................................... 70 

FIG. 16 - Agitação na bacia portuária T 10s ................................................................................. 72 

FIG. 17 - Agitação na bacia portuária T 12 ................................................................................... 73 

FIG. 18 - Locais de descarga de águas residuais ........................................................................... 76 

FIG. 19 - Locais de colheita de amostras de água e sedimentos ................................................... 79 

FIG. 20 - Localização da ETAR e do Local de Descarga dos Seus Efluentes .............................. 96 

FIG. 21 - Delimitação da Rede Natura 2000 ............................................................................... 100 

FIG. 22 - Rede rodoviária ............................................................................................................ 116 

FIG. 23 - Planta de Localização dos Principais Elementos Patrimoniais .................................... 121 

FIG. 24 - Localização proposta para o estaleiro .......................................................................... 149 



 

 
8 

 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Principais Características dos Cursos de Água ........................................................... 67 

Quadro 2 - Qualidade das Águas no Fosso da Muralha de Peniche .............................................. 80 

Quadro 3 - Qualidade das Águas na Bacia do Porto de Peniche ................................................... 83 

Quadro 4 - Qualidade das Águas Balneares do Concelho de Peniche .......................................... 85 

Quadro 5 - Composição granulométrica, teor em água e matéria orgânica .................................. 88 

Quadro 6 – Teores em metais e em PCB ....................................................................................... 88 

Quadro 7 – Classificação dos sedimentos ..................................................................................... 89 

Quadro 8 - Sistema de Abastecimento de Água: Consumidores e Consumos (2002) .................. 94 

Quadro 9 - Cobertura do Sistema de Recolha dos R.S.U., em 2001 ............................................. 97 

Quadro 10 – Produção de R.S.U., em 2001 ................................................................................... 97 

Quadro 11 – Viaturas de Recolha de R.S.U., em 2001 ................................................................. 97 

Quadro 12 – Destino Final dos R.S.U., em 2001 .......................................................................... 98 

Quadro 13 - Habitats Naturais ocorrentes no Sítio Peniche/Santa Cruz ....................................... 99 

Quadro 14 - Subunidades Homogéneas de Paisagem ................................................................. 105 

Quadro 15 - Atributos estéticos da UHP Península de Peniche .................................................. 106 

Quadro 16 - População Residente e Densidade Populacional no Concelho de Peniche (1991 e 

2001) .................................................................................................................................... 109 

Quadro 17 - População Residente Empregada, Segundo o Sector de Actividade Económica, no 

Concelho de Peniche em 1991............................................................................................. 110 

Quadro 18 - Valores Médio Unitário e Total do Pescado Transaccionado no Porto de Peniche, no 

Período de 1996 a 2000 ....................................................................................................... 112 

Quadro 19 - Matriz de Avaliação de Impactes .............................. Erro! Marcador não definido. 



 

 
9 

ÍNDICE DE FOTOS 

 

Foto 1 – Canal de entrada no fosso e Forte de Cabanas.  Situação actual ..................................... 38 

Foto 2 – Simulação da situação construção da eclusa ................................................................... 38 

Foto 3 - Comporta do Poceirão e Ponte Nova.  Situação actual (vista de Sul para Norte) ........... 42 

Foto 4 – Simulação da situação após remoção da comporta e execução da Ponte Pedonal 1 (vista 

de Sul para Norte) .................................................................................................................. 42 

Foto 5 – Ponte Rodoviária. Situação actual (vista de Norte para Sul) .......................................... 45 

Foto 6 – Simulação da situação após execução da Ponte Rodoviária (vista de Norte para Sul) ... 45 

Foto 7 - Simulação da zona do actual campo de futebol após recuperação do fosso e execução da 

Ponte Pedonal 2 ..................................................................................................................... 45 

Foto 8 - Vista aérea do fosso, de sul para norte, em situação de preia-mar .................................. 60 

Foto 9 - Vista aérea do fosso, de norte para sul, em situação de baixa-mar .................................. 62 

Foto 10 - Vista dos fundos do fosso, em situação de baixa-mar ................................................... 63 

 

 



 

 
10 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Identificação do Projecto e do Proponente 

 

O Projecto a que o presente Estudo de Impacte Ambiental (adiante designado como EIA ) diz 

respeito refere-se a um conjunto de “Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche”, 

encontra-se em fase de Estudo Prévio e foi elaborado por CONSULMAR, Projectistas e 

Consultores, Lda, para o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM).  

 

Corresponde à primeira fase de um conjunto de intervenções previstas no “Plano Orientador de 

Recuperação e Integração Urbanística do Fosso da Muralha de Peniche e Espaço Envolvente”, 

plano esse elaborado e aprovado em 1995. 

 

A sujeição do Projecto a um processo de avaliação de impacte ambiental decorre da sua 

localização em área sensível (de acordo com o ponto iii) da alínea b) do art.º 2º do Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio), devido à presença do monumento nacional que é a Fortaleza de 

Peniche, cuja Zona Especial de Protecção (publicada no Diário do Governo, II série, n.º 71, de 

24 de Março de 1967) inclui o conjunto de muralhas da cidadela de Peniche.  Embora não 

constitua o seu objecto principal, o Projecto vem alterar as instalações portuárias existentes de 

apoio à pesca e recreio (cuja obrigatoriedade de sujeição a procedimento de AIA em áreas 

sensíveis está prevista nas alíneas e) do número 10 e b) do número 12 do Anexo II do D.L. n.º 

69/2000), enquadrando-se assim no número 13 do Anexo II daquele Decreto-Lei. 

 

1.2 Identificação da Entidade Licenciadora 

 

A entidade licenciadora é o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM). 
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1.3 Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do EIA 

 

O EIA foi elaborado pela Impacte – Ambiente e Desenvolvimento, Lda, e a equipa técnica 

responsável tem a seguinte constituição: 

 

Coordenador Geral do EIA 

Dr Artur Correia 

Geologia, Sismologia e Hidrodinâmica 

Eng.ª Ana Cristina Moreira 

Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro 

Eng.ª Patrícia Fernandes 

Qualidade das Águas e dos Sedimentos 

Eng.ª Gabriela Nunes 

Ecologia 

Eng.ª Gabriela Santos 

Paisagem 

Eng. Pedro Baptista 

Socioeconomia 

Dr.ª Filipa Almeida 

Património Arquitectónico e Arqueológico 

Dr. Rui Venâncio 

 

A elaboração do EIA desenrolou-se em duas fases, correspondentes a duas versões do Estudo 

Prévio do Projecto, tal como adiante referido, tendo-se iniciado em Outubro de 2001 e terminado 

em Março de 2005. 

 

1.4 Antecedentes 

 

Em 1995, na sequência de concurso efectuado, a então Junta Autónoma dos Portos do Centro 

procedeu à adjudicação à empresa CONSULMAR – Projectistas e Consultores, Lda., da 
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elaboração do “Plano Orientador de Recuperação e de Integração Urbanística do Fosso da 

Muralha de Peniche e Espaço Envolvente”. 

 

A elaboração desse Plano desenvolveu-se em duas fases: na primeira contemplou-se uma análise 

de soluções alternativas e respectivo balanço comparativo, a que correspondeu um Estudo 

Preliminar de Impacte Ambiental, elaborado por IMPACTE – Ambiente e Desenvolvimento, 

Lda, em Abril de 1995; na segunda foi desenvolvida a solução seleccionada correspondendo a 

uma solução base com algumas variantes localizadas, para a qual veio a ser elaborado um EIA, 

já em Janeiro de 1996, também adjudicado à empresa IMPACTE, Lda. 

 

Decorridos alguns anos foi retomado pelo então Instituto Marítimo-Portuário (IMP) este Plano 

Orientador, onde eram já definidas as obras a realizar e que havia sido aprovado pelas diversas 

entidades com jurisdição ou tutela sobre a área e tipo de intervenção. Foram então estabelecidas 

duas fases para o conjunto de intervenções previstas, correspondendo a primeira à execução das 

infraestruturas do fosso propriamente dito (limpeza, margens, regulação de níveis e travessias), e 

a segunda ao arranjo da zona envolvente. Em Agosto de 2000 o IMP promoveu um novo 

concurso para o conjunto de estudos e projectos respeitantes à primeira fase, designada “Obras 

de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche”. 

 

Em Agosto de 2001, para agilizar o processo de concretização das intervenções necessárias à 

Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche e Zona Envolvente, foi celebrado um Protocolo de 

cooperação entre o então Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (através do 

Instituto da Água), o então Ministério do Equipamento Social (através do ex-IMP e do ex-

Instituto Portuário do Centro, que actualmente estão integrados no Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos), a Câmara Municipal de Peniche e as Águas do Oeste, S.A.. 

 

Nesse Protocolo considerava-se que a implementação do Projecto permitirá à cidade de Peniche 

eliminar toda a carga negativa que a actual degradação do local implica, e dispor de um espaço 

que poderá ser usufruído por toda a população e visitantes, contribuindo decisivamente para o 

desenvolvimento sustentável da cidade, para a melhoria considerável do ambiente urbano, para o 

bem-estar da população residente e para o incremento do turismo de qualidade.  Tal documento 
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constitui uma base de actuação conjunta destas entidades, que concordaram aí em promover os 

procedimentos necessários à implementação das intervenções necessárias ao cumprimento dos 

objectivos estabelecidos, e que garantam: 

 

 O saneamento e reposição do Fosso na máxima extensão possível acompanhando as 

Muralhas; 

 O nível de água permanente em toda a área molhada; 

 A melhoria da qualidade da água; 

 Adequadas condições de estacionamento de embarcações de recreio, a seco e em 

flutuação; 

 O estabelecimento de ligações de veículos ligeiros e de autocarros; 

 O estabelecimento de ligações funcionais entre as zonas interior e exterior das Muralhas; 

 O estabelecimento de zonas de lazer, espectáculo, apoio a actividades culturais e 

desportivas. 

 

O referido Protocolo prevê a constituição de comissões específicas para efeitos de 

acompanhamento, fiscalização e controlo das várias etapas do processo. Assim, e para 

acompanhamento dos trabalhos associados ao projecto das Obras de Recuperação do Fosso da 

Muralha de Peniche, em análise no presente estudo, foi constituída uma Comissão Técnica que 

integra, para além do IPTM, diversas entidades com jurisdição, ou de alguma forma ligadas, à 

área de intervenção do Projecto: 

 

 Câmara Municipal de Peniche; 

 INAG, Instituto da Água; 

 IPPAR, Instituto Português do Património Arquitectónico; 

 IPA / CNANS, Instituto Português de Arqueologia – Centro Nacional de Arqueologia 

Náutica e Sub-Aquática; 

 DGEMN, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais; 

 Águas do Oeste, S.A. 
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Esta Comissão realizou reuniões periódicas com o projectista, CONSULMAR – Projectistas e 

Consultores, Lda, tendo a Câmara e o IPPAR acompanhado de perto, e desde o início o 

desenvolvimento dos estudos. 

 

Também praticamente desde o início, o IPA/CNANS  colaborou no estabelecimento dos 

trabalhos de arqueologia subaquática a serem realizados, tendo ainda sido consultadas, sobre 

alguns aspectos do Projecto, a Capitania do Porto de Peniche e a CCDR Centro. 

 

O INAG, a DGEMN e as Águas do Oeste só posteriormente foram integrados na referida 

Comissão Técnica de Acompanhamento.  

 

Em Setembro de 2001 foi apresentada uma primeira versão do Estudo Prévio, para a qual foi 

elaborada uma versão provisória do EIA, em Fevereiro de 2002. 

 

A apreciação destes documentos pela Comissão Técnica de Acompanhamento levou à revisão do 

Estudo Prévio, realizada durante o último trimestre de 2003 e início de 2004. 

 

É no contexto deste novo Estudo Prévio que surge o presente EIA, o qual integra também as 

questões levantadas no Parecer emitido pela Comissão à versão provisória do mesmo. 

 

1.6 Metodologia 

 

O EIA foi desenvolvido tendo em conta o estabelecido no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio, que aprova o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, e a Portaria n.º 330/2001, 

de 2 de Abril, que fixa as normas técnicas para a estrutura dos Estudos de Impacte Ambiental.  

 

Tem como objectivos avaliar a solução do projecto aprovada para Estudo Prévio em termos dos 

seus efeitos no ambiente, propor as medidas consideradas necessárias para evitar ou atenuar os 

impactes negativos e maximizar os impactes positivos do projecto, e apoiar a tomada de decisão 

pelas entidades competentes. 
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Assim, e em termos gerais, a metodologia utilizada para a elaboração do EIA é a seguinte: 

 

 Caracterização do estado actual do ambiente para os factores mais susceptíveis de serem 

afectados, nas vertentes natural, social e patrimonial; 

 Identificação e avaliação dos impactes que o projecto provocará nos referidos factores; 

 Descrição das medidas previstas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos e 

para potenciar dos impactes positivos 

 Definição das directrizes para o plano geral de monitorização 

 

Importa referir que este Estudo envolveu o trabalho conjunto e integrado da equipa 

pluridisciplinar acima referida, sendo o documento final, agora apresentado, o resultado dessa 

integração. 

 

1.7 Estrutura do EIA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto por dois volumes, correspondendo: 

 

 O primeiro volume ao Resumo Não Técnico que sintetiza e traduz, em linguagem não 

técnica, o conteúdo do EIA; 

 O segundo volume ao Relatório Síntese, estruturado nos seguintes Capítulos: 

 

Capítulo 1 – Introdução, onde se indicam os objectivos e âmbito do EIA, a identificação do 

projecto, da entidade proponente e licenciadora e dos responsáveis pela elaboração do Estudo, tal 

como a metodologia e a descrição geral da estrutura do EIA. 

 

Capítulo 2 – Objectivos e Justificação do Projecto, onde se indicam os principais objectivos e 

a justificação técnica, socio-económica e ambiental do projecto, assim como os antecedentes do 

projecto. 
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Capítulo 3 - Descrição do Projecto, onde se identifica a localização e a concepção geral do 

Projecto, e apresenta-se uma descrição sumária dos processos de construção e operação das 

obras de recuperação. 

 

Capítulo 4 - Caracterização da Situação de Referência, onde se procede à caracterização do 

estado do ambiente na área de intervenção e na sua área envolvente, antes da implementação do 

Projecto, no que se refere aos descritores biofísicos, socioeconómicos, qualidade do ambiente e 

patrimoniais que se mostrem mais susceptíveis de afectar ou ser afectados, directa ou 

indirectamente pela intervenção. 

 

Capítulo 5 - Impactes Ambientais e Medidas de Mitigação e Potenciação, onde se procede à 

identificação, previsão e avaliação dos principais impactes ambientais susceptíveis de serem 

provocados pela construção e exploração do projecto. Nesta análise foram considerados os 

“Riscos Ambientais Associados ao Projecto”, bem como a não realização do Projecto, referida 

como “Ausência do Projecto”. Procede-se, ainda, à definição de medidas de mitigação dos 

impactes negativos e potenciadoras dos impactes positivos a aplicar com vista a minimizar os 

efeitos negativos significativos e a potenciar os impactes positivos. 

 

Capítulo 6 – Programa de Monitorização, onde se indicam os programas de monitorização a 

desenvolver em cada uma das fases do projecto, construção e exploração. 

 

Capítulo 7 - Conclusões, onde se apresentam as principais conclusões do Estudo apresentado. 

 

Capítulo 8 - Lacunas de Conhecimento, onde se procede à identificação das principais lacunas 

de informação sentidas na realização do Estudo. 

 

A Bibliografia citada no texto está indicada a seguir ao Capítulo 8, tal como os anexos. 

 

Os quadros e figuras estão inseridos na página onde são referidos pela primeira vez ou na página 

imediatamente a seguir; os respectivos índices indicam a sua localização no texto. 
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2 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

2.1 Descrição dos Objectivos e da Necessidade do Projecto 

 

Sendo o Projecto a concretização das intervenções definidas na primeira fase do “Plano 

Orientador de Recuperação e de Integração Urbanística do Fosso da Muralha de Peniche e 

Espaço Envolvente”, os seus objectivos e necessidade, que a seguir se apresentam, encontram-se 

aí estabelecidos. 

 

O Fosso da Muralha de Peniche e a sua envolvente encontra-se muito assoreado, as diversas 

estruturas de atravessamento e de suporte estão bastante degradadas e apresenta uma ocupação 

pouco compatível com a monumentalidade do local.  Acresce que a descarga de águas residuais 

domésticas que, ao longo de vários anos, foi efectuada sem qualquer tratamento para o fosso, 

tem igualmente contribuído para a degradação ambiental do local. 

 

Esta situação constitui pois uma limitação assinalável à adopção daquele espaço de ligação como 

elemento qualificador e eficaz de enquadramento urbano e valorização do património cultural 

edificado.  

 

Os objectivos essenciais do Projecto são assim o de proceder à recuperação e valorização 

ambiental do espaço para actividades de lazer, recreio e desporto, possibilitando a reposição da 

imagem paisagística conferida pelo plano de água em torno da Muralha, e conferindo-lhe a 

anterior dignidade arquitectónica de “Muralha quase inacessível”. 

 

Pretende-se ainda que estes objectivos sejam atingidos sem afectar-se as actuais acessibilidades, 

pedonais e automóveis, ao núcleo antigo da cidade. 

 

Para tal será criado um plano de água permanente, com uma zona envolvente paisagisticamente 

enquadrada.  As actuais estruturas de atravessamento do fosso que se encontram degradadas – 
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Ponte Nova (pedonal) e Ponte Velha (rodoviária) serão substituídas, sendo complementadas por 

duas novas travessias pedonais, próximo dos limites norte e sul do fosso (esta última integrada 

na estrutura da eclusa que regula a permanência do plano de água).  O plano de água terá 

condições para ser utilizado por pequenas embarcações de recreio. 

 

2.2 Instrumentos de Gestão Territorial 

 

Para a área de influência do projecto das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche 

encontram-se instituídos dois instrumentos de planeamento a saber: 

 

 Plano Director Municipal de Peniche (PDM); 

 Plano de Ordenamento da Orla Costeira do Troço Alcobaça/Mafra (POOC). 

 

No que se refere ao PDM de Peniche (ratificado pela RCM n.º 139/95, de 16 de Novembro), o 

Fosso e a sua margem Oeste são classificados como Espaço Cultural e uma extensa área 

adjacente à margem Este do Fosso, a Norte da zona portuária, é classificada com Espaço 

Industrial, conforme se pode observar na Carta de Ordenamento (FIG. 1). 

 

Quanto à zona envolvente, o PDM classifica as seguintes áreas: 

 

 A Oeste, espaço urbano (Peniche); 

 A Norte, espaço industrial e espaço urbano; 

 A Este, área de equipamento e espaço turístico (hotel e parque de campismo); 

 A Sudeste, espaço natural (dunas e praias). 

 

Relativamente aos regimes inerentes à RAN e à REN, estes não são aplicáveis para a área em 

estudo (FIG. 2). 
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FIG. 1 - Carta de Ordenamento 
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FIG. 2 - Cartas de RAN e REN 
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No que respeita ao POOC, aprovado pela RCM n. 11/2002, de 17 de Janeiro, a sua “área de 

intervenção abrange o domínio público e duas faixas que correspondem a uma zona terrestre de 

protecção, cuja largura máxima é de 500 m, ajustável sempre que se justifique, e uma faixa 

marítima de protecção que tem como limite máximo a batimétrica (- 30,00 m)ZH”. 

 

Na estreita Zona Terrestre de Protecção que integra a Área de Intervenção do POOC, Peniche é 

considerado como um dos aglomerados mais significativos, quer seja a nível urbano, quer a nível 

da actividade turística. Em termos quantitativos, cerca de 1 226 ha deste Concelho são 

abrangidos pela Zona Terrestre de Protecção. 

 

Deste modo, o Fosso da Muralha é considerado como Zona Terrestre de Protecção da Área de 

Intervenção do POOC, pelo que o regime inerente ao POOC é aplicável (FIG. 3). 

 

Salienta-se, ainda, o facto de a Fortaleza de Peniche estar classificada como Monumento 

Nacional (MN) pelo Decreto n. 28 536, de 22 de Março de 1938, e de a área de implantação do 

projecto estar abrangida pela servidão administrativa instituída pela Zona Especial de Protecção 

(ZEP), publicada no Diário do Governo, 1.ª Série, n.º 71, de 24 de Março de 1967, pelo que 

qualquer alteração que decorra dentro dos limites espaciais estabelecidos neste documento legal 

estará sujeita a um parecer prévio do IPPAR. 
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FIG. 3 - Planta de Localização da Área de Intervenção do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

- Troço Alcobaça/Mafra 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

3.1 Introdução 

 

O Projecto das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche (adiante designado por 

Fosso) a que se refere o presente EIA, encontra-se em fase de Estudo Prévio. 

 

Na versão agora apresentada – Abril de 2004 - e que constitui a revisão de uma anterior, 

apresentada em Setembro de 2001, são mantidos os princípios do “Plano Orientador” 

desenvolvido em 1995, enquadrados e complementados com os resultados de diversos pareceres, 

reuniões e recomendações produzidos quer pela Comissão de Acompanhamento do Projecto, que 

inclui representantes, entre outras entidades, do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 

Câmara Municipal de Peniche e Instituto Português do Património Arquitectónico. 

 

Para além da contemplação destas recomendações, a nova versão do Estudo Prévio, bem como 

do presente EIA, inclui ainda novos elementos que permitiram aprofundar a caracterização topo-

hidrográfica e geotécnica da área de intervenção, bem como da qualidade dos sedimentos. 

 

Dado que o Projecto corresponde à primeira fase das intervenções previstas no “Plano 

Orientador de Recuperação e Integração do Fosso da Muralha de Peniche e Espaço Envolvente”, 

já aprovado, ele integra-se nos objectivos fixados no Plano Director Municipal do Concelho de 

Peniche, constituindo, ele próprio, um Plano de Pormenor ou de Requalificação para uma zona 

específica da cidade. Para além destes factos, a conformidade do Estudo Prévio a que se refere 

este EIA com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis foi assegurada através do 

acompanhamento da sua elaboração pela Comissão de Acompanhamento. 

 

Refira-se ainda que, em Agosto de 2001, foi celebrado um Protocolo de Cooperação entre o 

Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e Ambiente (Instituto da Água), o 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Instituto Portuário e dos Transportes 
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Marítimos e Instituto Portuário do Centro), a Câmara Municipal de Peniche e as Águas do Oeste, 

S.A., para a implementação do projecto de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche. 

 

Nesse Protocolo considerava-se que a implementação do Projecto permitirá à cidade de Peniche 

eliminar toda a carga negativa que a actual degradação do local implica, e dispor de um espaço 

que poderá ser usufruído por toda a população e visitantes, contribuindo decisivamente para o 

desenvolvimento sustentável da cidade, para a melhoria considerável do ambiente urbano, para o 

bem-estar da população residente e para o incremento do turismo de qualidade.  Tal documento 

constitui uma base de actuação conjunta destas entidades, que concordaram aí em promover os 

procedimentos necessários à implementação das intervenções necessárias ao cumprimento dos 

objectivos estabelecidos. 

 

3.2 Alternativas Consideradas 

 

Pela própria natureza do Projecto, de recuperação do Fosso da Muralha, não há, naturalmente, 

lugar a alternativas de localização. 

 

Por outro lado, no referido “Plano Orientador”, que esteve na génese deste Projecto e havia ele 

próprio sido sujeito, em 1995/96, a um Estudo de Impacte Ambiental (seguindo a legislação 

então em vigor), foram estudadas alternativas, cuja análise e selecção resultou na versão final do 

plano aprovada, onde se definiram os objectivos concretos a atingir e o tipo de infraestruturas. 

 

No presente Projecto as alternativas consideradas respeitaram, assim, essencialmente a aspectos 

estruturais ou de funcionamento de algumas das suas componentes. 

 

Refira-se ainda que, dado o modo como o Projecto foi desenvolvido, contando desde o início 

com o acompanhamento activo e a participação das diversas entidades representadas na 

Comissão de Acompanhamento, estas alternativas foram sendo analisadas, avaliadas e 

seleccionadas ao longo deste processo de acompanhamento, seja de modo mais formal – 

nomeadamente através da sua inclusão na primeira versão do Estudo Prévio – seja no âmbito das 
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reuniões efectuadas, onde foram apresentados estudos preliminares, cuja apreciação e selecção 

foi objecto de pareceres escritos das diferentes entidades ou de relato nas Actas das reuniões. 

 

A solução proposta nesta versão do Estudo Prévio é assim o resultado desta selecção gradual de 

alternativas que foi sendo feita ao longo do processo de acompanhamento. Resumidamente, as 

alternativas que foram sendo consideradas, e as opções tomadas, foram as seguintes: 

 

 Estrutura de manutenção dos níveis de água no interior do fosso 

Para atingir este objectivo inicial do Plano foram considerados dois tipos de estrutura: uma 

comporta única ou uma eclusa.  Para permitir a entrada e saída de embarcações do fosso sem 

condicionamentos de maré, foi seleccionada a solução com eclusa.  Para além desta 

funcionalidade, a diferença entre as duas soluções residia apenas no seu custo, tendo os 

promotores considerado que os benefícios obtidos compensavam o acréscimo de custo da 

eclusa.  Dos restantes pontos de vista, nomeadamente no que se refere à renovação da água no 

fosso, as soluções eram equivalentes; 

 

 Configuração do leito do Fosso 

Na versão inicial do Estudo Prévio, e dando sequência a solicitação da Comissão de 

Acompanhamento, foram analisadas duas alternativas para a configuração do leito do Fosso 

na sua metade norte: com um alargamento e a implantação de duas pequenas ilhas, ou 

mantendo um andamento paralelo à muralha, com a largura média equivalente à da metade 

sul.  Estas duas soluções foram analisadas, entre outros aspectos, sob o ponto de vista da 

qualidade da água e da maior ou menor dificuldade na renovação desta, tendo-se concluído 

serem equivalentes.  A Comissão optou pela solução sem ilhas, por esta possibilitar: 

“- A recuperação da herança da funcionalidade original do Fosso, reforçando o plano de 

água e a Muralha relativamente à linha de margem naturalizada; 

- A disponibilidade de mais espaço (na margem nascente) o que permite um melhor 

enquadramento da área de intervenção face à zona industrial confinante.” 

Como consequência desta opção foi ainda recomendada pela Comissão a inserção de uma 

nova travessia pedonal na metade norte do Fosso, para compensar a perda de acessibilidade 

entre as duas margens resultante da supressão das ilhas. 
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 Tomada de água a norte 

O Plano Orientador previa a possibilidade de efectuar a alimentação do Fosso através de uma 

tomada localizada na costa a norte, caso não fosse possível garantir a qualidade da água 

apenas com a alimentação por sul.  Os estudos efectuados, incluindo o recurso a modelação 

matemática, revelaram que a entrada de água apenas por sul era suficiente para obter taxas de 

renovação e qualidade adequadas, dispondo a gestão da eclusa ainda de uma margem de 

manobra razoável para aumentar a renovação caso a prática viesse a demonstrar essa 

necessidade.  Por este motivo, e pelo elevado custo estimado para a tomada de água, a 

Comissão optou por seleccionar a solução sem esta estrutura (cuja construção não fica, 

porém, inviabilizada, e pode sempre ser equacionada em fase posterior).  Como consequência 

desta opção foi também suprimido o açude a executar junto à Ponte Velha caso houvesse 

alimentação por norte, e cujo objectivo era garantir que esta metade do Fosso recebia apenas 

água de melhor qualidade – directa do mar e não do porto de pesca; 

 

 Ponte Velha 

O Plano Orientador previa a manutenção de uma estrutura de travessia mista peões / 

automóveis (estes condicionados pela largura da via), como a actual.  No decorrer do Projecto 

em análise constatou-se o avançado estado de degradação da actual ponte, e foi confirmado o 

seu valor patrimonial nulo ou irrelevante.  Assim a Comissão recomendou a sua substituição 

por uma outra estrutura com a mesma funcionalidade; na versão inicial do Estudo Prévio 

foram propostas duas soluções alternativas para esta estrutura.  Após apreciação destas 

soluções, a Comissão optou por aquela que, após a introdução de alguns ajustamentos, veio a 

constar da versão revista do Estudo Prévio, por ser “a mais adequada ao local, por ter um 

aspecto visual mais ligeiro e ser menos mimética em relação à Muralha”, e ainda por ter “a 

vantagem de valorizar e não competir com o aspecto robusto e intemporal da Muralha, ...”. 

 

3.3 Localização do Projecto  

 

O projecto localiza-se no istmo que liga a cidade de Peniche ao continente, no concelho de 

Peniche e nas Freguesias de Ajuda, S. Pedro e Conceição, conforme FIG. 4. 
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FIG. 4 - Planta de Localização do Fosso da Muralha de Peniche 
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3.4 Concepção Global do Projecto 

 

O Projecto consiste essencialmente na criação de um Plano de Água, destinado a utilização pela 

náutica de recreio e a fruição visual, recriando um novo leito para o Fosso, e na melhoria de 

algumas das actuais estruturas de atravessamento do Fosso e das zonas envolventes do mesmo. 

 

O Plano de Água terá um nível mínimo permanente de (+2.50 m)ZH, de modo a permitir a 

entrada e saída de embarcações em qualquer nível de maré, e a garantir níveis mínimos de 

qualidade da água, compatíveis com as utilizações previstas.  Para tal será construída uma eclusa 

na extremidade Sul, será removido material do leito do Fosso e proceder-se-á à estabilização e 

consolidação das margens.  

 

A área de intervenção tem um total de cerca de 6.5 ha, com uma configuração irregular e 

alongada em planta, com desenvolvimento Norte-Sul em cerca de 1 300 m, acompanhando o 

desenvolvimento da muralha e com largura variável entre 30 e 80 m, consoante o contorno desta 

e respectivos baluartes, conforme se apresenta na FIG. 5.  

 

Na metade troço Sul do Fosso, até sensivelmente à Ponte Velha, o tirante mínimo de água será 

de 1,5 m, o que implica uma cota de fundos de (+1 m) ZH. Na metade Norte o nível mínimo da 

água será de 1 m, o que implica uma cota de fundos de (+1,5 m) ZH.  

 

Para atingir os objectivos propostos as intervenções serão as seguintes (ver FIG. 6): 

- Construção de uma eclusa na ligação ao porto de pesca, equipada com uma travessia 

pedonal e ligação, igualmente pedonal, ao interior do Forte de Cabanas 

- Remoção da comporta do Poceirão, e construção de uma nova travessia pedonal; 

- Demolição da Ponte Velha e construção de uma nova travessia, assegurando as mesmas 

funcionalidades – tráfego automóvel e pedonal, e passagem das redes de infraestruturas 

- Demolição do campo de futebol e edifícios adjacentes 

- Construção de uma travessia pedonal, na zona do campo de futebol  

- Construção na mesma zona de uma plataforma flutuante para apoio lúdico e recreativo – 

esplanada e ponto de embarque de pequenas embarcações, tipo “gaivotas” e canoas 

- Construção de taludes naturalizados no limite nascente. 
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FIG. 5 - Situação Actual 
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FIG. 6 - Arranjo geral 
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3.5 Funcionamento hidráulico e qualidade da água 

 

O sistema de funcionamento hidráulico previsto para o Fosso assenta nos seguintes princípios: 

 Quando o nível da maré é superior ao nível mínimo do Plano de Água, as comportas da 

eclusa são mantidas completamente abertas, e a circulação de água e embarcações entre 

o Fosso e a bacia portuária é livre; 

 Quando a vazante leva o nível da maré a atingir o valor mínimo admitido no Fosso, as 

comportas são fechadas; 

 Durante aquele período de fecho, que se prolonga até que a maré atinja de novo o nível 

mínimo, não há circulação de água entre o Fosso e a bacia portuária, mas as 

embarcações poderão utilizar o sistema elevatório da eclusa para transporem o desnível 

e assim circularem entre os dois corpos de água; 

 Quando o nível da água do mar for excepcionalmente elevado, devido a uma maré viva 

extraordinária, eventualmente conjugada com uma sobreelevação devida ao vento, o 

que poderia impedir uma drenagem eficaz das águas pluviais, as comportas serão 

fechadas – mantendo-se no entanto a circulação das embarcações através da eclusa. 

 

A duração destes períodos depende do nível de água pretendido e dos volumes das marés,  

conforme se apresenta no quadro seguinte : 

 

Maré 

 

Nível mínimo 

(+2,5 m) ZH 

Nível mínimo 

(+2,25 m) ZH 

Nível mínimo 

(+2,0 m) ZH 

Tempo de 

Abertura 

(horas) 

Volume 

admitido 

(em % do 

vol. retido ) 

Tempo de 

Abertura 

(horas) 

Volume 

admitido 

(em % do 

vol. retido ) 

Tempo de 

Abertura 

(horas) 

Volume 

admitido 

(em % do 

vol. retido ) 

Morta 3,1 16 % 4,8 45% 6,2 93% 

Média 4,4 48% 5,4 85% 6,2 147% 

Viva 4,9 80% 5,6 125% 6,2 200% 

 

 

Para avaliar a possibilidade de ocorrer alguma diminuição da qualidade da água, quer durante o 

período de fecho das comportas, devido a fenómenos de biodegradação provocada pelo 

aquecimento solar, quer ao longo dos ciclos de maré, por efeito cumulativo daqueles fenómenos 
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se a renovação da água não fosse suficiente, foi efectuado um estudo recorrendo a simulação em 

modelo matemático. 

 

Este estudo tinha ainda por objectivo adicional avaliar da necessidade de introduzir uma tomada 

de água do mar a norte, hipótese deixada em aberto no Plano Orientador. 

 

O modelo utilizado, bidimensional na vertical, simula a evolução temporal do nível da superfície 

livre da água, da temperatura, e das concentrações de oxigénio dissolvido, biomassa algal, 

nitratos, fosfatos e amónia, à superfície e junto do fundo. Os parâmetros considerados permitem 

caracterizar as condições do ecossistema aquático e avaliar qualidade da água para os usos  

pretendidos. 

 

O intervalo de tempo considerado foi de um ciclo de maré morta – maré viva, ao longo de um 

mês, entre 15 de Julho e 15 de Agosto, de modo a constituir-se o cenário mais desfavorável – 

maiores temperaturas e radiação solar – em termos das condições propiciadoras de degradação 

da qualidade da água. 

 

Para as condições iniciais dos parâmetros de qualidade foram aplicados valores médios da água 

do mar na época do ano em estudo e considerou-se o cenário, realista, em que não existem 

descargas de águas residuais domésticas. 

 

Refira-se ainda que à data da realização deste estudo existiam ainda duas alternativas para a 

configuração do Fosso, ou seja, com e sem uma ilha no interior, a primeira das quais foi 

posteriormente abandonada em resultado da opinião da Comissão de Acompanhamento, pelo que 

as simulações reflectem essa situação. 

 

Para apreciação dos resultados da simulação, e na ausência de legislação portuguesa em vigor 

que estabeleça normas de qualidade para as utilizações previstas, foram consideradas outras 

disposições, nomeadamente os valores–limite para águas destinadas a recreio com contacto 

indirecto, fixadas no já revogado Decreto-Lei nº 74/90, de 7 de Março, e regulamentos 
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municipais de águas residuais, alguns dos quais contêm especificações para as características da 

qualidade das águas destinadas a recreio sem contacto directo. 

 

Relativamente ao primeiro diploma, seria aqui aplicável o referente ao parâmetro oxigénio 

dissolvido, para o qual é estabelecido um valor mínimo de 4 mg/l. Do segundo tipo de 

regulamento retiraram-se as indicações apresentadas no quadro seguinte: 

 

Características Valores limite 

Efeitos psicológicos 

Temperatura 

Controlo do crescimento de algas 

Nitratos  

Fosfatos 

 

 

30 ºC 

 

3,0 mg/l 

0,5 mg/l 

Efeitos químicos ou bioquímicos 

Oxigénio dissolvido 

 

5,0 mg/l 

(nunca baixar de 3,0 mg/l ) 

 

Os resultados das simulações efectuadas podem resumir-se do seguinte modo: 

- as concentrações de oxigénio dissolvido e de nitratos estão sempre muito afastados daqueles 

limites (com efeito, o oxigénio dissolvido nunca desce abaixo de 7,5 mg/l e o máximo valor 

de nitratos é de 0,18 mg/l ) 

- as concentrações de fosfatos são uma ordem de grandeza inferiores ao limite (valores 

máximos atingidos de cerca de 0,3 mg/l) 

- os valores da biomassa algal não revelam riscos de eutrofização 

- os valores da temperatura são sempre consideravelmente inferiores ao limite de 30 ºC, 

mesmo no local mais desfavorável (extremidade do fosso mais distante da eclusa, onde a 

profundidade é também menor) 

- os gradientes verticais das concentrações de todos os parâmetros são desprezáveis 

- não existem diferenças significativas entre as duas configurações ( com e sem ilha ) 

 

Analisando estes resultados, e tendo em conta que os estudos foram efectuados para as situações 

mais desfavoráveis (algumas das simulações restringiram-se à opção, então em aberto, de 

implantação de uma ilha no leito do fosso, mais desfavorável no aspecto da renovação da água), 



 

 
34 

conclui-se, com uma apreciável margem de segurança, que será possível manter a massa de água 

no interior do Fosso com boas características de qualidade, sem riscos de se criarem condições 

de anaerobiose ou de eutrofização, e possibilitando assim a sua utilização para recreio náutico e 

fruição visual. 

 

Acresce ainda que, caso se viesse a revelar necessário, o sistema da eclusa tem uma margem de 

manobra considerável para aumentar a taxa de renovação da água, através do ligeiro 

rebaixamento – sem afectar os usos previstos - do nível mínimo da água no interior do Fosso (ver 

quadro anteriormente apresentado). 

 

3.6 Componentes do Projecto 

 

3.6.1 Limpeza dos Fundos 

 

A intervenção prevê a extracção de sedimentos dos fundos actuais ao longo de toda a extensão 

do Fosso, para criação das alturas de água pretendidas. Serão removidas por dragagem e 

escavação cerca de 120.000 m3 de sedimentos, a maior parte dos quais por escavação (por 

dragagem entende-se aqui a remoção de material submerso, com recurso a equipamento 

flutuante, e por escavação a remoção de material emerso). 

 

A extracção deste material será efectuada sem recorrer à drenagem do fosso, por forma a não 

induzir a possível degradação, por secagem, da estacaria de pinho verde que exista nas fundações 

de alguns troços da muralha. 

 

Encontrando-se os troços onde se situarão as estacas na zona do fosso onde a limpeza dos fundos 

atinge apenas a cota (+1,5 m)ZH – sempre acima da baixa-mar – esta fundação nunca será 

exposta, permanecendo envolvida nos sedimentos como actualmente, pelo que também não se 

porão questões relativamente à descompressão lateral dos terrenos. 

 

São ainda referidos no Estudo Prévio particulares cuidados a ter na faixa adjacente à muralha, de 

modo a evitar quaisquer acções que possam conduzir a eventuais instabilizações, mesmo que 
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localizadas, daquela estrutura.  Assim, o equipamento será operado a uma distância mínima de 

protecção da muralha, com a remoção dos lodos e areias da faixa até à estrutura feita 

indirectamente, após escorregamento desse material para o pé do talude da dragagem. 

 

Em alguns pontos será necessário proceder ainda ao quebramento de rocha, para garantir as 

condições de segurança à utilização prevista para o fosso.  Esta operação será, no entanto, pouco 

significativa e restrita a alguns picos na metade sul do fosso, bem como para a execução das 

fundações da eclusa. 

 

3.6.2 Estabilização e Consolidação das Margens 

 

No troço Sul do Fosso, até à Ponte Velha, a margem tem actualmente um perfil vertical, que será 

mantido e reabilitado.  Este tipo de perfil será prolongado cerca de 50 metros para Norte da 

Ponte Velha, com uma estrutura que replica a existente. 

 

No troço Norte serão executados perfis naturalizados em talude, com composição adaptada à 

configuração existente, e adoptando um coberto vegetal adequado às condições locais. Os perfis 

transversais correspondentes a estas obras marginais apresentam-se na FIG. 7, estando a sua 

localização assinalada na FIG. 6. 

 

Nas estruturas naturalizadas foi previsto o recurso a material vegetal, característico de zonas de 

transição entre os meios terrestre e marinho, tolerante ao encharcamento e à salinidade, sendo os 

perfis naturalizados individualizados em quatro níveis de influência das marés e da maresia, 

prevendo-se espécies adequadas aos graus de salinidade e submersão respectivos.  

 

A composição das estruturas propostas prevê o recurso a betão armado e prismas de 

enrocamento, no troço Sul, e, eventualmente, ao material dragado, no troço Norte.  Dada a 

natureza dos terrenos locais e os consequentes níveis freáticos previsíveis, as fugas de água do 

interior do fosso nos períodos de fecho das comportas não serão significativas, pelo que não são 

necessárias medidas de impermeabilização particulares, para além da possível utilização de solos 

menos permeáveis (mais argilosos) nos taludes naturalizados. 
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FIG. 7 - Obras Marginais/Perfis Transversais 
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3.6.3 Eclusa 

 

Esta componente do Projecto destina-se a assegurar um nível mínimo de água, (+2.50 m)ZH, 

dentro do fosso, mantendo, em simultâneo, a comunicação permanente deste com o exterior, 

permitindo assim a circulação de pequenas embarcações (calados até cerca de 1m) sem 

condicionalismos de maré, a qualquer hora do dia e em qualquer sentido (apenas, naturalmente, 

com eventuais restrições resultantes do horário de funcionamento que venha a ser adoptado para 

a eclusa). 

 

Trata-se de um eclusa de “muito pequena elevação”, constituída por um duplo conjunto de 

comportas de eixo vertical e sistema de enchimento-esvaziamento pelas extremidades (FIG. 8). 

Está dimensionada por forma a garantir uma altura mínima de água no Fosso de 1.50 m, mesmo 

nas situações de baixa-mar de águas vivas, que no Porto de Pesca é de (+0,5 m)ZH.  A 

comunicação pedonal entre as duas margens da eclusa será assegurada por uma ponte levadiça 

de estrutura metálica e passadiço de madeira. 

 

Outro passadiço semelhante será construído para possibilitar o acesso ao Forte de Cabanas a 

partir do lado nascente da eclusa (substituindo os degraus precários aí existentes de entrada na 

muralha). Não se encontra ainda definido se a eclusa será operada pelos tripulantes das 

embarcações ou por um funcionário. Neste último caso será construída uma instalação de apoio, 

para permanência do operador, abrigo de equipamentos, atendimento do público, instalações 

sanitárias, etc. 

 

O terrapleno onde ficará inserido o poço da eclusa será apenas encostado à muralha do Forte, no 

entanto a parede será revestida de uma tela como medida de segurança adicional. A eclusa 

integra-se na paisagem circundante, dando continuidade ao actual terrapleno portuário. 

 

Prevê-se que possa ocorrer o assoreamento dos fundos no lado exterior da eclusa, o que virá a 

implicar a execução de dragagens de manutenção.  
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Apresentam-se em seguida imagens da situação actual no local proposto para a implantação da 

eclusa e uma simulação da situação após a execução da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Canal de entrada no fosso e Forte de Cabanas.  Situação actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Simulação da situação construção da eclusa 
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FIG. 8 - Eclusa – Localização, Plantas e Cortes 
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3.6.4. Ponte Pedonal 1 ( “Ponte Nova” ) 

 

A ponte proposta para substituir a actual Ponte Nova retoma a geometria da estrutura 

originalmente existente no local, anteriormente à instalação aí da comporta do Poceirão.  Será 

constituída por uma estrutura metálica, com um tabuleiro em madeira, apoiando-se nos mesmos 

encontros de alvenaria da ponte original e prolongando-se num passadiço paralelo à muralha, 

contornando o canto desta (FIG. 9). 

 

A comporta existente, e respectivas estruturas complementares, como o passadiço e remates em 

betão aplicados aos encontros originais em alvenaria, será demolida.  Será ainda arranjado este 

canto do terrapleno, revestindo-se a parede do fosso, actualmente em betão à vista, com pedra 

(liós bujardado), proporcionando assim um remate adequado entre a parede revestida que limita 

a Avenida do Mar e os encontros da ponte; a caixa de esgoto presente nesta esquina, que se 

encontra já actualmente desactivada, será igualmente demolida. 

 

Apresenta-se nas páginas seguintes algumas imagens simulando a situação após execução da 

estrutura proposta e comparando-a com a presente, possibilitando assim uma antecipação da 

nítida melhoria obtida relativamente à situação actual e uma avaliação mais fácil da relação da 

nova ponte com a muralha. 
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FIG. 9 - Ponte Pedonal 1 
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Foto 3 - Comporta do Poceirão e Ponte Nova.  Situação actual (vista de Sul para Norte) 

 

 

 

Foto 4 – Simulação da situação após remoção da comporta e execução da Ponte Pedonal 1 (vista de 

Sul para Norte) 

  



 

 
43 

 

3.6.5. Ponte Rodoviária 

 

Esta ponte irá substituir a actual Ponte Velha, permitindo responder, simultaneamente, às 

mesmas solicitações de tráfego, pedonal e motorizado, e à necessidade de um melhor 

funcionamento hidráulico do Fosso.  

 

A solução adoptada (FIG. 10) foi a seleccionada pela Comissão de Acompanhamento do 

Projecto, dentro de duas alternativas equacionadas na versão anterior do Estudo prévio. 

 

Trata-se de uma solução que se assume como um canal de transporte, com dois troços distintos. 

Do lado nascente a estrutura é fechada, numa extensão de cerca de 17 m, com uma  leitura 

semelhante à muralha, em contraponto desta na outra margem do fosso.  A metade poente é 

constituída por um vão de 21 m, muito aligeirado, que pretende evocar as pontes levadiças de 

entrada nas fortificações. 

 

A estrutura da parte nascente é constituída por uma “caixa” com paredes e sapatas de fundação 

em betão armado – executadas contra o substrato rochoso – preenchidas com enrocamento TOT. 

 

O tabuleiro será constituído por uma lage vazada de betão armado, que disporá assim de galerias 

técnicas para passagem de tubagens para águas residuais e outras infraestruturas. 

 

A poente o tabuleiro assenta num muro de betão armado com secção em L, executado adjacente 

à muralha mas dela independente (entre este muro e a muralha será inserido material deformável, 

tipo esferovite, para assegurar a não afectação da estrutura desta última). 

 

Os revestimentos do conjunto serão maioritariamente em pedra, por forma a assegurar um 

enquadramento paisagístico com a muralha. 

 

Apresentam-se nas páginas seguintes imagens da situação presente e de uma simulação após 

execução da estrutura proposta. 
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FIG. 10 - Ponte Rodoviária 
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Foto 5 – Ponte Rodoviária. Situação actual (vista de Norte para Sul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 6 – Simulação da situação após execução da Ponte Rodoviária (vista de Norte para Sul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 - Simulação da zona do actual campo de futebol após recuperação do fosso e execução da 

Ponte Pedonal 2 
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3.6.6 Ponte Pedonal 2 e Plataforma Flutuante 

 

Esta ponte, a construir na zona do actual campo de futebol, terá uma estrutura semelhante à 

Ponte Pedonal 1; o seu tabuleiro ficará à cota (+7 m)ZH num troço central, e à cota (+5 m)ZH 

junto aos encontros, com rampas de inclinação suave a proporcionar a ligação entre estas zonas. 

 

Complementarmente será instalada uma plataforma flutuante junto ao encontro poente da ponte 

(do lado da muralha), para apoio lúdico e recreativo (instalação de esplanada, acesso a pequenas 

embarcações do tipo “gaivotas”, canoas, etc.).  Esta plataforma terá uma leitura estética idêntica 

à estrutura da ponte, dimensões de 15x20m, e será acessível através da ponte por meio de um 

pontão, que vence o desnível entre ambas as estruturas (FIG. 11, e Foto 7). 

 

3.7 Projectos Complementares (ou subsidiários)  

 

Como foi já referido, o Projecto aqui em análise é parte de um conjunto de intervenções 

enquadradas no “Plano Orientador de Recuperação e de Integração Urbanística do Fosso da 

Muralha de Peniche e Espaço Envolvente”, estando agora em causa apenas as infraestruturas 

respeitantes à definição do contorno do fosso, sua travessia e controlo hidráulico. 

 

Como projectos complementares ou subsidiários podem assim ser consideradas as restantes 

intervenções previstas naquele Plano, nomeadamente o arranjo paisagístico e infraestruturação 

(com equipamentos lúdicos e de apoio, como zonas de estacionamento), as quais irão potenciar o 

pleno uso do Projecto e contribuir para o cumprimento integral de todos os seus objectivos. 
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FIG. 11 – Ponte pedonal 2 
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3.8 Programação Temporal 

 

Não é ainda conhecida a programação da intervenção, pois apenas foi estabelecido pelo 

promotor (IPTM) o faseamento dos estudos. Contudo numa estimativa, ainda que grosseira, ter-

se-á: 

 

- seis meses para apreciação do EIA nos termos da lei e correspondente emissão da DIA 

- seis meses para elaboração do projecto de engenharia e respectivas cláusulas técnicas, 

elaboração e apreciação do RECAPE e lançamento da consulta ao mercado 

- dezoito meses para a duração das obras 

 

Dadas as características do Projecto antevê-se uma fase de exploração prolongada e directamente 

associada à vida útil da intervenção, que no presente caso poderá ser superior a 30/40 anos. Após 

esse período por força da evolução técnica e tecnológica, bem como do próprio envelhecimento 

dos materiais e soluções, poderão vir a ocorrer algumas intervenções.  

 

Ao longo da fase de exploração do Projecto é previsível também a realização de operações 

periódicas de manutenção, com destaque para a limpeza dos fundos do fosso, através da remoção 

dos sedimentos que se irão aí acumulando ao longo dos anos.  Não é possível determinar qual a 

intensidade que este assoreamento poderá atingir, nem a consequente frequência das operações 

de manutenção, mas, dado o ambiente razoavelmente controlado do fosso, não se prevê que tal 

assuma grande relevância, nem que afecte a totalidade do leito, devendo a deposição de materiais 

ficar concentrada junto às saídas das drenagens pluviais. 

 

Em termos de desactivação, a questão não se coloca, naturalmente, no que respeita às estruturas 

definidoras das margens do fosso, podendo, no entanto, prever-se relativamente à eclusa, se o 

objectivo de manutenção de um nível mínimo de água no fosso deixar de ser relevante.  Neste 

caso, as comportas podem simplesmente ficar imobilizadas (abertas em permanência), ou ser 

retiradas, mantendo-se o canal de ligação entre fosso e porto de pesca.  Quantos às estruturas de 

travessia do fosso, com excepção da ponte rodoviária todas são de remoção fácil, sem deixar 
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quaisquer vestígios que afectem a envolvente, caso a sua função venha a deixar de ser 

considerada necessária. 

 

3.9 Materiais e Energia 

 

O conjunto de intervenções previstas, que não comportam alternativas de concepção geral, 

recorrem a materiais usuais de obras de construção civil e marítima. 

 

Nesta medida prevê-se a utilização de betão em diversos elementos estruturais, como a eclusa, a 

Ponte Rodoviária e o muro de definição da margem do fosso, imediatamente a norte desta ponte.  

Para a constituição da margem naturalizada do fosso prevê-se a utilização de material de aterro, 

eventualmente material argiloso (parte destes materiais poderá ser aquele a retirar do futuro leito 

do fosso), terra vegetal e espécies vegetais.  Nas estruturas das travessias serão utilizados aços 

correntes e madeiras, e nos equipamentos da eclusa o aço inox.  Serão ainda utilizados pedra 

para revestimentos das estruturas, e materiais auxiliares ou complementares, como madeiras e 

aços para cofragens, enrocamentos para constituição do aterro provisório para construção da 

eclusa, britas, areias, etc. 

 

Do ponto de vista energético, prevê-se a utilização de combustíveis fósseis para os 

equipamento/maquinaria e energia eléctrica em actividades de apoio construtivo, estaleiros 

técnicos e instalações sociais. 

 

3.10 Efluentes, Emissões e Resíduos  

 

3.10.1 Fase de construção 

 

A construção do projecto pode considerar-se dividida em diversas etapas e/ou elementos 

distintos que a seguir se enumeram sem qualquer ordenamento cronológico ou outro:  

 

- remoção dos sedimentos, por dragagem e escavação, quebramento de rocha e  transporte dos 

materiais a destino final 
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- estabilização e consolidação das margens 

- construção da eclusa, incluindo o aterro provisório e sua remoção 

- demolição da Ponte Nova, respectivos elementos de adaptação e caixa de esgoto, e 

construção da Ponte Pedonal 1 

- demolição da Ponte Velha e reconstrução de uma nova travessia rodoviária 

- demolição do campo de futebol e edifícios adjacentes 

- construção da Ponte Pedonal 2 e da plataforma flutuante 

 

a ) A primeira destas etapas é aquela que implica a maior movimentação de materiais, parte deles 

indo constituir resíduos da construção. 

 

Está estimada num total de 120.000 m3 a remoção de materiais do fundo e do futuro leito do 

Fosso, correspondendo cerca de 70 000 m3 aos sedimentos depositados nas zonas inundáveis, 

ou directamente envolventes destas, na parte sul do fosso até ao campo de futebol, e os 

restantes 50 000 m3 aos materiais que preenchem a área deste campo e a zona a norte, até ao 

limite estabelecido para o futuro fosso. 

 

No que se refere aos sedimentos a remover da parte sul do fosso, a presença nesta zona de 

diversas saídas de esgotos que, ao longo dos anos, foram descarregando para aí as águas 

residuais da cidade, domésticas e, eventualmente, de alguma pequena indústria, levava a 

admitir que apresentassem algum grau de contaminação. 

 

Deste possível grau de contaminação depende o método de extracção a adoptar e o destino 

final a dar-lhes, em particular no que se refere aos condicionamentos legais para a dragagem e 

imersão de dragados no mar – Despacho Conjunto do Ministro do Ambiente e Recursos 

Naturais e do Ministro do Mar, publicado em 21 de Junho de 1995. 

 

Por este facto foi efectuada a caracterização química e física destes sedimentos, descrita na 

secção 4.6.2.  Os resultados desta caracterização indicaram que a generalidade dos sedimentos 

do fosso se classifica como “ligeiramente contaminada”, podendo ser utilizados para 

terraplenos ou imersos no meio marinho após “estudo aprofundado do local de deposição e 
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monitorização posterior do mesmo”.  No entanto, num dos locais analisados foram detectados 

sedimentos classificados com um grau de contaminação que impede a sua deposição em meio 

marinho. 

 

Para estes foi avaliada então a possibilidade de serem depositados em aterro, tendo-se 

verificado que o Aterro de Resíduos Industriais Banais de Leiria, explorado por RESILEI – 

Tratamento de Resíduos Industriais, S A, está potencialmente apto, conforme documentos 

apresentados no Anexo III. 

 

O processo, definido genericamente pelo Decreto – Lei n º 152/2002 de 23 de Maio e, em 

concreto, pela Licença Ambiental n º 4/2002 do referido aterro, inicia-se com a apresentação 

de um pedido de deposição de resíduos, consubstanciado pela Ficha de Avaliação de Pedidos 

de Deposição de Resíduos ( Anexo II), acrescida de uma amostra representativa do resíduo e 

dos comprovativos da sua caracterização química e física, em termos dos parâmetros fixados 

naqueles diplomas. 

 

Quanto aos materiais a remover por escavação do campo de futebol e zona consolidada a 

norte, não se prevê grandes restrições quanto ao seu destino, podendo, inclusivamente, vir a 

ser utilizados no âmbito do próprio Projecto, seja como parte dos perfis naturalizados nesta 

zona, seja para a eventual modelação do terreno na segunda fase do empreendimento (arranjo 

paisagístico da envolvente). 

 

b ) As operações de demolição das pontes (ou outras eventualmente necessárias) implicam 

também a produção de resíduos sólidos – alvenarias, pedra, betão, estruturas metálicas, etc. –

embora em quantidades muito mais reduzidas do que as envolvidas nas operações atrás 

descritas; trata-se de produtos correntes de demolições de construções, não requerendo 

especiais cuidados quanto ao seu destino, que poderá ser um vazadouro comum.  Nesta fase 

do Projecto não estão ainda bem definidas as quantidades envolvidas, nem os locais para onde 

serão removidas. 
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c ) Para além dos resíduos referidos nas alíneas anteriores, os efluentes líquidos, emissões para a 

atmosfera e resíduos sólidos mais importantes são: 

 

- águas residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias e sociais do estaleiro das 

obras;  

- óleos e combustíveis derramados a partir das máquinas, veículos, equipamentos, locais de 

armazenagem; 

- águas pluviais e de lavagem de pavimentos e de camiões, mais ou menos contaminadas com 

óleos, combustíveis, terras, tintas, cimento;  

- produção de poeiras nas operações de transporte e manuseamento de materiais pulverulentos 

– terras, britas, cimento,, etc. – e na circulação de veículos, neste caso em resultado de 

eventuais perdas da carga e da ressuspensão de poeiras depositadas nos pavimentos e nos 

próprios rodados; estas emissões ocorrem na área do estaleiro e no local das obras e, 

também, ao longo dos percursos de circulação dos camiões de e para a obra; 

- “gases de escape” produzidos pelo funcionamento dos motores de combustão dos veículos e 

equipamentos utilizados quer nos locais da obra e do estaleiro, quer nos percursos de 

transporte; 

- resíduos sólidos urbanos produzidos nas instalações de apoio à obra, que serão recolhidos e 

levados a destino final adequado pelo(s) empreiteiro(s) e/ou pelos serviços municipais; 

- entulhos, papel e cartão, sucatas metálicas, embalagens, madeiras. 

 

3.10.2 Fase de exploração 

 

Pela sua própria natureza a exploração do projecto não dá origem à produção de quantidades 

significativas de efluentes, emissões e resíduos. Alguns aspectos a destacar dizem respeito a: 

 

- Materiais (sedimentos) provenientes das operações de manutenção dos fundos do fosso; 

estes deverão ser em quantidades relativamente reduzidas, e, em princípio, não apresentarão 

grau de contaminação que obrigue a tratamento especial, dadas as alterações entretanto 

levadas a cabo pela autarquia para impedir a descarga dos esgotos residuais na zona do 

fosso. 
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- Eventuais derrames de óleos ou combustíveis e produção de emissões pelas embarcações de 

recreio.  Tal poderá ocorrer apenas na metade sul do fosso, onde a profundidade é maior e 

admite calados de embarcações a motor (na metade norte prevê-se apenas a utilização por 

embarcações a remo, “gaivotas”, etc.); é também nesta zona que a taxa de renovação da 

água do fosso é mais elevada.  Esta situação / risco já ocorre hoje, não sendo uma 

consequência da implementação do Projecto. 

- Resíduos vegetais eventualmente arrastados pelas águas de escorrência dos perfis 

naturalizados. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

4.1 Considerações Gerais 

 

Neste Capítulo procede-se à caracterização do estado actual do Ambiente na Área de Estudo nas 

componentes biofísicas, qualidade do ambiente, sócio-económicas e patrimoniais, que mais 

significativamente poderão ser afectadas pelo Projecto. 

 

A Área de Estudo foi definida para cada factor do ambiente em função da escala espacial – local, 

regional ou mesmo nacional – mais adequada à análise dos impactes esperados.  

 

Os dados em que se suportou esta caracterização foram obtidos por consulta a entidades, locais, 

regionais e nacionais, por pesquisa bibliográfica ( incluindo o Estudo Prévio ) e legislativa, e por 

levantamentos de campo, decorrentes, quer da elaboração do Projecto, quer da elaboração do 

EIA.  

 

4.2 Clima 

 

Para caracterização climatológica da área em estudo, foram considerados como base quantitativa 

os dados climatológicos observados no período 1951/1980, na estação climatológica do Cabo 

Carvoeiro, do Instituto de Meteorologia, localizada a 39º21’ N e 9º24’ W, a 32 m de altitude. 

 

Numa escala regional, o projecto insere-se na fachada Atlântica, onde a passagem sucessiva de 

massas de ar húmidas vindas do oceano, moderam as amplitudes térmicas, amenizam as 

temperaturas máximas e mínimas e conduzem a maiores valores de pluviosidade. 
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a) Temperatura 

 

De acordo com INMG (1991), os valores absolutos da temperatura registados no Cabo Carvoeiro 

variam entre um mínimo de 0.0 ºC e um máximo de 35.0 º C. A temperatura média anual é de 

15.0 ºC, sendo que este valor oscila entre os 11.7 ºC em Janeiro e os 18.3 ºC em Agosto. De 

acordo com CNA (1984a), a região pode ser considerada como temperada. 

 

b) Insolação 

 

O valor médio anual de horas de sol é de 2 358, apresentando um valor mínimo de 43% em 

Janeiro e um valor máximo de 64% em Agosto, correspondendo esta percentagem ao quociente 

da insolação observada pela insolação máxima possível no mês considerado, dada por tábuas 

astronómicas. 

 

c) Precipitação 

 

O valor da precipitação anual média é de 591.2 mm. A precipitação varia ao longo do ano 

registando valores mais elevados no Inverno e reduzindo-se fortemente em Julho, 

correspondendo a precipitação neste mês a 0.4% da precipitação anual. 

 

O número de dias em que a precipitação é superior a 10.0 mm é de 18.3, e o número de dias em 

que a precipitação atinge valores superiores a 0.1 mm é de 110.1. 

 

De acordo com CNA (1984b) a região pode ser considerada como moderadamente chuvosa. 

 

d) Humidade Relativa 

 

A humidade relativa apresenta valores bastante elevados, facto que se atribui à proximidade do 

mar, sendo os valores máximos os registados às 6h. A humidade relativa média anual é de 87%, 
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80% e 83% respectivamente às 9h, 12h e às 18h. De acordo com CNA (1985), a região pode ser 

considerada como húmida. 

 

e) Nebulosidade 

 

A nebulosidade apresenta valores médios mensais com variações pouco significativas, entre os 4 

e os 8, numa escala de 0 a 10. 

 

f) Ventos 

 

A análise da direcção, frequência e velocidade média dos ventos no Cabo Carvoeiro 

representadas no Gráfico junto, permite tirar as seguintes conclusões: 

 

FIG. 12 - Rosa dos Ventos – Resumo Anual 

         

Fonte: INMG, 1991 

 

 O valor da velocidade média do vento é de 18.1 km/h; 

 Os ventos do sector N representam, em ano médio, 35.3% dos registos, sendo 

claramente os mais frequentes, seguidos dos ventos de NE, com 14.3%;  
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 A velocidade média anual dos ventos do sector N (19.4 km/h) é superior à que se 

verifica em todas as outras direcções de vento; 

 A predominância dos ventos N aumenta significativamente nos meses de Verão, 

atingindo 60.9% das ocorrências no mês de Julho; 

 O conjunto formado pelos ventos provenientes dos sectores S, SW e SE representa 

27.8% das ocorrências em ano médio, das quais cerca de 14.2% são de rumo S. Os 

ventos destes sectores são significativamente mais frequentes e com maiores 

velocidades nos meses de Inverno. 

 

De acordo com a escala de Beaufort (CNA, 1990), o vento da região pode ser classificado como 

bonançoso. 

 

Em resumo, as características dos principais parâmetros climáticos indicam um clima que pode 

ser classificado como: temperado, húmido, moderadamente chuvoso e de vento bonançoso. 

 

4.3 Geologia e Geomorfologia 

 

4.3.1 Introdução 

 

A caracterização geológica e geomorfológica da área de estudo é apresentada à escala regional 

do concelho e à escala local para o próprio Fosso. Inclui-se também nesta secção os aspectos 

relativos à tectónica e sismicidade. 

 

4.3.2 Escala regional 

 

De acordo com CMP (1994), podem considerar-se no concelho de Peniche três unidades 

estruturais principais, do ponto de vista da estrutura física: 

 

 Maciços calcários das penínsulas de Peniche e do Baleal; 

 Vales tifónicos da zona da Serra de El Rei; 
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 Plataforma costeira, vasta zona aplanada bem definida a Norte pela Lagoa de Óbidos e a 

Leste pelo vale tifónico das Caldas da Rainha. 

 

A península de Peniche é o resultado da união entre a ilha de Peniche e o continente através de 

uma língua de areia.  

 

Estratigraficamente, a península é constituída por calcários e margas liássicas dispostas com 

pequena inclinação para Sudoeste, e assentes em rocha granítica. O seu litoral apresenta-se com 

arribas e pequenas praias, na parte Norte.  

 

Há ainda a assinalar a existência da Brecha vulcânica da Papôa, no quadrante Nordeste da 

península, mais concretamente na união do ilhéu com esse nome e o resto da península. Trata-se 

um pequeno afloramento de uma brecha correspondente a uma antiga chaminé vulcânica e é 

constituída, essencialmente, por material de origem basáltica. 

 

A cerca de 6 milhas a Oeste-Noroeste de Peniche situa-se o Arquipélago das Berlengas, 

constituído pela Ilha da Berlenga e pelas Estelas e Farilhões. A Berlenga, que apresenta uma 

linha de costa bastante recortada e escarpada, é a ilha de maior dimensão e a mais próxima do 

continente. Esta ilha e as Estelas são de natureza granítica enquanto os Farilhões são constituídos 

por xistos e gneisses. 

 

Na FIG. 13 apresenta-se a carta geológica da região. 
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FIG. 13 - Carta Geológica 
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4.3.3 Escala local 

 

Para a caracterização à escala local optou-se por transcrever o texto correspondente do EP. 

 

“O fosso da muralha de Peniche acompanha o desenvolvimento desta, cortando o istmo de 

ligação da península onde se situa o centro histórico da cidade. 

 

Com um desenvolvimento Sul – Norte, o fosso apresenta largura variável consoante o contorno 

da muralha : mais estreito frente aos baluartes, onde a sua largura é da ordem de 30 a 40 m, e 

ocupando a área deixada livre pelo recuo da muralha nos troços intermédios, onde se alarga para 

cerca de 60 a 80 m. 

 

O fosso encontra-se actualmente extremamente assoreado.  A zona francamente inundável em 

preia-mar corresponde apenas à sua metade sul, estendendo-se apenas um pouco para além da 

Ponte Velha (situada aproximadamente no centro do desenvolvimento da muralha); mais para 

norte a penetração da maré faz-se apenas através de alguns estreitos canais que meandrizam na 

área originalmente ocupada pelo fosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 - Vista aérea do fosso, de sul para norte, em situação de preia-mar 
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Ao longo, sensivelmente, do terço norte do desenvolvimento da muralha o fosso deixa de ser 

perceptível, estando totalmente aterrado para instalação de um campo de futebol e passagem da 

principal via rodoviária de acesso à cidade. 

 

Em baixa-mar praticamente todo o fosso fica a seco, com excepção do “talvegue” no seu 

extremo sul. 

 

De acordo com o levantamento efectuado em Outubro de 2001 pelo então IMP, o talvegue na 

zona entre a entrada do fosso, junto ao porto de pesca, e a Ponte Nova encontra-se a cotas entre 

(+0,5 m)ZH e (+1,0 m)ZH, com algumas zonas, nomeadamente junto às margens, onde os 

fundos podem subir até ao nível médio da maré (+2 m)ZH. 

 

(Por uma questão de uniformização optou-se por adoptar como nível de referência geral para 

todo o presente trabalho o Zero Hidrográfico (ZH), plano de referência situado 2 m abaixo do 

nível médio do mar e do plano de Nivelamento Geral do País) 

 

Entre a comporta da Ponte Nova e a Ponte Velha as cotas dos fundos situam-se em torno da cota 

(+1,5 m)ZH, mais uma vez com as zonas junto às margens, e especialmente nos recantos da 

muralha, mais assoreadas. Imediatamente para norte da Ponte Velha, que é um açude-ponte, 

equipada com comportas, nota-se uma elevação brusca nos fundos, que terá sido provocada pelo 

estrangulamento do escoamento e consequente retenção de sedimentos provocados por esta 

estrutura. 

 

Até cerca de 100 m para norte da ponte os fundos situam-se a cotas entre (+2 m)ZH e 

(+2,5 m)ZH, sendo assim ainda inundados na generalidade das preia-mares.  Mais para 

“montante”, ao longo dos cerca de 100 m seguintes, o fosso é apenas inundado durante a preia-

mar das marés de maior amplitude, pois os fundos situam-se a cotas entre (+2,5 m)ZH e (+3,5 

m)ZH.  A partir dessa zona a água penetra apenas, em preia-mar, ao longo de estreitos canais, 

estando a zona do campo de futebol, e para norte até à Gamboa, permanentemente a seco. 
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Foto 9 - Vista aérea do fosso, de norte para sul, em situação de baixa-mar 

 

Na metade sul os limites do fosso encontram-se bem definidos por estruturas verticais – a 

muralha a poente, e, a nascente, um muro que se eleva até à cota do terrapleno adjacente.  Para 

norte da Ponte Velha a ausência de qualquer estrutura marginal torna o limite nascente do fosso 

menos bem definido, sendo mesmo o seu contorno praticamente imperceptível no extremo norte, 

para além do campo de futebol. 

 

O coroamento do muro limite do terrapleno que margina por nascente o fosso, desde o porto de 

pesca até à Ponte Velha, encontra-se à cota (+4,7 m)ZH; para norte a margem do fosso torna-se 

mais indefinida, mas as cotas do caminho que o marginam oscilam sensivelmente entre este 

valor e (+5 m)ZH, nível a que também se encontra a estrada que corta o fosso por norte (Av. 

Monsenhor Bastos).  O campo de futebol encontra-se ligeiramente rebaixado, à cota (+3,8 m)ZH.  

 

A observação visual, possível em baixa-mar, e os resultados das sondagens disponíveis, indicam 

que os fundos do fosso são constituídos por uma camada superficial de lamas / lodos e areias 

acinzentadas. 
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Foto 10 - Vista dos fundos do fosso, em situação de baixa-mar 

 

Para caracterizar a constituição dos fundos para além da superfície dispôs-se dos seguintes 

elementos (FIG. 14): 

 

 Resultados de 24 sondagens efectuadas em 1973 para a então Direcção Geral de Portos, 

cobrindo o troço sul do fosso, desde a entrada do Porto de Pesca até à Ponte Nova 

(incluindo a margem nascente); 

 

 Resultados de 30 sondagens efectuadas em 1995 pela então Direcção Geral de Portos, 

navegação e Transportes Marítimos, cobrindo a área do fosso entre as pontes Nova e 

Velha, e de mais 11 realizadas na mesma campanha na zona da Gamboa. 

 

 Resultados de 55 sondagens efectuadas em 2001 / 2002 pelo I.M.P. entre a Ponte e 

Velha e a estrada no limite norte do fosso (Av. Monsenhor Bastos), distribuídas 

segundo uma fiada ao longo do contorno da muralha e a ela adjacente (distando poucos 

metros), complementada por uma outra fiada (não muito regular) afastada da primeira 

cerca de 20 a 40 m (consoante se trate das zonas mais estreitas ou largas do fosso). 
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FIG. 14 – Geotecnia.  Localização das sondagens e do tecto rochoso 

 



 

 
65 

 

O segundo conjunto de sondagens foi realizado no âmbito dos estudos para o Plano Orientador 

de Recuperação do Fosso, correspondendo parcialmente às especificações aí apresentadas, e o 

último foi efectuado já no âmbito do presente trabalho. 

 

Na FIG. 14 apresenta-se a implantação de todas as sondagens, indicando-se as curvas de nível do 

tecto rochoso quando a informação é suficiente para tal, e ainda um perfil longitudinal traçado ao 

longo do contorno da muralha, com indicação do fundo actual e do tecto rochoso. 

 

De acordo com as sondagens realizadas no troço sul do fosso, as areias da camada superficial são 

areias finas a médias, por vezes siltosas mas também com algum calhau e pedra.  Subjacente 

encontra-se um estrato rochoso calcário.  No interior do fosso a camada de areias tem espessuras 

da ordem de 0,5 m no talvegue do fosso (que corre, nesta zona, no centro ou mais encostado à 

margem nascente), atingindo, no entanto, 1,5 a quase 3 m junto à margem poente (na zona do 

Portinho de Meio e nos recantos mais recortados). 

 

O tecto rochoso encontra-se neste troço a cotas entre sensivelmente (-1 m)ZH e (+1 m)ZH. 

 

Na zona de ligação ao Porto de Pesca o substrato rochoso afunda pronunciadamente, 

encontrando-se, logo a sul do Forte de Cabanas, a cotas entre (-1,5 m)ZH e (-3 m)ZH; aqui a 

espessura da camada de areias aumenta na mesma proporção, atingindo valores crescentes entre 

cerca de 1,5 m a 3,5 m. 

 

As sondagens realizadas para norte da Ponte Nova foram destinadas simplesmente a detectar a 

formação rochosa de base, não se tendo procedido à identificação dos estratos intermédios.  

Trata-se de sondagens com penetrómetro dinâmico ligeiro, que caracterizam a resistência das 

diferentes camadas.  De qualquer modo, uma apreciação genérica das formações identificou as 

camadas superficiais como lodos, areias e areias lodosas, sobrepondo-se a um substrato calcário, 

fracturado e carsificado, com preenchimentos de argila (as cotas pontuais mais profundas 

atingidas pela sondagem corresponderão a estas fracturas ou carso). 
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Os resultados são semelhantes aos atrás descritos para o troço sul do fosso, com a presença de 

uma camada pouco resistente de aluviões com espessura média variável entre 0,5 e 1 m, a que se 

segue uma camada de resistência crescente (identificada como argilas no relatório) até se atingir 

a rocha.  Esta encontra-se a cotas médias entre (-0,5 m)ZH e (+0,5 m)ZH, não sendo notável 

qualquer variação sistemática. 

 

Cerca de 250 m para norte da Ponte Velha verifica-se, junto à muralha, um alteamento do tecto 

rochoso, até cerca de (+2 m)ZH, mantendo-se o recobrimento aluvionar com 0,5 a de 1 m de 

espessura.  Segue-se uma zona, no campo de futebol e um pouco para sul, onde o substrato 

afunda (irregularmente) atingindo cotas entre (-1 m)ZH e (-2 m)ZH, para retornar, no limite 

norte do fosso, a oscilar entre as cotas (+1 m)ZH e o zero hidrográfico. 

 

Na zona da Gamboa as sondagens revelaram a presença de um antigo nível de praia, constituído 

por calhau rolado.  O substrato rochoso encontra-se a cotas variáveis, sendo por vezes aflorante.” 

 

4.3.4 Tectónica e Sismicidade 

 

Segundo SGP (1960), a zona de Peniche é muito rica em acidentes tectónicos sendo o mais 

importante o correspondente às estruturas tifónicas da Serra de El-Rei e de Bolhos, que 

apresentam falhas marginais e transversais, relacionadas com o levantamento dos núcleos 

diapíricos. 

 

Concretizando para a zona em estudo, a mesma fonte indica que a península de Peniche 

apresenta, na sua costa Sul, numerosas falhas de orientação geral NE-SW, fenómeno que 

também se verifica no Portinho de Areia do Norte e na ponta da Papôa. Na costa Norte a 

orientação dominante das falhas está compreendida entre NW-SE e NNW-SSE. 

 

Relativamente à sismicidade, segundo o Anexo III do Decreto Lei n.º 235/83, de 31 de Maio, o 

concelho de Peniche situa-se na zona sísmica B do país, o que significa, de acordo com o mesmo 

decreto, que pertence à segunda área do país com maior probabilidade de ocorrência de sismos. 
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Por sua vez, a Carta de Intensidade Sísmica – Zonas de Intensidade Máxima do Atlas do 

Ambiente (CNA, 1975), relativa ao período de 1901-1972, atribui ao concelho de Peniche o grau 

7 de intensidade sísmica na Escala Internacional - ou de Wood-Neumann - que apresenta valores 

de 1 a 12. 

 

4.4 Recursos Hídricos 

 

Grande parte do concelho de Peniche é coberto pela bacia hidrográfica do rio de S. Domingos e 

seus afluentes, dos quais se destacam o rio Barrada e o rio Ferrel. Verifica-se, também, a 

existência de uma grande quantidade de bacias hidrográficas de pequenas dimensões que vazam 

directamente para o mar. 

 

No Quadro seguinte apresenta-se as características desses cursos de água. 

 

Quadro 1 - Principais Características dos Cursos de Água 

Curso de Água 
Classificação 

Decimal 

Área Hidrográfica 

(km2) 

Comprimento do Curso de Água 

(km) 

Rio de S. Domingos 324 72.0 17.0 

Rio Barrada 324 01 10.8 8.3 

Rio Ferrel 324 02 13.6 8.0 

Fonte: DGRAH, 1981 

 

A bacia hidrográfica do rio de S. Domingos, com uma forma alongada no sentido NW-SE, ocupa 

uma área de 72.0 km2. Este rio, com cerca de 17 km de comprimento, nasce em Cabeça do 

Lobos, na freguesia de S. Bartolomeu dos Galegos e desagua no Oceano Atlântico, junto ao 

actual molhe Este do Porto de Peniche, pelo que se verifica que nas proximidades do Fosso da 

Muralha de Peniche não existem quaisquer linhas de água. 

 

De acordo com LNEC (1995), os recursos hídricos subterrâneos desta área, limitada por Torres 

Vedras, Rio Maior, Vila Nova de Ourém, Tomar, Constância, Coimbra, Águeda, Ovar e costa 

Ocidental, possuem uma produtividade média de cerca de 400m3/km2.dia. 
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De acordo com a classificação dos sistemas hidrogeológicos proposta por LNEC (1995), a área 

em estudo insere-se num dos sete sistemas aquíferos da região hidrográfica do Tejo – no Sistema 

T2, cujas formações do Malm possuem pequenas intercalações permeáveis permitindo a 

abastecimento de pequenos poços, mas com volumes de água modestos. 

 

4.5 Hidrodinâmica 

 

4.5.1 Introdução 

 

Nesta secção inclui-se a caracterização do regime de marés e correntes na zona do porto de pesca 

e do regime da agitação ao largo. Os textos apresentados são a transcrição do EP. 

 

“4.5.2 Marés e Correntes 

 

As marés em Peniche, tal como ao longo da costa de Portugal continental, são do tipo semi-

diurno, com amplitudes médias, em águas vivas, de cerca de 3 m, e, em águas mortas, da ordem 

de metade desse valor. De acordo com os valores publicados nas Tabelas de Maré editadas pelo 

Instituto Hidrográfico, são os seguintes os elementos de maré no Porto de Peniche: 
 

PMmáx  .............................................  (+3,90 m)ZH 

PMAV  ..............................................  (+3,50 m)ZH 

PMAM ..............................................  (+2,65 m)ZH 

NM  ...................................................  (+0,00 m)ZH 

BMAM  .............................................  (+1,35 m)ZH 

BMAV  .............................................  (+0,50 m)ZH 

BMmín  .............................................  (+0,10 m)ZH 
 

em que: 
 

PM máx e BM mín - são os valores extremos das alturas de maré que se prevê possam 

ocorrer sob condições meteorológicas normais; 

PM AV e BM AV - são os valores médios das alturas de água de duas preia-mares/baixa-

mares sucessivas, que ocorrem quinzenalmente quando a amplitude 

da maré é maior; 

PM AM e BM AM - são os valores médios das alturas de água de duas preia-mares/baixa-

mares sucessivas, que ocorrem quinzenalmente quando a amplitude 

da maré é menor; 

NM - é o valor médio adoptado para a altura de maré, relativamente ao qual 

foram feitas as previsões. 
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4.5.3 Agitação Marítima 

 

A área do fosso encontra-se bem abrigada da acção da agitação.  Com efeito, a sul a entrada do 

fosso encontra-se no saco do porto de pesca, numa zona já muito abrigada, não sendo atingida 

por agitação com grande relevância; a norte, a opção de não abertura directa do fosso ao mar 

implica também, naturalmente, a ausência de agitação. 

 

De qualquer modo, considera-se útil fazer aqui uma caracterização resumida do regime de 

agitação, para melhor enquadrar as condições ambientais exteriores à área do fosso e contribuir 

para a visualização das condições a que estão sujeitas, por um lado, a bacia portuária, a sul, e, 

por outro, a Praia da Gamboa, a norte. 

 

Para caracterizar este regime médio recorreu-se aos resultados dos registos da bóia-ondógrafo 

direccional instalada ao largo da Figueira da Foz, a cerca de 90 m de profundidade, que se 

considerou ser representativa das condições ao largo de Peniche. Dispôs-se destes resultados 

para um período de cerca de 2,5 anos. Na FIG. 15 apresentam-se as distribuições de rumos, 

alturas e períodos de agitação ao largo.  

 

Verifica-se que a quase totalidade das ondas é proveniente de rumos entre o W e o N, sendo o 

rumo mais frequente o NW, com mais de 70% das ocorrências. No que respeita à distribuição de 

alturas, verifica-se que o escalão mais frequente é o de 1 a 2 m, com cerca de 40% das 

observações, seguindo-se o de 2 a 3 m, com uma frequência próxima de 30%. Cerca de 50% das 

ondas são inferiores a 2 m, sendo a frequência de alturas superiores a 5 m da ordem de 2%. 

 

A distribuição de períodos de pico das ondas mostra que o escalão mais frequente é o de 11 a 

13 s, com 33,5% das ocorrências, seguindo-se o de 9 a 11 s, com cerca de 26%. A frequência de 

períodos superiores a 15 s é da ordem de 8%. 
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FIG. 15 - Regime de agitação ao largo 
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Quanto à variação sazonal do regime de agitação, não se verificam diferenças significativas no 

que à distribuição por rumos diz respeito, sendo, no entanto, na distribuição de alturas a 

diferença já perceptível.  Nos meses de Inverno as alturas de onda são mais elevadas, sendo os 

escalões mais frequentes os de 1 a 2 m e de 2 a 3 m, enquanto no Verão o escalão mais frequente 

é o de 1 a 2 m.  No Inverno cerca de 10% das ondas são superiores a 4 m, enquanto no Verão a 

percentagem equivalente é próxima de 2%; no Verão quase 55% das ondas são inferiores a 2 m, 

enquanto no Inverno apenas 33% se enquadra neste limite. 

 

No âmbito do presente estudo interessa ainda analisar mais detalhadamente as condições de 

agitação na entrada sul do fosso, por pequenas que sejam as ondas que aí se verifiquem, pois a 

instalação de uma eclusa nesse local implica a presença de orgãos hidráulicos, como as 

comportas, cujo funcionamento é relativamente exigente em termos de tranquilidade do plano de 

água. 

 

Para tal recorreu-se aos resultados da modelação matemática efectuada no âmbito dos estudos do 

POE do Porto de Peniche, trabalho coordenado pela CONSULMAR. 

 

De entre as diversas simulações efectuadas naquele estudo retomam-se aqui apenas as mais 

desfavoráveis para o caso em análise, e que respeitam à agitação do rumo SW. 

 

Na FIG. 16 e na FIG. 17 das páginas seguintes apresentam-se os resultados obtidos para a 

propagação de ondas com rumo SW e períodos de 10 e 12 s. 

 

A figura referente ao período de 10 s e altura de onda de 3 m à entrada do porto) corresponde a 

uma situação mais “realista”, ou seja, com maior relevância para o fenómeno aqui em estudo. 
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FIG. 16 - Agitação na bacia portuária T 10s 
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FIG. 17 - Agitação na bacia portuária T 12 
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Verifica-se que os índices de agitação (relação entre as alturas de onda no exterior e no ponto de 

interesse) na zona da eclusa se situam entre 0 e 5%. 

 

De acordo ainda com os estudos do POE, as alturas de onda extremas à entrada da bacia 

portuária são limitadas pelos fundos, que induzem a rebentação das maiores vagas.  As ondas 

significativas máximas compatíveis com os fundos em causa são da ordem de 5 m, e as ondas 

individuais máximas da ordem de 8 a 9 m. 

 

Aplicando os índices de agitação acima referidos obtêm-se assim alturas de onda extremas junto 

à eclusa até 0,25 m, para o parâmetro “onda significativa”, e até 0,4 a 0,45 m para a onda 

individual máxima. 

 

A Figura referente ao período de 12 s e altura de onda de 1 m à entrada do porto corresponde a 

uma situação com pouca probabilidade de ocorrência (ondas de SW com período de 12 s são 

pouco frequentes) e mais desfavorável (os índices resultantes da simulação de uma onda de 1 m 

são consideravelmente maiores do que para ondas de maior altura, que têm maiores perdas de 

energia por atrito, rebentação, etc.). 

 

Neste caso os índices de agitação na zona da eclusa situam-se entre 5 e 10%. 

 

Aplicando estes índices às ondas extremas atrás referidas obtêm-se alturas de onda máximas 

junto à eclusa até 0,5 m, para o parâmetro “onda significativa”, e até 0,8 a 0,9 m para a onda 

individual. 

 

Ou seja, em condições extremas de tempestade as alturas de onda junto à eclusa não deverão 

exceder 0,5 m de onda significativa e 1 m de onda individual. 

 

Embora não seja possível determinar com exactidão a frequência de ocorrência destes valores 

extremos, estima-se que o seu período de retorno deverá situar-se em cerca de 1 ano (ou seja, 

acontecerão; em média, uma vez por ano).  De notar que, uma vez que há um limite físico 
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imposto pela hidrografia à altura das ondas, estes valores são máximos absolutos, e 

correspondem assim igualmente às ondas com períodos de retorno mais dilatados (10, 50, etc. 

anos).” 

 

4.6. Factores de Qualidade do Ambiente 

 

4.6.1 Qualidade da Água 

 

Para este descritor considera-se a área de estudo constituída por duas secções distintas, mas 

interdependentes: 

 

A - A massa de água delimitada pelo Fosso; 

B - A zona de mar a jusante da eclusa, onde se darão as trocas com o interior do Fosso, a qual 

se pressupõe incluir a bacia do porto de pesca. 

 

A secção A pode ainda dividir-se em duas sub-secções: a primeira entre a entrada e a Ponte 

Velha e, a segunda, a restante zona Norte. No primeiro caso há influência das marés, ficando a 

zona inundada, mas praticamente a seco na baixa-mar. No segundo caso a zona está assoreada 

existindo apenas um conjunto de canais meandrizados.  

 

Fontes de poluição 

 

a) Secção A 

 

A massa de água delimitada pelo Fosso tem servido ao longo dos anos como meio receptor de 

águas residuais domésticas não tratadas, águas pluviais e algumas águas industriais (FIG. 18). 

 

Actualmente a cidade dispõe de um sistema de drenagem separativa, tendo as águas residuais 

urbanas passado a ser encaminhadas para uma ETAR em vez de descarregadas para o fosso.  

Como tal, passaram a ser descarregadas no fosso apenas águas pluviais, diminuindo assim 

substancialmente a carga poluente a este afluente. 
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FIG. 18 - Locais de descarga de águas residuais 
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As águas pluviais de uma zona urbana podem apresentar um certo grau de poluição, em 

resultado do arrastamento, ou dissolução, pelas águas pluviais ou de lavagem, dos diversos 

materiais depositados nos pavimentos das ruas e passeios.  Destes materiais destacam-se os que 

resultam do tráfego automóvel, ou seja, óleos, combustíveis e partículas sólidas, constituídas por 

metais, borracha e plásticos, e os que provêm nos Resíduos Sólidos Urbanos, que sempre se 

encontram mais ou menos espalhados nos pavimentos.  Para além disso, é natural que, num 

sistema com as características e antecedentes deste, subsistam algumas ligações à rede pluvial de 

águas residuais domésticas da zona antiga da cidade, embora estas não devam ser relevantes. 

 

De qualquer modo, e apesar do grau de poluição das águas pluviais, as descargas de poluentes 

para as águas do Fosso ficaram muito reduzidas com a entrada em funcionamento do sistema de 

drenagem separativo. 

 

No caso presente há ainda outras fontes directas provenientes do funcionamento de pequenas 

operações de manutenção e reparação de embarcações, em especial no terrapleno da margem 

nascente do fosso, junto ao porto de pesca.  Os principais poluentes associados a este tipo de 

actividades são óleos, combustíveis e solventes, e resíduos sólidos das operações de pintura, de 

decapagem, de trabalho mecânico de metais, madeiras, fibras de vidro, plásticos, entre outros. 

No caso das decapagens dos cascos é de admitir como provável que estes resíduos contenham 

fungicidas com compostos de tributilestanho 

 

b) Secção B 

 

As águas residuais das indústrias de derivados da pesca, conservas, congelados, óleos e farinhas, 

existentes na zona industrial junto do porto têm também sido descarregadas no mar sem sofrerem 

qualquer tratamento. Actualmente são encaminhadas para o sistema de drenagem e tratamento 

das águas residuais urbanas que entrou em funcionamento em Maio de 2001. Este tipo de águas 

residuais contem normalmente elevadas concentrações de matéria orgânica, carbonatada e 

azotada, dissolvida e em suspensão, microorganismos patogénicos, detergentes e outros agentes 

de lavagem e desinfecção. 
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As actividades directamente relacionadas com o porto de pesca - manobra e estacionamento das 

embarcações, descargas do pescado, lavagens, abastecimento de combustíveis, operações de 

manutenção e reparação nos estaleiros – dão origem a derrames de diversas substâncias 

poluentes, das quais se destacam a matéria orgânica, os hidrocarbonetos (fuel e óleos), os 

resíduos de tinta (eventualmente contendo fungicidas com tributilestanho) e de metais, restos de 

peixe e outros macro resíduos sólidos, incluindo plásticos, cortiça e outros flutuantes. 

 

Análise da qualidade da água 

 

a) Secção A 

 

Para avaliar a qualidade das águas no interior do Fosso foi efectuada no âmbito deste EIA uma 

campanha de caracterização, descriminada como se segue: 

 

Os locais de colheita estão representados (aproximadamente) na FIG. 19, e foram seleccionados 

por forma a abrangerem uniformemente toda a massa de água, sem relação directa com os locais 

de descarga de efluentes e/ou águas pluviais. Verifica-se, no entanto, que o local 3 se encontra 

situado junto de um  grande número de pontos de descarga. Para cada um destes locais foram 

efectuadas colheitas em preia-mar e em meia maré, nos dias 24 e 25 de Novembro de 2001( 

datas em que o novo sistema de drenagem e tratamento das águas residuais urbanas já se 

encontrava em funcionamento, embora parcial ), tendo as amostras sido colhidas, em média, a 

cerca de 1 m da superfície. As análises foram realizadas por Ambio – Laboratório de Análises e 

Processos, S.A e as colheitas pela Consulmar. 

 

Os Boletins de Análise estão incluídos no Anexo I e no Quadro seguinte apresentam-se os 

resultados obtidos. 
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FIG. 19 - Locais de colheita de amostras de água e sedimentos 
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Quadro 2 - Qualidade das Águas no Fosso da Muralha de Peniche 

 Colheitas 

Parâmetros Local 1 Local 2 Local 3  Local 4\ 

 PM MM PM MM PM MM PM MM 

Cor (mg/l Pt/Co) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Turvação (UNT) 6,6 6,6 2,6 4,6 4,4 6,5 6,5 3,6 

CBO5 (mg/l O2) 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 10 3,3 10 

Oxig. dissolvido (mg/l) 3,3 5,8 3,3 5,1 3,3 3,3 3,3 3,3 

Arsénio (mg/l) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Mercúrio (mg/l) 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Cádmio (mg/l) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 

Crómio (mg/l) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,0005 0,003 0,003 

Cobre (mg/l) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Chumbo (mg/l) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Níquel (mg/l) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Zinco (mg/l) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

PAH (g/l) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Colif. Totais (/100 ml) 2,5x104 6,0x104 2,6x104 6,0x104 2,1x106 100 3,0x104 3,0x103 

Colif. Fecais (/100 ml) 2,5x104 6,0x104 2,6x104 6,0x104 2,1x106 100 3,0x104 3,0x103 

PM – praia –mar; MM – meia maré. 

CBO5 – carência bioquímica de oxigénio com inibição de nitrificação; PAH –  hidrocarbonetos aromáticos 

polinucleares. 

Os resultados expressos como valor máximo representam os limites de detecção dos métodos. 

 

Analisando os valores apresentados, com excepção dos relativos aos coliformes, verifica-se não 

existirem diferenças muito significativas, quer no que se refere a variações espaciais quer a 

variações temporais. 

 

No que respeita aos coliformes, desde logo há a assinalar os resultados anómalos obtidos no 

Local 3, com valores extremos – superiores e inferiores – afastados várias ordens de grandeza 

dos obtidos nos restantes locais, e sem qualquer lógica aparente, pelo que devem, para já ser 

desprezados.  Nos restantes locais os valores obtidos são da mesma ordem de grandeza, e com 

uma variação temporal que parece fazer sentido – cerca de 25 000 a 30 000 / 100 ml em preia-



 

 
81 

mar, aumentando a concentração para o dobro desse valor em maré média (excepção é aqui 

também o resultado obtido em maré media no Local 4, que não parece também muito coerente). 

 

De qualquer modo, e em termos gerais, estes resultados vêm confirmar a percepção de que a 

qualidade da água no fosso apresentava ainda graves deficiências à data da realização das 

campanhas. 

 

Não tendo o fosso qualquer utilização enquadrável no estabelecido no Decreto–Lei n.º 236/98, 

de 1 de Agosto, para os diversos usos dos meios hídricos, não faz sentido avaliar o grau de 

cumprimento das normas de qualidade aí fixadas.  No entanto, considerando tais normas como 

indicadores de ordens de grandeza, apresenta-se a seguir alguns dos valores exigidos para as 

águas balneares: 

 

 Coliformes totais – 500/100 ml para o VMR ( Valor Máximo Recomendado) e 

10 000/100 ml para o VMA ( Valor Máximo Admissível ); 

 Coliformes fecais – 100/100 ml para o VMR e 2 000/100 ml para o VMA; 

 Estreptococos fecais – 100/ml para o VMR; 

 Salmonelas – 0 para o VMA. 

 

(Note-se que a frequência mínima de amostragem para os parâmetros coliformes fecais e totais é 

de 15 dias durante toda a época balnear e aqui apenas se dispõe de uma colheita) 

 

Verifica-se pois que a contaminação microbiológica (em termos de coliformes fecais e totais) é 

elevada, com a ultrapassagem dos VMA; este facto deve ser devido ao grau de contaminação que 

as águas do porto de pesca poderão apresentar (ver Quadro seguinte e respectivas conclusões), e, 

eventualmente, ainda a algumas descargas de águas residuais directamente para o fosso.  O facto 

de a água que penetra no fosso aí permanecer durante todo o período da preia-mar, sem correntes 

relevantes que promovam a sua mistura e arejamento, pode também resultar numa diminuição da 

sua capacidade de auto-depuração. 

 



 

 
82 

Refira-se ainda que na legislação sobre qualidade da água que o Decreto–Lei n.º 236/98 veio 

revogar (Decreto-Lei n º 74/90, de 7 de Março) eram também fixadas normas de qualidade para 

águas de recreio com contacto indirecto, com os seguintes Valores Máximos Admissíveis: 

 

- Coliformes totais – 10 000 NMP/100 ml  (igual ao valor actual para águas balneares) 

- Coliformes fecais – 2000 /100 ml  (igual ao valor actual para águas balneares) 

- Oxigénio dissolvido – 4 mg/l 

 

Uma análise genérica mostra assim que, naquele enquadramento jurídico, as águas do Fosso 

também não poderiam ser utilizadas para recreio com contacto indirecto, devido à poluição 

orgânica e microbiológica.  

 

Para uma avaliação da qualidade das águas relativamente à poluição por metais recorreu-se à 

informação contida no “Relatório do Estado do Ambiente” (DGA, 1998), pois que nesta 

publicação são apresentados os teores em metais, encontrados em 4 zonas costeiras – Ria de 

Aveiro, Estuário do Tejo, Estuário do Sado e Ria Formosa - em diversos anos, e as águas são 

classificadas com base em critérios definidos pelo Instituto Hidrográfico. 

 

No entanto as ordens de grandeza dos teores de metais consideradas nesta publicação são em 

vários casos 1000 vezes inferiores aos limites de detecção dos métodos utilizados na campanha 

efectuada para este EIA, pelo que apenas se pode avaliar a situação relativamente ao cádmio.  

Verifica-se que os teores deste elemento representam mais do dobro dos “valores aceitáveis” de 

acordo com aquele critério, situação esta que não parece anómala se comparada com o que 

sucede relativamente à contaminação microbiológica e à poluição orgânica. 

 

Em conclusão importa referir que a situação aqui descrita deverá seguir uma evolução temporal 

em sentido positivo, já que à data ainda não se encontrava completa a implementação do sistema 

de drenagem. 
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b) Secção B 

 

Para caracterização da secção B recorreu-se a alguns dados sobre as características de qualidade 

das águas na bacia do porto de pesca, fornecidos pelo então Instituto Portuário do Centro. 

 

Estes dados são provenientes de amostragens efectuadas em dias separados e com finalidades 

diferentes das que agora se pretendem, pelo que os locais de colheita, embora no interior da 

bacia do porto de pesca não serão necessariamente coincidentes com a área da secção B (que, 

recorde-se, correspondia à zona da bacia portuária que alimenta o fosso). 

 

No Quadro 3 apresentam-se os resultados obtidos, agrupados pelo dia de recepção da amostra no 

laboratório, que se pressupõe corresponder a uma colheita. 

 

Quadro 3 - Qualidade das Águas na Bacia do Porto de Peniche 

Parâmetros 
Dias 

00-08-23 00-09-18 01-02-12 

Chumbo (mg/l) 0.05 --- --- 

Alumínio (mg/l) 0.20 --- --- 

Crómio Total (mg/l) <0.02 --- --- 

Cádmio (mg/l) 0.003 --- --- 

Zinco (mg/l) <0.05 --- --- 

Mercúrio (mg/l) <0.0005 --- --- 

Arsénio (mg/l) <0.02 --- --- 

CQO (mg O2/l) --- --- 354 

Estrept. Fecais (/100 ml) --- 179 0 

Colif. Fecais (/100 ml) --- 4 3 

Colif. Totais (/100 ml) --- 25 800 1 040 

Salmonelas (/100 ml) --- Positivo Positivo 

 

Embora a escassez de elementos (em termos de número de análises) não permita que se retirem 

grandes conclusões destes resultados, nomeadamente da sua relação com aqueles obtidos no 
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interior do fosso, parece poder inferir-se que as características das águas na bacia portuária são 

de facto próximas das presentes no fosso.  Os níveis de metais e de coliformes totais (em 

Setembro de 2000) são da mesma ordem dos obtidos nas análises no interior do fosso; já no que 

respeita aos coliformes fecais e aos resultados obtidos na análise de 2001, os valores são, no 

entanto, bastante inferiores aqui. 

 

Em complemento desta informação apresentam-se no Quadro 4 os resultados do Programa de 

Vigilância Sanitária em Águas Balneares, nas praias do concelho de Peniche, para os últimos 

anos. Todas estas praias se encontram fora da área de estudo, sendo a que mais se aproxima a 

praia de Medões-Supertubos, localizada na planta seguinte. 

 

Praias do Concelho de Peniche 

 

Fonte: //inag.pt 

 

Este programa incide sobre dois parâmetros relativos à contaminação microbiológica (coliformes 

totais e coliformes fecais) e três parâmetros físico-químicos caracterizadores da qualidade 

estética da água (óleos minerais, agentes tensioactivos e fenois), estabelecidos no Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de Agosto, como indicadores da qualidade das águas balneares. 
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Para o primeiro tipo de parâmetros estão fixados valores quantitativos para as normas de 

qualidade (já acima apresentados), enquanto para o segundo apenas são estabelecidos os 

seguintes critérios qualitativos: 

 

 Óleos minerais – ausência de manchas, visíveis à superfície da água, e de cheiros; 

 Agentes tensioactivos – ausência de espuma permanente; 

 Fenóis – ausência de cheiro específico. 

 

Quadro 4 - Qualidade das Águas Balneares do Concelho de Peniche 

Praias 
Anos 

2000 2001 2002 

Baleal Boa Boa Boa 

Consolação Boa Boa Má 

Cova da Alfarroba Boa Boa Boa 

Medão-Supertubos Boa Boa Boa 

S. Bernardino Boa Boa Boa 

Berlenga Boa Boa Boa 

Fonte: //snirh.inag.pt 

Nota: a classificação utilizada corresponde a um critério geral estabelecido pela Direcção Geral de 

Saúde, segundo o qual “Bom” pressupõe pelo menos 80% das análises efectuadas com 

valores inferiores ao VMR. 

 

Considerando que, fora da área portuária, as correntes oceânicas são predominantemente de 

norte, os dois tipos de elementos de caracterização da qualidade da água que se estudaram levam 

a concluir que a influência das emissões poluentes não ultrapassa a escala local. 

 

Com efeito as águas da praia Medão – Supertubos apresentam boa qualidade, apesar desta praia 

estar situada a sul do porto de pesca, local onde, como atrás referido, existem diversas fontes de 

poluição e onde as características de qualidade das águas são deficientes. 
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4.6.2 Qualidade dos Sedimentos 

 

A constituição do plano de água, com as alturas definidas no projecto, e o saneamento dos 

fundos, implica a remoção por escavação e dragagem de cerca de 120.000 m3 de materiais, 

sendo, destes, cerca de 70 000 m3 sedimentos do fundo do fosso na parte actualmente inundável, 

e cerca de 50 000 m3 predominantemente de materiais diversos de aterro, a retirar do actual 

campo de futebol e zona consolidada a norte.  

 

As operações de dragagem e de imersão no mar de materiais dragados constituem factores que 

podem causar impactes negativos no meio marinho, pelo que as regras a que as referidas 

operações devem obedecer se encontram regulamentadas pelo Despacho Conjunto dos 

Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, datado de 1995-04-04 e publicado no 

DR II Série, n.º 141, de 21 de Junho de 1995. De acordo com este diploma as operações de 

dragagem e a eliminação do material dependem das quantidades e características físicas e 

químicas do material.  

 

Assim para dar cumprimento a este diploma foi efectuada a seguinte caracterização dos 

sedimentos a dragar do Fosso da Muralha de Peniche:  

 

- Amostragem de sedimentos, em 20 de Dezembro de 2002, abrangendo cinco locais, 

representados na FIG. 19 

- Determinação quantitativa de matéria orgânica (LOI), teor em água, granulometria, metais e 

bifenilos policlorados ( PCB ) 

- Classificação dos materiais a dragar de acordo com o Anexo do Despacho Conjunto. 

 

O n º de locais foi calculado de acordo com as quantidades de sedimentos a retirar e com o 

estipulado no artigo 5º do Despacho Conjunto, ou seja, de 25 000 m3 a 100 000 m3, 4-6 

amostras. 
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A selecção dos parâmetros a analisar teve em conta o determinado nas alíneas e), f) e g) do n º 2 

do artigo 6º do mesmo diploma, adaptado às características que se pressupõem para o material a 

dragar em função da natureza das fontes de poluição existentes, ou seja: 

 

 analisaram-se metais e PCB´s 

 excluiram-se os outros organo-halogenados referidos no Anexo, PAH´s e HCB, visto que não 

existem, nem existiram fontes pontuais destes compostos; com efeito: 

- o Hexaclorobenzeno ( HCB ) é um composto com propriedades biocidas, que pode ser 

produzido para uso fungicida na conservação de cereais , no tratamento da madeira, na 

produção de borracha sintética, de tintas, etc, e que aparece também como subproduto na 

produção de diversos solventes clorados, como o pentaclorofenol, percloro e tricloroetileno 

e tetracloreto de carbono, actividades industriais estas que nunca existiram na área em 

estudo nem na sua vizinhança. Acresce ainda que, dada a elevada toxicidade, persistência e 

bioacumulação desta substância, os seus usos têm vindo a ser restringidos a nível mundial – 

em Portugal tais restrições actualmente consideradas no Decreto-Lei n º 232/2002 de 5 de 

Novembro e restante legislação relativa às limitações a comercialização e utilização de 

substâncias e preparações perigosas, datam de meados da década de 90– pelo que a sua 

presença em águas residuais urbanas será certamente muito pouco significativa. 

-  Os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAH´s) constituem um conjunto muito vasto 

de compostos químicos presentes no petróleo e seus derivados e, portanto, emitidos para o 

ambiente por via dos derrames daqueles produtos; são ainda produzidos nos processos de 

combustão de combustíveis fósseis – centrais eléctricas, caldeiras, etc. – na incineração de 

resíduos. Considera-se por isto ser razoável admitir que os inputs de PAH´s para as águas do 

Fosso não tenham nunca sido muito significativos, não se ultrapassando a capacidade de 

autodepuração do meio (apesar de serem dificilmente biodegradados a sua presença nos 

meios aquáticos vai sendo reduzida com o tempo). Acresce ainda que, numa campanha 

preliminar de caracterização dos sedimentos, cujos resultados se incluem no Anexo II, se 

verificou que os teores de PAH´s eram bastante reduzidos conduzindo a que os sedimentos 

ficassem genericamente na classe 1. 
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As colheitas e as análises foram efectuadas pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e das 

Pescas ( IPIMAR ), e o correspondente Relatório constitui o Anexo II deste EIA. apresentando-

se nesta secção os seus principais resultados e conclusões. 

 

 

 

Quadro 5 - Composição granulométrica, teor em água e matéria orgânica  

 

Local 

 

Cascalho 

(%) 

> 2 mm 

Areia ( % )  

Silte+ 

Argila (%) 

<63m 

 

Classificação 

dos sedimentos 

 

Teor 

em 

água 

(%) 

 

LOI  

(%) 

Grossa 

1m 

Média 

500m 

Fina 

250m 

Muito 

fina 

63m 

1 0 1 1 3 11 84 Lodo 49 11,5 

2 2 2 2 12 22 60 Lodo arenoso 48 12 

3 3 5 11 31 19 31 Lodo arenoso 34 6,5 

4 40 8 8 14 12 18 A H L 30 5,0 

5 12 21 16 25 10 16 A H L 34 3,5 

Notas : A H L - Areia heterogénea lodosa 

 LOI -Teor em matéria orgânica determinado por perda de peso por ignição a 450 ºC 

 

 

 

Quadro 6 – Teores em metais e em PCB 

 

Local 

Zn 

( g/g) 

Cu 

( g/g) 

Pb 

( g/g) 

Cr 

( g/g) 

Ni 

( g/g) 

As 

( g/g) 

Hg 

( g/g) 

Cd 

( g/g) 

TPCB 

(ng/g) 

1 600 211 19 74 54 54 0,82 0,27 17 

2 603 185 19 46 35 58 0,82 1,20 9,2 

3 458 395 19 38 24 57 0,21 0,94 7,3 

4 291 145 23 31 17 51 0,30 0,48 5,4 

5 194 134 21 21 16 56 0,21 0,26 3,3 

Nota: TPCB – soma dos teores nos “congéneres” 28,52,101,118,153,138,180  
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Quadro 7 – Classificação dos sedimentos 

Classificação Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 Local 5 

Metais 

 

Zinco  3 3 2 2 2 

Cobre  3 3 4 2 2 

Chumbo  1 1 1 1 1 

Crómio 2 1 1 1 1 

Níquel 2 2 1 1 1 

Arsénio 3 3 3 3 3 

Mercúrio 2 2 1 1 1 

Cádmio 1 2 1 1 1 

PCB 2 2 2 2 1 

CLASSE FINAL  3 3 4 3 3 

VALOR MÉDIO DA CLASSIFICAÇÃO 2,11 2,11 1,78 1,56 1,44 

 

 

De acordo com o Despacho Conjunto, são as seguintes as classes de materiais: 

 

- Classe 1 - material dragado limpo que pode ser depositado no meio aquático ou 

reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem 

normas restritivas; 

- Classe 2 - material dragado com contaminação vestigiária que pode ser imerso no 

meio aquático tendo em atenção as características do meio receptor e o uso legítimo 

do mesmo; 

- Classe 3 – material dragado ligeiramente contaminado que pode ser utilizado para 

terraplenos ou no caso de imersão necessita de estudo aprofundado do local de 

deposição e monitorização posterior do mesmo; 

- Classe 4 – material dragado contaminado que deve ser depositado em terra, em local 

impermeabilizado, com a recomendação de posterior cobertura de solos 

impermeáveis; 

- Classe 5 – material muito contaminado que idealmente não deverá ser dragado e, em 

caso imperativo deve ser tratado como resíduo industrial, sendo proibida a sua 

imersão no mar e deposição em terra. 
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A classe final a atribuir à amostra corresponde à maior das classes obtidas para os diversos 

parâmetros (no quadro anterior apresenta-se ainda o valor médio da classificação obtida em 

cada local para os diferentes parâmetros - apenas para ilustrar a análise dos resultados, já que 

esta média não tem qualquer implicação em termos de determinação dos condicionamentos 

legais do destino final do material). 

 

Analisando estes resultados, verifica-se: 

 

- Em termos físicos os sedimentos a serem dragados são constituídos por sedimentos lodosos, 

lodos arenosos e areias heterogéneas lodosas; 

- De um modo geral o grau de contaminação dos sedimentos, devido essencialmente à 

presença de elementos metálicos, é bastante reduzido; 

- As variações espaciais no grau de contaminação dos sedimentos são pequenas, e, para 

alguns parâmetros, nulas, embora se possa detectar alguma tendência de diminuição dos 

teores de metais e de PCB caminhando do extremo norte do fosso para o porto de pesca, 

como é ilustrado pelo valor médio das classificações das amostras e pelo Quadro 6 

(tendência provavelmente relacionada com o facto de a zona norte ser local de maior 

acumulação de materiais, enquanto na zona mais a sul se poderá verificar alguma 

movimentação dos sedimentos, ou a sua lavagem, pelas correntes de enchente e vazante que 

penetram diariamente no fosso); 

- A classificação mais elevada, que corresponde aos sedimentos do local 3, resulta dos 

critérios de classificação e não de um grau de contaminação nitidamente mais elevado que 

nos restantes casos (ver valor médio das classificações); 

- Os elementos metálicos que aparecem com um maior grau de contaminação são o zinco, o 

cobre, e o arsénio; esta situação poderá resultar da presença nos esgotos urbanos de efluentes 

de actividades industriais (por exemplo, indústrias de metalização) e das perdas devidas à 

actividade náutica (decapagens, soldaduras, etc); 

 

Considerando os condicionamentos relativos à eliminação dos materiais dragados, estabelecidos 

pelo Despacho Conjunto, verifica-se que: 
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- os sedimentos do local 3, que se encontram contaminados, só poderão ser depositados em 

terra em local impermeabilizado, com a recomendação de posterior cobertura de solos 

impermeáveis; 

- os sedimentos dos restantes locais, que se encontram ligeiramente contaminados, poderão 

ser utilizados para terraplenos ou imersos no meio marinho após estudo aprofundado do 

local de deposição e monitorização posterior do mesmo. 

 

4.6.3 Qualidade do Ar 

 

Na área em estudo não existe qualquer estação de monitorização da qualidade do ar nem se tem 

conhecimento de estudos sobre o assunto. 

 

Assim, na impossibilidade de apresentar uma caracterização deste descritor ambiental em termos 

quantitativos, analisam-se em seguida quais as fontes poluidoras da área de estudo e as condições 

climáticas, de modo a poder retirar algumas ilações sobre a qualidade do ar. 

 

No que se refere às características climáticas verifica-se que a localização da área de estudo 

numa zona litoral cria, à partida, condições favoráveis à dispersão dos poluentes, devido aos 

ventos permanentes e de razoável força. 

 

No que se refere às fontes de poluição verifica-se que, de um modo geral, são bastante reduzidas 

e resultam essencialmente do tráfego automóvel, com uma pequena contribuição também 

eventualmente da indústria, devendo esta, no entanto, ser pouco relevante, uma vez que a 

maioria das actividades existentes não é grande consumidora de combustíveis fósseis. 

 

Durante a época balnear e fins de semana as emissões devidas ao tráfego automóvel sofrem um 

aumento significativo.  Contudo, é precisamente nessa época do ano que os ventos do N atingem 

maiores intensidades, favorecendo portanto a dispersão dos poluentes, pelo que se considera que 

eventuais situações de ultrapassagem dos valores-limite fixados na legislação nacional, a 

ocorrerem, serão muito esporádicas e muito localizadas. 
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Há, ainda, a referir a emissão de cheiros desagradáveis do fosso, principalmente durante a baixa-

mar, altura em que os lodos do fundo (receptores das águas residuais domésticas não tratadas até 

à entrada em funcionamento da ETAR) ficam a descoberto. 

 

Actualmente, e mais ainda no futuro, dado que as referidas descargas estão praticamente 

eliminadas, esta situação tem tendência a atenuar-se. 

 

4.6.4 Ambiente Sonoro 

 

As características de ocupação territorial na área de estudo permitem descrevê-la como uma zona 

com uma densidade populacional elevada, onde as principais fontes de ruído se restringem às 

indústrias de média a pequena dimensão e ao tráfego rodoviário, que sofre algum aumento 

durante os meses de Verão. 

 

Para a área em estudo não existem dados publicados relativos aos níveis sonoros que permitam 

efectuar com rigor uma caracterização fundamentada deste descritor. 

 

Todavia, a legislação nacional sobre o ruído, consubstanciada pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 

14 de Novembro, o novo Regulamento Geral do Ruído, agora denominado por Regime Legal 

sobre a Poluição Sonora (RLPS), e que substitui, parcialmente, o antigo Regulamento Geral 

sobre o Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 251/87, de 24 de Junho, estabelece algumas 

disposições no que respeita à regulação de actividades permanentes e temporárias geradoras de 

ruído, em zonas classificadas como “sensíveis” e “mistas”. 

 

De acordo com este RLPS, entende-se por: 

 

 Zonas sensíveis – áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial como 

vocacionadas para usos habitacionais, existentes ou previstos, bem como para escolas, 

hospitais, espaços de recreio e lazer e outros equipamentos colectivos prioritariamente 

utilizados pelas populações como locais de recolhimento, existentes ou a instalar; 
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 Zonas mistas – zonas existentes ou previstas em instrumentos de planeamento territorial 

eficazes, cuja ocupação seja afecta a outras utilizações, para além das referidas na 

definição de sensíveis, nomeadamente a comércio e serviços. 

 

O n.º 3 do Artigo 4º do RLPS define que: 

 

 As zonas sensíveis não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior, superior a 55 dB(A) no período diurno 

(07.00 h às 22.00 h) e 45 dB(A) no período nocturno (22.00 h às 07.00 h); 

 As zonas mistas não podem ficar expostas a um nível superior a 65 dB(A) no período 

diurno e 55 dB(A) no período nocturno. 

 

Assim, de acordo com o RLPS a área de implantação do Projecto engloba-se na tipologia de 

áreas mistas, devendo respeitar os requisitos legais aí definidos para este tipo de áreas.  Embora, 

como se referiu, não se disponha de informação que permita caracterizar de modo quantitativo 

este descritor, crê-se, com base no conhecimento qualitativo das condições do local, que não será 

expectável que actualmente ocorram situações em que os requisitos legais aplicáveis não sejam 

cumpridos. 

 

4.6.5 Infra-estruturas de Saneamento 

 

À semelhança do que sucedeu com o resto de Portugal, durante a década de 80, a população do 

concelho de Peniche beneficiou de uma melhoria acentuada dos serviços e infra-estruturas de 

abastecimento de água e de saneamento básico (recolha e tratamento de efluentes líquidos e 

resíduos sólidos). 

 

Nesta secção apresenta-se, de acordo com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal 

de Peniche, entre Dezembro de 2002 e Janeiro de 2003, a caracterização sumária referente às 

infra-estruturas de saneamento. 
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4.6.5.1. Abastecimento de Água 

 

Praticamente toda a população do concelho de Peniche é servida pela rede de abastecimento de 

água, com uma taxa de atendimento da ordem dos 99%. 

 

Da população servida, cerca de 57% é abastecida com água de origem superficial (Barragem de 

S. Domingues) e 43% é abastecida com água de origem subterrânea (captação de Olho Marinho, 

Ferrel/Pinhal de Vale Grande e Alto do Veríssimo), não existindo quaisquer problemas em 

termos de qualidade da água na rede de distribuição. 

 

No Quadro 8 apresenta-se um resumo do número de utentes, discriminados por tipo de 

consumidor e respectivos volumes fornecidos, associados ao sistema de distribuição de água, no 

ano de 2002. 

 

Quadro 8 - Sistema de Abastecimento de Água: Consumidores e Consumos (2002) 

Tipo de Consumos N.º Consumidores 
Consumos de Água 

(m3) 

Doméstico 16 133 1 332 555 

Industrial/Comercial 1 257 577 685 

Autarquia 206 171 172 

Outros 151 203 488 

TOTAL 17 747 2 284 900 

Fonte: CMP, 2002. 

 

Segundo o PDM de Peniche os sistemas de abastecimento de água projectados para o concelho já 

contemplam o ordenamento proposto para o território e tendo em conta a “provável expansão 

dos núcleos urbanos principais, a implantação de áreas industriais e de desenvolvimento 

turístico” (CMP, 1994). 

 

Um outro dado que permite perspectivar sobre a evolução do abastecimento de água ao concelho 

é fornecido pelo PDM (CMP, 1994), que diz que os diferentes estudos que têm vindo a ser 
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realizados indicam que as captações subterrâneas existentes na bacia hidrográfica e a água 

armazenada na albufeira da barragem da Ribeira de S. Domingos, asseguram os consumos 

previstos até cerca de 2030. 

 

4.6.5.2. Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

 

Actualmente, 100% da população do concelho de Peniche é servida com sistema de drenagem de 

águas residuais. 

 

Até há pouco tempo, as águas residuais de origem doméstica eram, em parte descarregadas 

directamente no fosso, como foi já referido. 

 

Foi entretanto implantada uma rede de interceptores de águas residuais de origem doméstica e 

industrial, que colecta as mesmas e as emite, por bombagem, para a nova ETAR que se encontra 

implantada, desde Maio de 2001, no Cabo Carvoeiro, permitindo assim tratar convenientemente 

os efluentes de cerca de 46 500 habitantes. 

 

As águas pluviais continuam a ser lançadas para o Fosso da Muralha, podendo estar ainda 

activas algumas ligações pontuais de águas residuais domésticas, provenientes da zona antiga da 

cidade, a este sistema de drenagem pluvial. 

 

Na FIG. 20 apresenta-se a localização da ETAR, bem como o local de descarga dos seus 

efluentes. 

 

4.6.6 Resíduos Sólidos 

 

O concelho de Peniche dispõe de um serviço de processamento de resíduos sólidos que cobre 

todo o espaço municipal. A população servida pelo sistema de recolha de resíduos sólidos 

urbanos (R.S.U.) e as respectivas frequências de recolha encontram-se descritas no Quadro 9.  
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FIG. 20 - Localização da ETAR e do Local de Descarga dos Seus Efluentes 
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Quadro 9 - Cobertura do Sistema de Recolha dos R.S.U., em 2001 

Freguesias Habitantes Frequência de Recolha 

Ajuda 8 660 7 x semana 

Conceição 4 840 7 x semana 

S. Pedro 2 095 7 x semana 

Atouguia da Baleia 7 988 3-7 x semana 

Ferrel 2 356 3-6 x semana 

Serra d’ El Rei 1 377 6 x semana 

Fonte: CMP, 2001. 

 

A quantidade de R.S.U. actualmente recolhidos no Concelho é, em média, da ordem das 27 000 

t/ano, dividida nos seguintes fluxos: 

Quadro 10 – Produção de R.S.U., em 2001 

Tipo de Resíduo t /Ano 

Recolha Indiferenciada 

RSU – Domésticos 16 600 

Recolha Selectiva 

RSU – Monstros 380 

RIB * 740 

Entulho 8 800  

Vidro 350 

Papel e Cartão 80 

Fonte: CMP, 2001. 

* Resíduos Industriais Banais (depositados pelos produtores 

no destino final) 

 

O sistema de recolha dispõe actualmente de uma frota constituída pelas seguintes viaturas: 

Quadro 11 – Viaturas de Recolha de R.S.U., em 2001 

Tipo de Resíduo 
N.º de 

Viaturas 
Tipo de Viaturas 

RSU – Domésticos/ Vidro/Papel e 

Cartão (Recolha em Elevação de 

Molocks e Ecopontos) 

2 

1 Viatura com grua hidráulica e sist. de elevação e 

basculamento (*) 

1 Viatura com grua hidráulica e sist. de basculamento 

RSU – Domésticos (Recolha em 

Compactação) 
4 

3 Viaturas de 10 m3 de capacidade 

1 Viatura de 7 m3 de capacidade 

RSU – Monstros 1 1 Viatura com grua hidráulica e sist. de basculamento 

Entulho 2 

1 Viatura com grua hidráulica e sist. de elevação e 

basculamento  

1 Viatura com sist. de elevação e basculamento 

Fonte: CMP, 2001. 
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A deposição dos resíduos sólidos é feita nos seguintes locais:  

Quadro 12 – Destino Final dos R.S.U., em 2001 

Tipo de Resíduo Destino Final 

RSU e RIB Aterro Municipal de Gaeiras (Óbidos) 

Entulho Aterro do Moinho Velho (Peniche) 

Vidro/Papel e Cartão Indústrias recicladoras 

Fonte: CMP, 2001. 

 

Como se verifica em muitos concelhos do litoral, Peniche regista uma sobrecarga do sistema de 

recolha e deposição de resíduos sólidos durante a época balnear. 

 

4.7 Factores Bióticos e Ecológicos 

 

4.7.1 Instrumentos de Reconhecimento e Protecção 

 

Parte da cidade de Peniche e arredores está integrada no “Sítio Peniche/Santa Cruz” que faz parte 

da Lista Nacional de Sítios (aprovada por Resolução do Concelho de Ministros n.º 76/2000, de 5 

de Julho) estando, por isso, seleccionado Sítio de Importância Comunitária e considerado como 

potencial Zona Especial de Conservação (ZEC). Embora não fazendo parte do referido Sítio, a 

extremidade norte da zona da Muralha e Fosso encontra-se próximo do seu limite (FIG. 21). 

 

O Sítio Peniche/Santa Cruz é uma região costeira com elevada diversidade paisagística, que 

constituiu suporte de uma grande biodiversidade. É constituído por troços de litoral rochoso e 

arenoso e ainda por um complexo de zonas húmidas litorais com grande especificidade biológica 

e geomorfológica. 

 

Nele ocorrem dezassete tipos de habitats naturais (Quadro 13) que constam do Anexo I ao 

Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de Agosto (que transpõe para o direito interno a Directiva 

“Habitats” n.º 92/43/CEE, de 21 de Maio), incluindo cinco considerados prioritários, bem como 

espécies da flora e da fauna que estão referenciadas no Anexo II da mesma Directiva. 
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Deve, no entanto, salientar-se que, no local a intervencionar, não se verifica a ocorrência de 

quaisquer dos habitats ou espécies referenciados nos anexos I e II daquela Directiva. 

 

Há ainda a assinalar que o arquipélago das Berlengas e a zona da Papôa, se encontram 

classificados no âmbito do Programa Biótopos Corine. 

 

A ilha da Berlenga está classificada como Reserva Natural (Decreto-Lei n.º 264/81, de 3 de 

Setembro) e constitui um local privilegiado para a nidificação de várias espécies de aves 

marinhas e de grande interesse botânico devido à flora terrestre que possui vários endemismos. A 

reserva marinha que envolve a ilha da Berlenga constitui também uma área de elevado interesse 

biológico, sendo uma zona de postura de várias espécies marinhas 

 

Quadro 13 - Habitats Naturais ocorrentes no Sítio Peniche/Santa Cruz 

Recifes 

Vegetação anual da zona intertidal 

Falésias com vegetação das costas mediterrânicas (com Limonium spp. endémicas) 

Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais das zonas lodosas e arenosas 

Prados salgados atlânticos (Glauco-Pucinellietalia maritimae) 

Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

Dunas móveis hembrionárias 

Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (dunas brancas) 

Dunas fixas com vegetação herbácea (dunas cinzentas) 

Dunas fixas com vegetação herbácea (dunas cinzentas) de Crucianellion maritimae 

Depressões húmidas intradunares 

Prados dunares de Malcolmetalia 

Matos litorais de zimbros (Juniperus spp.) 

Dunas com vegetação esclerófita (Cisto-Lavanduletalia) 

Prados calcários cársicos (Alysso-Sedion albi) 

Subestepes de gramíneas e anuais (Thero-brachypodietea) 

Grutas marinhas submersas ou semisubmersas 

Nota: A negrito encontram-se os habitats considerados prioritários. 
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FIG. 21 - Delimitação da Rede Natura 2000  
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4.7.2 Comunidades Biológicas 

 

A área correspondente ao projecto em análise, o Fosso da Muralha e espaço envolvente, 

encontra-se inserida na cidade de Peniche e será adiante identificada como área em estudo.  

 

Neste Capítulo procede-se à caracterização das comunidades biológicas da área em estudo, para 

a qual se recorreu ao reconhecimento da área em estudo e à bibliografia. 

 

O Fosso da Muralha constitui um sistema ligado à bacia portuária do porto de pesca, não tendo 

comunicação directa com o mar. 

 

A água do Fosso apresentou anteriormente um nível de poluição elevado, como resultado das 

descargas de efluentes municipais e, também, da qualidade da água que o alimenta a partir da 

bacia portuária; actualmente, com o fim das descargas de efluentes, a qualidade da água tende a 

melhorar.  Os antecedentes neste aspecto implicarão, no entanto, ainda, em termos biológicos, 

uma diversidade específica muito baixa. Os sedimentos são de natureza vasosa e apresentam 

níveis de contaminação orgânica elevados, bem como alguma contaminação com metais 

pesados. 

 

4.7.2.1. Comunidades Aquáticas 

 

A nível das comunidades bentónicas, apenas poderão ocorrer espécies características de 

substrato vasoso e com tolerância a ambientes onde a poluição é elevada, como sejam os 

poliquetas da espécie Nereis diversicolor.  

 

Durante a preia-mar o plano de água pode ser visitado por alguns elementos da ictiofauna 

provenientes da zona portuária, e que apresentam tolerância a ambientes poluídos, tais como as 

taínhas e outras (Mugil cephalus, Liza ramada e Liza aurata). 
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4.7.2.2 Comunidades Terrestres 

 

A zona envolvente do Fosso da Muralha é uma zona urbana, onde a perturbação humana é 

elevada, e que nalguns locais possui pequenos espaços ajardinados. Por esta razão, as 

comunidades terrestres ocorrentes na zona em estudo apresentam baixa diversidade específica e 

são constituídas por espécies com tolerância à perturbação antropogénica. 

 

Flora e vegetação 

O fosso da muralha de Peniche encontra-se colmatado por uma espessa camada de lodo 

proveniente quer da acção das marés quer da drenagem das águas superficiais e de alguns 

esgotos não tratados. Este lodo fica quase na sua totalidade coberto por água do mar durante a 

preia-mar. O lodo situado nas zonas sujeitas a períodos de menor tempo de submersão encontra-

se coberto por comunidades de algas tolerantes a ambientes halofílicos. 

Há contudo uma zona do fosso da muralha de Peniche, situada no ponto mais afastado da 

embocadura de ligação ao mar, em que o lodo se mistura com areia e outros detritos, e que não 

está sujeita a submersão. Nesta zona é possível observar um coberto vegetal, de natureza 

herbáceo, dominado por espécies (sub)nitrófilas em que se destacam Galium aparine e Conium 

maculatum e outras espécies de quenopodiáceas. Além destas destacam-se ainda exemplares de 

Scirpus maritimus e de Juncus sp. 

Trata-se no seu conjunto de um coberto vegetal sem qualquer interesse conservacionista. 

Na zona exterior ao fosso da muralha, a nascente desta, encontra-se uma extensa plataforma, 

desprovida de coberto vegetal, onde circulam e estacionam automóveis e onde estão igualmente 

estacionadas embarcações. 

 

Anfíbios e Répteis 

As zonas urbanas são biótopos sem expressão para os anfíbios e com pouco significado para os 

répteis. Apesar disso, poderá constituir um habitat propício para a osga (Tarentola mauritanica) 

sobretudo devido às suas características antropófilas, sendo possível encontrar também aí a 

lagartixa (Podarcis hispanica). Quanto aos anfíbios não é de esperar a sua ocorrência junto ao 

plano de água do Fosso, já que se trata de organismos pouco resistentes à poluição. 
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Aves 

As espécies de aves que ocorrem na zona de estudo são espécies com grande capacidade de 

tolerância à perturbação humana. Assim, são abundantes espécies como o andorinhão-preto 

(Apus apus), a andorinha-dos-beirais (Hirundo rustica), a andorinha-das-chaminés (Delichon 

urbica), o pardal-comum (Passer domesticus). Os espaços ajardinados permitem um aumento da 

diversidade específica podendo neles ocorrer espécies de passeriformes como o rabirruivo-preto 

(Phoenicurus ochurus), o melro-preto (Turdus merula), o pintassilgo (Carduelis carduelis), o 

estorninho-malhado (Sturnus vulgaris), a alvéola-branca (Motacilla alba) e o chamariz (Serinus 

serinus). A área de intervenção não disponibiliza quaisquer condições para nidificação da 

avifauna potencialmente ocorrente. 

 

Mamíferos 

Os mamíferos que ocorrem na área de estudo são micromamíferos cujo habitat se cruza com os 

lugares comuns de vida humana, como sejam o rato-caseiro (Mus musculos) e a ratazanas (Rattus 

rattus e Rattus norvergicus), espécies sem qualquer interesse do ponto de vista conservacionista. 

 

4.8 Paisagem 

 

4.8.1 Área de influência do projecto 

 

A área de influência do projecto ao nível da paisagem engloba toda a bacia visual de onde é 

possível avistar a “Muralha de Peniche”.  

 

Considerando que à escala da paisagem a acção prevista se circunscreve a um espaço de reduzida 

dimensão, delimitou-se a área de influência visual do projecto com base em parâmetros relativos 

às condições de observação, nomeadamente, vias, pontos cénicos, proximidade da população 

residente, entre outros parâmetros. 

 

A área considerada para o presente estudo engloba assim a zona afecta à Muralha de Peniche e 

respectivo fosso, assim como os espaços intramuros, em que a paisagem é dominantemente 
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urbana, e por outro, a área extramuros, em que a paisagem é determinada pelo Porto de Peniche, 

os armazéns e os estaleiros ligados às actividades piscatórias. 

 

A área de influência visual do projecto apresenta diversos pontos de tomada de vista, 

nomeadamente ao nível: 

 dos observadores situados na área intramuros, principalmente os residentes; 

 dos observadores situados na área extramuros e que circulam e acedem aos espaços 

associados aos armazéns e estaleiros ligados às actividades piscatórias; 

 dos observadores que fazem o atravessamento dos diversos pontões sobre o fosso da 

Muralha da Peniche. 

 

Na Foto 8 e Foto 9 (ponto 4.3.3) apresentam-se vistas gerais do Fosso da Muralha de Peniche, 

nas situações de preia-mar e baixa-mar, respectivamente. 

 

4.8.2 Organização estrutural da paisagem 

 

O conhecimento da organização estrutural do território é a chave para a compreensão da 

paisagem. Encontrar os seus padrões organizacionais (unidades de paisagem), diferenciando-os 

funcional e visualmente, constitui a forma para apreender a dinâmica de cada unidade que a 

compõe assim como da paisagem no seu todo. 

 

A área de influência do projecto insere-se na região da Estremadura onde se integra a unidade 

homogénea de paisagem (UHP) Península de Peniche. 

 

Antiga e pequena ilha talhada em calcários jurássicos, forma hoje uma península ligada ao 

continente por um istmo constituído por areias depositadas ao longo de séculos. Actualmente 

grande parte da península e seu istmo encontram-se urbanizados dando corpo à cidade de 

Peniche. 

 

De acordo com a estrutura e funcionamento dos diversos espaços e da ocupação do solo, 

identificam-se na envolvente próxima da área em estudo diversos padrões organizacionais a que 
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correspondem duas sub-unidades homogéneas de paisagem (SHP): Área Urbana e o Porto de 

Peniche (Quadro 14). 

 

 

Quadro 14 – Sub-unidades Homogéneas de Paisagem 

SHP Características estruturais 

 

Área Urbana 

A área urbana desenvolve-se essencialmente a Poente da área de 

intervenção e é caracterizada pela sua ocupação urbana consolidada. 

Esta área faz parte da cidade de Peniche, correspondendo a zona Sul 

à parte antiga da cidade, de que se destaca a Muralha, e a zona Norte 

à parte mais recente com edifícios de maior altura. 

 

Porto de Peniche 

Esta SHP localiza-se na parte Sul do istmo da península de Peniche 

e caracteriza-se pela presença de equipamentos de apoio à actividade 

portuária, nomeadamente os molhes, os diversos cais para 

acostagem de embarcações, os edifícios de apoio técnico e logístico, 

as gruas, as embarcações atracadas, etc. 

 

4.8.3 Análise visual da paisagem 

 

Atributos estéticos da paisagem 

A qualidade visual é o resultado da manifestação cénica do território determinada pela presença 

dos principais factores estruturais do espaço e pela dinâmica que estes factores inter e 

intrarelacionados proporcionam. 

 

Esta é uma característica muito difícil de valorar de forma absoluta, pois está dependente de 

factores subjectivos como a sensibilidade e o interesse do observador, a hora do dia da 

observação, as condições climáticas, entre outros.  

 

No entanto, esta análise visual pode ser realizada com base em parâmetros definidos, como 

sejam, a escala da paisagem, a diversidade da paisagem, a harmonia, o movimento, a textura, a 

cor, a singularidade, o estímulo, e o prazer (Countryside Commission, 1993). 



 

 
106 

 

Desta forma, com base no trabalhos de campo, na cartografia disponível e em elementos 

fotográficos foi realizada uma análise perceptual baseada nos atributos visuais da área de 

intervenção (Quadro 15). 

 

Quadro 15 - Atributos estéticos da UHP Península de Peniche 

Escala Reduzida PEQUENA Ampla Vasta 

Enquadramento Cerrado Fechado ABERTO Exposto 

Diversidade Uniforme Simples VARIADA Complexa 

Harmonia Harmoniosa EQUILIBRADA Discordante Caótica 

Textura Suave GERIDA Natural Selvagem 

Cor Monocromática Cores suaves COLORIDA Garrida 

Forma PLANA Ondulada Sinuosa Acidentada 

Raridade Banal Vulgar INVULGAR Rara 

 

O resultado visual é uma paisagem de escala relativamente contida, com elementos variados mas 

proporcionais entre si e em grande parte relacionados com o mar.  É uma paisagem claramente 

humanizada que tem conseguido manter algum equilíbrio, no entanto ameaçado pelo 

crescimento urbano denso e em altura. 

 

Aspecto relevante é a sua fisionomia singular de pequena península, invulgar ao longo de todo o 

litoral nacional. 

 

O relevo, de características aplanadas, traduz-se numa fraca capacidade de absorção visual 

potencial de elementos cujo desenvolvimento se faça em altura. 

 

A qualidade visual moderada a elevada da UHP Península de Peniche assenta fundamentalmente 

no contraste existente entre a presença do mar e a zona terrestre contígua marcada quer por 

dunas quer por arribas. 
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Valores visuais 

Consideram-se valores visuais os elementos constituintes de uma paisagem que, pela sua 

especificidade, contribuem para o acréscimo da qualidade visual.  

 

Estes valores podem ser construídos (igrejas, capelas, monumentos, miradouros, entre outros) ou 

naturais (geomonumentos, formações geológicas, formações vegetais, entre outros). 

 

No que diz respeito à área de intervenção, verifica-se a presença de valores visuais importantes. 

 

Por um lado, o património construído, constituído pela Muralha que se insere no Núcleo 

Histórico de Peniche, a zona mais nobre da cidade. Trata-se de um elemento marcante na 

paisagem, por constituir uma barreira física e visual; o plano de água que a envolve é um 

elemento de referência para todos os espaços e construções, delimitando, a Poente a área 

intramuros, em que a paisagem é dominantemente urbana, e a Nascente a área extramuros, em 

que a paisagem é determinada pelo Porto de Peniche, os armazéns e os estaleiros ligados às 

actividades piscatórias. 

 

E, por outro, o património natural, como as extensas praias a norte e sul de Peniche, e cordões 

dunares associados, e o troço rochoso da arriba que contorna toda a península a Norte, Oeste e 

Sul, com as suas originais formações jurássicas, para além da própria península que do ponto de 

vista geomorfológico apresenta grande especificidade e interesse científico e turístico. 

 

Intrusão visual 

A intrusão visual é um factor negativo a ter em conta na análise visual, e encontra-se relacionado 

com a presença de elementos estranhos à paisagem, tais como estruturas ou infra-estruturas que, 

pela sua localização, altura, volumetria, cor, qualidade arquitectónica, entre outro tipo de 

factores, comprometam a qualidade da paisagem, diminuindo-lhe o seu valor visual e capacidade 

de atracção turística e, consequentemente, o seu valor económico. Da mesma forma, situações de 

degradação do ambiente e/ou do património construído, ao constituírem-se como elementos 

detractores da qualidade visual, reduzem o valor da paisagem. 
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A península de Peniche mantém em grande parte a sua integridade paisagística, não se 

evidenciando, portanto, elementos intrusivos visualmente significativos. Pode, contudo, 

assinalar-se a presença dos molhes na área portuária e dos prédios com vários pisos recentemente 

construídos na zona nascente de Peniche, como os elementos que determinam actualmente maior 

intrusão visual.  

 

Assinala-se ainda o relativo estado de degradação que se verifica no fosso e na Muralha, onde a 

acumulação de lodos, odores desagradáveis e até a deposição de resíduos, bem como o mau 

estado de conservação da estrutura (com falhas nas cantarias, queda de algumas guaritas, etc.) 

consubstanciam situações que não são compatíveis com o significativo valor patrimonial do 

local. A Foto 10 (ponto 4.3.3) ilustra esta situação. 

 

Capacidade de absorção visual 

 

A absorção visual da paisagem é a capacidade que esta apresenta para absorver, integrar ou 

disfarçar visualmente as actividades humanas, permanecendo o seu carácter e a sua qualidade 

visual. 

 

Esta capacidade que a paisagem apresenta é avaliada com base na maior ou menor capacidade 

para suportar um impacte visual, sendo esta função essencialmente do relevo, mas também da 

tipologia dos elementos que a compõem. 

 

No presente caso, o fosso da Muralha de Peniche, que reúne particularismos decorrentes do seu 

valor patrimonial e da sua proximidade aos potenciais observadores, a capacidade de absorção 

visual do local é limitada às intervenções que se consigam adaptar ao local, mantendo o carácter 

monumental da edificação. 
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4.9 Sócio-Economia 

 

4.9.1 População 

 

O concelho de Peniche é constituído actualmente por seis freguesias, das quais três (Ajuda, S. 

Pedro e Conceição) fazem parte da cidade de Peniche que tinha, em 2001, 15 594 residentes. 

 

Tem-se verificado, ao longo das últimas décadas, um crescimento reduzido devido à fraca 

capacidade de captação de novos habitantes, embora o saldo fisiológico tenha sido positivo. 

 

Quadro 16 - População Residente e Densidade Populacional no Concelho de Peniche (1991 e 

2001) 

Freguesias 
População Área 

(ha) 

Densidade (hab./ha) 

1991 2001 Var. 91-2001 1991 2001 

Atouguia da Baleia 7 131 7 987 12,0 5 991* 154* 173* 

Ferrel 2 072 2 348 13,3 --- --- --- 

Ajuda (Peniche) 8 653 8 639 -0,2 437 20 20 

Conceição (Peniche) 4 264 4 846 13,6 78 55 62 

S. Pedro (Peniche) 2 387 2 109 -11,6 319 7 7 

Serra D’El-Rei 1 373 1 383 0,7 916 2 2 

Concelho 25 880 27 312 5,5 7 741 3 4 

Fonte: INE, 2001 

*A freguesia de Atouguia da Baleia deu origem à freguesia de Ferrel em 1985, as respectivas áreas e densidades 

populacionais são apresentadas em conjunto. 

 

 

No gráfico seguinte ilustra-se a estrutura demográfica do concelho de Peniche tendo por base os 

censos nacionais de 2001. Constata-se que a estrutura demográfica concelhia apresenta algum 

equilíbrio entre os diversos grupos, evidenciando a substituição sustentada das gerações.  
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Estrutura etária da população do concelho de Peniche (2001) 
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Fonte: INE 

 

 

4.9.2. Emprego e Actividades Económicas 

 

O concelho de Peniche apresentava, em 2001, uma taxa de desemprego de 7% e uma taxa de 

actividade de 41.6%, taxas estas inferiores às registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, 

respectivamente de 7.4% e 46.7%. 

 

O Quadro 17 mostra a distribuição da população residente por sector de actividade económica, 

no concelho de Peniche, evidenciando que o sector terciário era o maior empregador (43%), 

seguindo-se o secundário (30%) e finalmente o primário (27%). 

 

Quadro 17 - População Residente Empregada, Segundo o Sector de Actividade Económica, 

no Concelho de Peniche em 1991 

Sectores de Actividade N.º Absolutos % de Activos 

Sector I 2 704 27 

Sector II 3 024 30 

Sector III 4 278 43 

TOTAL 10 006 100 

Fonte: INE, 1991 
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Em termos económicos a pesca e as actividades com ela relacionadas, nomeadamente a indústria 

de transformação de pescado e associadas, em que se incluem as conservas, o peixe congelado, o 

material de pesca, as embalagens, etc., bem como a agricultura, são as actividades das quais 

depende o Concelho.  

 

Segundo os dados do XIII Recenseamento Geral da População (INE, 1991), do total da 

população residente empregada no concelho de Peniche, 24% são “trabalhadores da agricultura e 

da pesca”. Os “trabalhadores não qualificados da agricultura, indústria, comércio e serviços” são 

o segundo grupo profissional mais representativo, representando 19.6% seguidos dos 

“trabalhadores da produção industrial e artesãos” que representam 17.5% da população 

empregada. 

 

4.9.2.1 Agricultura 

 

Segundo o PDM de Peniche a agricultura desempenha um papel importante como actividade 

económica no concelho de Peniche, empregando cerca de 15% da população activa. 

 

No Concelho predominam as pequenas explorações familiares principalmente de horticultura ao 

ar livre, beneficiando das boas condições naturais para a prática agrícola, bem como da 

proximidade de Lisboa que constituí um grande mercado consumidor. 

 

4.9.2.2 Pesca 

 

No concelho de Peniche, o sector das pescas é tradicionalmente, pelas condições naturais e pela 

abundância do pescado, um sector com grande representatividade. 

 

O Porto de Peniche é um dos principais portos de pesca do país, tendo sido recentemente objecto 

de obras de expansão das infraestruturas de apoio.  Este porto também serve de abrigo a 

embarcações de outros portos, verificando-se que, dadas as suas boas condições de abrigo, é cada 

vez mais utilizado para descarga de pescado da pesca de arrasto. 
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Segundo os dados da DATAPESCAS disponibilizados pelo então IPC, referentes ao quinquénio 

1996 – 2000, os valores médio unitário e total do pescado descarregado no porto de Peniche 

apresentaram um crescimento contínuo no período considerado, como se pode verificar no 

Quadro 18.  Este crescimento foi mais marcado no valor médio unitário, que atingiu uma taxa 

acumulada nos 5 anos de 38%, enquanto o crescimento equivalente do valor total foi de apenas 

cerca de 15%.  Tal significa que, como se pode verificar pelo gráfico seguinte, o volume de 

pescado desembarcado sofreu uma quebra ao longo destes anos (de cerca de 16%). 

 

Quadro 18 - Valores Médio Unitário e Total do Pescado Transaccionado no Porto de 

Peniche, no Período de 1996 a 2000 

 1996 1997 1998 1999 2000 

Valor Médio Unitário do Pescado (Esc/Kg) 
190 232 231 254 263 

Valor Total do Pescado (Milhares de Contos) 
4921 5087 5552 5612 5687 

Fonte: IPC/DATAPESCAS 

 

Estimativa de Volume de Pescado Desembarcado 

no Porto de Peniche, no Período de 1996 a 2000 
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Não é previsível que se verifique no futuro próximo uma reversão significativa nesta diminuição 

no volume das descargas de pescado. De facto, as perspectivas não são muito animadoras, em 

virtude das limitações impostas pela União Europeia, prevendo-se que o volume de pescado 

descarregado não deva variar muito em relação aos valores anuais actuais. 
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4.9.2.3 Indústria 

 

Segundo o PDM, a indústria no concelho de Peniche é pouco diversificada e muito dependente 

da pesca e actividades afins, como seja a transformação e conservação de pescado e reparação 

naval. Estas actividades representam cerca de 85% do valor de produção e do emprego total da 

indústria transformadora. De um modo geral as unidades industriais são de pequena dimensão, 

com cerca de 73% do total a empregarem menos de 20 trabalhadores. 

 

Da indústria de conservação de pescado assumem alguma importância a de conservas em 

molhos, que representa cerca de 20% da produção portuguesa, e a de congelados em que laboram 

várias dezenas de unidades que utilizam sobretudo matéria-prima proveniente de Aveiro. 

 

Outro sector industrial com importância no concelho, para além do já referido, é o da indústria 

da madeira e mobiliário. 

 

4.9.2.4 Turismo e lazer 

 

O concelho de Peniche é detentor de vários elementos de interesse para o turismo, 

nomeadamente monumentos, praias e áreas de interesse ecológico, sendo de destacar a cidade de 

Peniche com valores patrimoniais e características únicas. 

 

Como elementos de forte atracção turística há a referir especialmente a enorme beleza natural do 

Cabo Carvoeiro com as ilhas das Berlengas ao fundo, o espectáculo da força do mar e dos 

escultóricos recortes das falésias rochosas, a dimensão de monumentos como a Fortaleza ou 

Cidadela, o Forte de Cabanas e a Muralha em toda a largura do istmo, os barcos no porto, as 

belas praias que se estendem para Norte e para Sul e o enquadramento pelo Baleal e Consolação. 

 

A ilha da Berlenga, classificada como Reserva Natural, e a reserva marinha que a envolve, têm 

também grande interesse, devido ao seu valor ecológico, constituindo um local privilegiado para 

a nidificação de várias espécies de aves marinhas, para além da sua flora terrestre possuir vários 

endemismos. 
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O concelho tem relativamente pouca oferta de estabelecimentos hoteleiros, pois, segundo o Guia 

Oficial do Alojamento Turístico (2000), existe apenas um Hotel de 4 estrelas com capacidade de 

180 camas, um hotel de 3 estrelas com capacidade de 184 camas e 2 Parques de Campismo com 

uma capacidade para 1 400 e 440 tendas, respectivamente. 

 

Peniche tem uma clara vocação para as actividades de turismo e lazer ligadas ao mar. 

 

No que respeita ao recreio náutico, o Porto de Peniche dispõe de estruturas de acostagem 

flutuantes localizadas junto ao molhe Oeste, próximo da ligação da bacia portuária ao fosso. 

 

Actualmente, algumas embarcações de recreio estacionam no Fosso, junto às instalações do 

clube náutico, embora ficando a seco na baixa-mar. 

 

As modalidades mais praticadas em Peniche são a natação, o surf, o windsurf, a vela, a pesca, o 

mergulho (nas Berlengas e costa de Peniche) e a motonáutica. 

 

No que respeita a passeios turísticos de barco, existem Cruzeiros ao Arquipélago das Berlengas 

com duração entre 2 a 8 horas, com vários circuitos e onde se pode praticar mergulho, fotografia 

subaquática e pesca desportiva de alto-mar. 

 

4.9.2.5 Aquacultura 

 

Segundo a informação disponibilizada pela Direcção Geral de Pescas, existem 4 

estabelecimentos de produção aquícola registados no concelho de Peniche. Este sector não é tão 

significativo como o das pescas, pois apesar de não existirem disponíveis dados quantitativos da 

produção piscícola, esta actividade não é economicamente, tão expressiva como a actividade 

piscatória.  
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4.9.3 Infra-estruturas Viárias 

 

O concelho de Peniche encontra-se numa posição periférica em relação aos principais eixos 

rodoviários nacionais com orientação Norte-Sul – o IC 1 / A8, Lisboa – Leiria, e o IP 1 / A1, 

Lisboa - Porto. As principais vias de acesso do Concelho a estes eixos rodoviários são as 

seguintes: 

 

 IP 6, que liga Peniche ao IC1 / A8 via Óbidos, e ao IP1 / A1 em Santarém (via Rio 

Maior; entre a A8 e a A1 o IP6 assume perfil de auto-estrada, como A15); 

 IC 11, que liga Peniche ao IC1 / A8 via Lourinhã, seguindo ainda para leste para ligar 

ao IP1 / A1 no Carregado. 

 

Quanto à cidade de Peniche possui, actualmente, os seguintes acessos: 

 

 Portão de Peniche de Cima - entrada Norte, rodoviária, com ampla abertura na Muralha; 

 Ponte Nova Rodoviária - entrada Sul, com ligação ao Largo do Município; 

 Ponte Velha – entrada situada entre as outras duas, com abertura na Muralha, em que o 

trânsito rodoviário só se efectua num sentido - o da saída da cidade; 

 

As entradas Norte e Sul são ligadas a nascente do Fosso por um arruamento sensivelmente 

paralelo à linha das Muralhas que na metade Norte limita a zona industrial mas que daí para Sul 

divide praticamente a meio a faixa sobrante à margem do Fosso. 

 

A implantação deste arruamento, cuja função é imprescindível do ponto de vista do equilíbrio da 

circulação rodoviária nas entradas/saídas da cidade, é simultaneamente estruturante de toda a 

área em estudo. 

 

Na FIG. 22 apresenta-se a rede rodoviária local actualmente existente e que serve a área de 

estudo. 



 

 
116 

 

FIG. 22 - Rede rodoviária 
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4.10 Uso e Ocupação do Solo 

 

Em termos de ocupação do solo, a actividade com maior significado no concelho de Peniche é a 

agricultura. De acordo com os dados do último Recenseamento Geral da Agricultura, efectuado 

em 1999, a ocupação agrícola ocupava cerca de 40.5% da área do concelho e as matas e florestas 

sem cultura ocupavam 2%. A maioria da ocupação agrícola, cerca de 49.5% destinava-se às 

culturas hortícolas. 

 

As três freguesias afectadas pelo projecto em estudo, Ajuda, Conceição e S. Pedro, têm, no 

entanto, uma ocupação essencialmente urbana, com uma percentagem de área de ocupação 

agrícola apenas da ordem de 1%.  A área em estudo insere-se pois numa malha urbana, que é a 

cidade de Peniche. 

 

A Muralha e o respectivo Fosso, devido às suas características, estão limitados quanto ao tipo de 

uso e ocupação de solo. De facto, o uso cultural, de lazer e de turismo é o mais adequado para 

essa zona, encontrando-se o Fosso e a sua margem Oeste classificados como Espaço Cultural no 

PDM de Peniche. 

 

A partir da Carta de Ordenamento de Peniche (FIG. 1), verifica-se que a Muralha funciona como 

uma fronteira física em termos de ordenamento do território: para Oeste daquela barreira física 

pode encontrar-se a área urbana consolidada que constitui a cidade de Peniche, enquanto que 

para Este a ocupação urbana é bastante menos expressiva, verificando-se que uma larga área a 

Norte da zona portuária está classificada com Espaço Industrial. 

 

Para uma mais fácil descrição da ocupação e uso do solo da área em estudo dividiu-se o local nas 

seguintes quatro zonas: 

 Do extremo Norte à Ponte Velha; 

 Da Ponte Velha à comporta do Poceirão; 

 Zona do Porto do Meio ou Doca; 

 Zona envolvente do Fosso. 
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4.10.1.1 Do Extremo Norte à Ponte Velha 

 

Trata-se de uma zona globalmente incaracterística mas que comporta a principal entrada da 

cidade de Peniche e, simultaneamente, o primeiro contacto que quem chega a Peniche tem com a 

sua Muralha e respectivo Fosso. 

 

Do lado Norte, lado direito do acesso junto à Muralha, existem algumas construções em mau 

estado de conservação, utilizadas como oficinas e armazéns de estaleiros navais. Encontra-se 

também, nessa área o edifício do Instituto Nacional de Socorros a Náufragos, onde se abriga a 

respectiva embarcação salva-vidas. 

 

Do lado esquerdo dessa via de acesso à cidade, encontra-se adjacente à Muralha, com maior 

impacte volumétrico, um campo de futebol e respectivas construções anexas (bancadas, 

balneários, etc.). 

 

Nesta zona, a área do antigo Fosso da Muralha, tem sido progressivamente aterrada com 

entulhos, dispondo ainda de uma verdadeira zona húmida que regista alto padrão de 

insalubridade decorrente da decomposição da matéria orgânica das águas residuais que, até há 

pouco tempo, para aqui eram conduzidas. 

 

4.10.1.2 Da Ponte Velha à Comporta do Poceirão 

 

Nesta zona o Fosso está bem delimitado, de um lado pela Muralha, e do outro por um cais em 

alvenaria de pedra calcária de alinhamento rectilíneo. No seu interior a maré propaga-se em toda 

a extensão deixando, no entanto, os fundos quase totalmente a descoberto na situação de baixa 

mar. 

 

Esta zona, também recentemente sujeita à descarga de águas residuais e pluviais, constitui uma 

constante de insalubridade. 
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4.10.1.3 Zona do Porto do Meio ou Doca 

 

Esta zona inicia-se na comporta do Poceirão e é limitada a Sul pelo Forte das Cabanas 

 

Do lado poente existe um muro com rampas de varagem em pedra, que foi construído nos anos 

50, aquando do alargamento da Av. do Mar e que margina este arruamento. Esta obra ficou 

sobreposta à antiga cortina das Muralhas, eliminando-lhe a parte superior. No seu extremo norte 

liga à Muralha no Baluarte da Misericórdia.  Junto a este extremo vêm ligar a travessia pedonal 

sobre a comporta do Poceirão e a ponte rodoviária sul. 

 

A ponte rodoviária liga, na margem nascente, ao cais das gaivotas.  No limite norte deste cais 

situa-se uma rampa varadouro, junto à qual existe um estaleiro para reparação e construção de 

pequenas embarcações. 

 

O fundo do Fosso tem aqui rocha à vista, na baixa mar, com afloramentos mais salientes 

próximo das margens. 

 

4.10.1.4 Envolvente do Fosso 

 

Para Este do Fosso, o antigo areal, depois da construção do porto de pesca, foi destinado a zona 

industrial, praticamente até ao limite da área de protecção das Muralhas determinada por lei, 

alargando apenas um pouco em frente do Baluarte da Calçada. 

 

Toda a envolvente nascente é portanto constituída por construções industriais predominando, na 

ponta Sul, os armazéns de aprestos do porto de pesca. Nessa zona (frente ao Baluarte da 

Misericórdia) situa-se o edifício da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche. 

 

Do lado poente a envolvente é constituída pela malha urbana propriamente dita, que tem junto à 

Muralha, uma faixa de espaços ajardinados - com excepção da zona da Av. do Mar, onde a 

cidade se debruça sobre o Fosso. 
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4.11 Património Arquitectónico e Arqueológico 

 

No âmbito do presente EIA foi realizado um estudo sobre a vertente patrimonial da zona do 

Projecto, o qual se encontra reproduzido praticamente na totalidade no presente capítulo. 

 

Na FIG. 23 apresenta-se o levantamento dos elementos patrimoniais com maior interesse na área 

envolvente ao projecto em causa e cuja localização se apresenta. 

 

A zona de intervenção consignada pelo Projecto encontra-se limitada a Norte pelo Baluarte da 

Gamboa e Praia do Norte; a Nascente pela Zona industrial e Porto de Pesca; a Sul pelo 

prolongamento da Ponta da Investida, frente ao Forte das Cabanas; e a Poente limitada pelas 

Muralhas constituídas por cortinas e baluartes que se estendem entre o Forte das Cabanas e o 

Baluarte da Gamboa. 

 

Esta zona encontra-se abrangida pela servidão administrativa instituída pela Zona Especial de 

Protecção à Fortaleza de Peniche (classificada como Monumento Nacional pelo D. L. Nº 28536, 

de 22 de Março de 1938), publicada no Diário do Governo, II Série, nº 71, de 24 de Março de 

1967, que inclui o conjunto de muralhas e baluartes da cidadela de Peniche. 
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FIG. 23 - Planta de Localização dos Principais Elementos Patrimoniais 

 



 

 
122 

 

4.11.1 Património Arquitectónico 

 

a) Muralhas e Baluartes de Peniche 

 

Trata-se de uma cortina defensiva edificada no séc. XVII composta pelo Forte das Cabanas, 

pelos baluartes da Misericórdia e da Ponte e pelos meio baluartes de S. Vicente e da Gamboa, e 

respectivos panos de Muralha. 

 

As características do local à data de construção da muralha – zona ainda não completamente 

assoreada, inundável pelo mar – terão levado à adopção, em algumas zonas onde o estrato 

rochoso se encontrasse a maior profundidade, de fundações em estacaria de pinho. 

 

Fronteiriço a esta linha defensiva e a todo o comprimento das muralhas existia um “fosso”, que, 

inundado pelo braço de mar que transformava Peniche numa verdadeira ilha, foi navegável 

(certamente com alguns condicionamentos, devido à presença de fundos rochosos a pequena 

profundidade) até ao primeiro quartel do séc. XVIII, período em que esta zona é vítima de um 

lento assoreamento (este assoreamento relativamente recente da zona central da costa ocidental 

portuguesa – desde Aveiro até a sul do Cabo Carvoeiro – é, de resto, um fenómeno conhecido e 

de grande intensidade, em particular junto deste último cabo, onde se situa Peniche, e onde 

antigos portos de mar como Salir do Porto e Atouguia da Baleia se encontram hoje a grande 

distância da costa). 

 

Em 1810 é construído um primeiro muro limitando o fosso por nascente, entre os baluartes da 

Misericórdia e da Ponte, reconstruído posteriormente em 1856 e ao qual se juntará em 1866 novo 

troço entre os rochedos das Portas de Água (sensivelmente na actual ligação do fosso à bacia 

portuária) e o baluarte da Misericórdia. Serão estes muros e as várias operações de limpeza que 

permitirão ir mantendo a relativa navegabilidade do fosso até ao meio baluarte da Calçada, 

funcionando este espaço como porto de abrigo e área de estaleiro e alagem de pequenas 

embarcações, panorama que se manteve até à actualidade, como parece documentar a presença 

no leito do fosso de artefactos e materiais associados a estas actividades. 
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Com efeito, o Fosso da Muralha de Peniche foi alvo no decorrer do séc. XX de várias dragagens 

de limpeza, das quais se salientam pela sua amplitude e informação oral: a de 1952, a de 1962 e a 

última efectuada em 1982. 

 

Estas intervenções, que tinham com finalidade a remoção de lodos que se acumulavam no Fosso 

dificultando a navegação, terão atingido a cota do fundo (+1)ZH, comprovada pela presença de 

afloramentos rochosos registada nas várias intervenções.  

 

Por outro lado, o surgimento de materiais arqueológicos parece estar também igualmente 

documentado, em particular nas limpezas de 1952 e 1962, intervenções de grandes dimensões 

(face à quantidade de lodo removida), que se estenderam provavelmente apenas até à zona da 

Ponte Velha (construída, tal como a conhecemos, na década de 30). 

 

Foram então encontrados várias balas e obuses, e vários elementos arquitectónicos e construtivos 

(originários, em princípio, da muralha), como pedras de cantaria ou um pináculo de pedra de 

formato circular encontrado junto à chamada Ponte Nova, e vestígios de embarcações 

abandonadas/naufragadas de diversos tamanhos entretanto destruídas com o decurso dos 

trabalhos (1962). Em 1982 efectuou-se a última dragagem nesta área que, apesar de incompleta, 

se estendeu aproximadamente à zona compreendida entre a Ponte Velha e a cortina do Murraçal. 

 

Actualmente a Muralha aparenta um estado geral de razoável conservação, embora sejam 

visíveis falhas frequentes de alguns elementos (com destaque para as guaritas e outras cantarias), 

e o crescimento de vegetação intrusiva entre as pedras. 

 

b) Forte das Cabanas 

 

Trata-se de um fortim edificado no séc. XVII no ilhéu com o mesmo nome tendo como 

finalidade a defesa do braço de mar ou “rio” que ao longo da face oriental da ilha/península 

ligava o dito ilhéu das Cabanas, em Peniche de Baixo, ao meio baluarte da Gamboa, em Peniche 
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de Cima, braço de mar que durante séculos foi aproveitado como porto de abrigo (por isso 

designado de Portinho do Meio) e como fosso militar. 

 

c) Porta da Ponte Velha 

 

A Porta da Ponte Velha corresponde a uma das duas portas de acesso à Praça militar de Peniche. 

A entrada por esta Porta efectuava-se atravessando uma ponte existente sobre o Fosso, a 

chamada Ponte Velha, ponte, inicialmente de madeira, que ligava a principal porta da Praça, 

rasgada no baluarte que lhe deve o nome, à outra margem do Fosso.  Esta ponte, reconstruída por 

várias vezes, manteve-se em madeira até à década de 30 do séc. XX, altura em que é substituída 

pela actual estrutura. 

 

d) Portão de Peniche de Cima 

 

O Portão de Peniche de Cima, como o nome indica, permitia o acesso ao núcleo habitacional de 

Peniche de Cima. 

 

Este Portão foi alvo de uma remodelação decorrida na década de 50 que, destruindo a Muralha, 

aumentou a dimensão da entrada enquadrando-a com as actuais duas pilastras.  

 

4.11.2 Património Arqueológico 

 

a) Lugre Compostellano 

 

Em 1995 dragagens no Porto de Peniche puseram a descoberto vestígios do lugre espanhol 

Compostellano, embarcação de 120 toneladas que, transportando uma carga de madeira e argila, 

naufragou a 29 de Outubro de 1946 pelas 17 horas na praia de Peniche de Baixo. 

 

No seguimento da referida descoberta decorreu uma intervenção arqueológica liderada pelo 

arqueólogo Jean Yves Blot e por Maria Luísa Blot, então conservadora do Museu Municipal de 

Peniche, com a finalidade de se proceder ao reconhecimento da área e ao registo (desenho, 
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fotografia, vídeo) dos vestígios da embarcação conservados in situ à cota (-4 m)ZH, junto à 

Ponta da Investida no Forte das Cabanas. 

 

b) Depósito Funerário da Balandra El Vencejo 

 

Quando em 1786 naufragou na costa de Peniche o navio espanhol San Pedro de Alcântara, com o 

seu precioso carregamento metalífero, a coroa espanhola enviou a balandra El Vencejo para 

recolher os respectivos salvados e transportar os sobreviventes para Espanha; contudo também 

este navio veio a naufragar nas águas de Peniche, na vertente sul do istmo, tendo neste acidente 

perdido a vida 92 pessoas, que foram sepultadas na zona do actual terrapleno, junto à Ponte 

Nova. 

 

c) Salinas 

 

Associada à pesca surge a necessidade de conservação do pescado, e, consequentemente, a 

exploração do sal.  São várias as referências que apontam para a existência de antigas salinas na 

área do projecto, nomeadamente no actual terrapleno junto à comporta / Ponte Nova, e na zona 

entre a Ponte Velha e o Portão de Peniche de Cima. 

 

No que se refere às primeiras, existe documentação comprovativa da existência das chamadas 

Casas do sal, datadas do séc. XVIII, localizadas provavelmente no aterro junto à Ponte Nova. 

Por outro lado, no que toca à zona a norte da Ponte Velha, existem várias alusões a salinas 

datadas do séc. XVII, cuja localização se desconhece, sabendo-se apenas que estariam perto das 

muralhas. 

 

d) Embarcações 

 

Tratando-se de uma zona de acesso e abrigo de embarcações desde pelo menos a época romana, 

é muito provável que, no decurso da intervenção, surjam artefactos e estruturas provenientes de 

acidentes no mar ou naufrágios de cronologia diversa. 
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Tendo em conta que toda a área sita entre a Adufa e a Ponte Velha foi alvo no decurso do séc. 

XX de várias dragagens de limpeza que atingiram a cota do fundo e, segundo informações orais, 

destruíram várias embarcações, nomeadamente aquando das dragagens de 1952 e 1962, é de 

supor que as embarcações a surgir no decurso da intervenção correspondam a deposições 

recentes. 

 

Todavia, o mesmo não se refere à área compreendida entre a Ponte Velha e o Portão de Peniche 

de Cima, que, por ter sido apenas levemente intervencionada aquando da dragagem de 1982, e 

ter sido poupada pelas restantes grandes dragagens, encerra um elevado potencial arqueológico, 

traduzido na eventual recuperação de elementos arquitectónicos originários da muralha, material 

bélico (balas, obuses), artefactos náuticos e embarcações abandonadas ou naufragadas 

anteriormente à década de 30 do séc. XX (data da construção da actual Ponte Velha, que 

inviabilizou a navegação para a vertente Norte do Fosso). 

 

e) Estruturas e Artefactos da Época Romana 

 

Fontes documentais e arqueológicas sugerem que esta zona terá provavelmente correspondido na 

época romana à então linha de costa da ilha de Peniche, podendo o local assumir um elevado 

potencial arqueológico no que toca a este período. 

 

No interior da malha urbana forma descobertos fornos romanos, e no parque do Murraçal da 

Ajuda, junto às muralhas, descobriu-se no séc. XIX uma inscrição funerária, existindo também 

relatos não documentados sobre a descoberta de moedas romanas, e informação sobre a eventual 

existência de antigos tanques (aterrados possivelmente no terrapleno junto à Comporta / Ponte 

Nova), que poderão ser de salga, apontados como sendo possivelmente de cronologia romana, 

mas que também poderão corresponder às ruínas das Casas do sal do séc. XVIII. 

 

Para além da possibilidade de confirmação destas “notícias”, existe a possibilidade, embora 

remota, do surgimento de estruturas habitacionais ou produtivas que poderiam ter funcionado em 

associação com os fornos romanos, definindo-se a área sita entre o meio baluarte da Calçada e o 

meio baluarte de S. Vicente como zona onde poderão surgir eventuais testemunhos da ocupação 

romana. 
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4.12 Evolução do Estado do Ambiente na Ausência do Projecto 

 

Nesta Secção apresenta-se uma previsão da evolução que virá a ocorrer no estado do ambiente na 

hipótese do Projecto não se vir a concretizar. 

 

Esta previsão decorre da análise do estado do ambiente e das correspondentes causas prováveis, 

apresentada nas Secções anteriores deste Capítulo, e incide sobre os factores susceptíveis de 

serem mais afectados pelo Projecto.  

 

4.12.1 Geologia e Geomorfologia 

 

Ao nível deste descritor a tendência será para a continuação do assoreamento do Fosso, embora 

de forma mais ligeira atendendo às medidas tomadas para a intercepção das águas residuais e à 

eventual proximidade de uma situação de equilíbrio dos fundos. 

 

4.12.2 Qualidade das Águas e dos Sedimentos 

 

Ao tentar efectuar uma previsão sobre a evolução da qualidade das águas e sedimentos no 

interior do Fosso, no caso do Projecto não se concretizar, há que ter em conta que, pouco antes 

do início deste EIA, ocorreu a entrada em funcionamento do novo sistema de drenagem e 

tratamento das águas residuais urbanas.  

 

Esta situação veio eliminar as descargas daquele tipo de águas - principal fonte de poluição do 

meio aquático – o que irá certamente permitir a melhoria da qualidade das águas e, 

eventualmente, também alguma melhoria da qualidade dos sedimentos do Fosso, à medida que 

vão sendo “lavados” pelas águas e a matéria orgânica que contêm se vai degradando. 

 

Assim,  

- Na ausência do Projecto as águas do Fosso, provenientes da bacia portuária, continuarão a 

receber as águas pluviais, que contêm algumas substâncias poluentes, nomeadamente 

devido à drenagem dos pavimentos urbanos, e águas residuais das actividades de 
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manutenção/reparação de embarcações, pelo que é natural que continuem a apresentar 

níveis de qualidade relativamente baixos. 

 

- Na ausência do Projecto os actuais sedimentos do leito do Fosso não serão retirados e 

continuarão contaminados, embora ao longo do tempo a componente de matéria orgânica 

se vá degradando.  

 

4.12.3 Qualidade do Ar 

 

Na hipótese do Projecto não se vir a concretizar não é previsível uma alteração relevante na 

actual produção de emissões de poluentes atmosféricos pelo tráfego rodoviário (eventualmente 

algum ligeiro crescimento) ou náutico. 

 

Quanto à emissão de maus cheiros pelo descobrimento diário dos sedimentos poluídos do fundo 

do fosso, deverá também manter-se a situação actual, com uma lenta melhoria devido à cessação 

das descargas de esgotos e à degradação dos sedimentos contaminados. 

 

4.12.4 Ambiente Sonoro 

 

A não concretização do Projecto não deverá implicar qualquer alteração à situação actual no que 

respeita aos níveis de ruído no local. 

 

4.12.5 Factores bióticos e ecológicos 

 

O estado de degradação em que se encontra actualmente o Fosso da Muralha não permite a 

utilização do local pelas comunidades biológicas, quer aquáticas, quer terrestres. Neste contexto, 

no caso da não realização do Projecto continuar-se-á a assistir a uma diversidade específica 

muito baixa. 
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4.12.6 Paisagem 

 

Na ausência do projecto manter-se-ão as características paisagísticas anteriormente descritas, ou 

seja que um conjunto de espaços com elementos de grande valor patrimonial e plenamente 

inseridos na malha urbana continue envolvido numa paisagem degradada, de reduzida qualidade. 

 

4.12.7 Sócio-Economia 

 

Na ausência do Projecto a actual degradação ambiental e desvalorização do património 

monumental existente na zona de intervenção irá manter-se, ou mesmo agravar-se, situação que 

não favorece o desenvolvimento das actividades comerciais, de restauração, turísticas ou de 

lazer, e que são já um importante sector económico do concelho.  

 

Por outro lado, a rede viária no local da intervenção apresenta actualmente algumas situações de 

conflito, donde resulta que a ausência de Projecto, em particular no que respeita à sua 2ª Fase 

(arranjo paisagístico da envolvente do fosso) não fomenta uma intervenção regularizadora neste 

aspecto, contribuindo assim para alguma tendência de agravamento daquelas situações. 

 

4.12.8 Uso e Ocupação do Solo 

 

Em relação aos solos, a ausência de realização do Projecto manterá a actual situação de alguma 

degradação do local, considerando-se que poderá mesmo contribuir para uma progressiva 

desqualificação da ocupação dos solos na zona envolvente do Fosso da Muralha de Peniche. 

 

4.12.9 Património Arquitectónico e Arqueológico 

 

Como grande parte da área envolvente do Fosso, incluindo parte da própria Muralha é hoje uma 

zona degradada e isolada da cidade, embora integrada no Núcleo Histórico de Peniche, e como 

se verifica que a área de protecção dos Monumentos classificados não tem sido respeitada 

(existem elementos tais como: o campo de futebol e cartazes, que causam um impacte visual 

negativo na Muralha), a opção de se não realizar o Projecto é natural que implique o 

agravamento progressivo deste quadro de abandono / degradação ambiental. 
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5. IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E POTENCIAÇÃO 

 

5.1 Considerações Gerais 

 

Neste Capítulo procede-se à identificação, caracterização e avaliação dos principais impactes 

ambientais decorrentes da implantação do projecto em análise.  

 

Os impactes identificados resultam essencialmente das seguintes situações: 

 

 Na fase de construção, da existência e funcionamento dos estaleiros e outras instalações 

provisórias de apoio, das movimentações de inertes, da circulação de veículos e das 

operações de dragagem dos fundos do fosso; 

 

 Na fase de exploração, da existência de um plano de água permanente possibilitando o 

acesso e estacionamento de embarcações para Sul da Ponte Velha. 

 

Considerando que os impactes ambientais gerados pelo projecto nas fases de construção e 

exploração apresentam características distintas, optou-se por organizar a avaliação de acordo 

com a fase em que os diferentes impactes se fazem sentir. 

 

Os impactes foram classificados em função da sua natureza em positivos ou negativos, da sua 

significância em pouco significativos, significativos ou muito significativos, da sua duração em 

permanentes ou temporários e, por fim, da sua reversibilidade ou irreversibilidade. 

 

Neste Capítulo avaliam-se também as consequências da Ausência de Projecto, entendida como a 

não concretização do projecto. 

 



 

 
131 

Para além da análise de impactes, segundo as diferentes áreas temáticas, é apresentado um 

conjunto de medidas de mitigação e/ou de potenciação, com o objectivo de atenuar ou eliminar 

os impactes de natureza negativa identificados, e potenciar aqueles de natureza positiva. 

 

As medidas de mitigação de impactes negativos propostas são entendidas como um conjunto de 

acções correctivas e minimizadoras que visam, de algum modo, a manutenção do equilíbrio no 

ambiente da área de estudo. 

 

Neste sentido, as medidas de mitigação surgem como uma forma de alteração da natureza e 

atenuação da significância dos impactes negativos, de modo a que o projecto se integre no 

ambiente, em termos biofísicos, ambientais, sócioeconómicos e patrimoniais. 

 

As medidas de potenciação surgem essencialmente como um aproveitamento das oportunidades 

geradas pelo Projecto para melhorar substancialmente o ambiente envolvente, seja em termos de 

alguns descritores biofísicos, seja, especialmente, em termos de património. 

 

Neste conjunto de medidas incluem-se não só aquelas que serão da responsabilidade directa do 

promotor, por respeitarem directamente às actividades e consequências da intervenção, mas 

também outras que, aproveitando a oportunidade de realização do Projecto se tornam possíveis, 

ou se vêem facilitadas, mas que não se podem considerar como consequência obrigatória deste, e 

que, assim, deverão ser assumidas pelas entidades com responsabilidades nas áreas a que 

respeitam. 

 

5.2 Clima 

 

Tendo em conta as características e dimensão do projecto em causa, não são expectáveis 

quaisquer alterações nas condições climáticas da região como resultado da execução das Obras 

de Recuperação, quer durante a fase de construção, quer durante a fase de exploração. 

 

Assim, os impactes climáticos classificam-se como inexistentes. 
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Merece no entanto referência o facto do regime de ventos ser favorável à dispersão de odores, 

aquando da remoção dos lodos, e de poluentes atmosféricos, dado serem frequentes ventos com 

razoável intensidade do sector N. 

 

5.3 Geologia e Geomorfologia 

 

5.3.1 Fase de Construção 

 

A execução das obras de recuperação do Fosso da Muralha de Peniche implicará alguns 

movimentos de terras e a execução de dragagens e escavações que alterarão, respectivamente, a 

morfologia das margens e a configuração dos fundos do Fosso na zona do projecto. Estas 

alterações têm por objectivo a criação de um plano de água permanente e a contenção, 

regularização e naturalização das margens do Fosso. 

 

A execução do Projecto implica a realização de dragagens e escavações, envolvendo um volume 

total da ordem de 120 000 m3.  Deste volume total, cerca de 70 000 m3serão retirados da zona 

inundável do fosso, a sul da Ponte Velha, e correspondem a sedimentos (areias, lamas e lodos) 

que evidenciaram pontualmente algum grau de contaminação.  Os restantes 50 000  serão 

retirados da zona norte, e corresponderão maioritariamente a materiais de aterro, entulho, etc. 

 

Parte destes materiais será levado a vazadouro, e parte poderá ser integrado nas obras marginais 

do fosso e na modelação dos terrenos adjacentes. 

 

No que respeita ao descritor geologia, e à tectónica e sismicidade, o Projecto não terá qualquer 

impacte. 

 

Quanto à geomorfologia, verificar-se-á, durante a fase de construção, a progressiva alteração da 

configuração do local, como consequência dos movimentos de terras referidos.  Trata-se de um 

impacte significativo e que, se for efectuada a manutenção durante a vida útil do Projecto, se 

pode considerar permanente e irreversível.  Pode ainda considerar-se como positivo, uma vez 
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que tende a repor a situação “natural” do fosso, anterior ao seu aterro e assoreamento em parte 

devido à actividade humana. 

 

Possíveis impactes sobre a paisagem, qualidade da água e do ar e sobre o património 

arquitectónico e arqueológico durante a execução das operações de escavação e dragagem serão 

abordados nos pontos referentes a estes descritores. 

 

5.3.2 Fase de Exploração 

 

Durante a fase de exploração não se prevê que venham a existir quaisquer alterações sobre esta 

componente ambiental. 

 

De acordo com o projecto, desde a entrada do porto de pesca até à actual Ponte Velha e 

imediatamente a Norte desta, a margem do fosso corresponderá à existente, materializada por um 

muro vertical; na restante extensão, até ao limite Norte do fosso, propõe-se a adopção de perfis-

tipo “naturalizados”, em talude e com coberto vegetal adequado às condições locais. 

 

No que às estruturas marginais diz respeito, o Estudo Prévio concluí não ser necessário tomar 

quaisquer medidas adicionais de impermeabilização, pois a estrutura em si já introduz um grau 

de impermeabilidade que será suficiente para tornar insignificantes quaisquer fugas; no caso dos 

perfis “naturalizados”, bastará adoptar na sua construção um núcleo de material com 

características mais impermeáveis, como solos argilosos  

 

O Estudo Prévio propõe ainda para a definição dos perfis “naturalizados”, o recurso a espécies 

vegetais características de zonas de transição entre os meios terrestre e marinho, tolerante ao 

encharcamento e à salinidade, sendo os perfis individualizados em quatro níveis de influência 

das marés e da maresia, com o objectivo de aumentar a variação paisagística e de permitir a 

implantação de uma sucessão vegetal adaptável às condições criadas. 

 

Face ao exposto, não se prevê que venha a ocorrer quaisquer alterações na morfologia das 

margens durante a fase em apreço. 
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No que respeita à configuração dos fundos do fosso, durante a fase de exploração poder-se-á 

assistir a um progressivo assoreamento do fosso, no entanto, a taxas reduzidas. 

 

Assim, os impactes sobre a Geologia e Geomorfologia classificam-se como inexistentes. 

 

5.3.3 Medidas de Mitigação e Potenciação 

 

Fase de Construção 

 

Face ao exposto na secção 5.3.1, recomenda-se o seguinte: 

 

 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 uma espécie de “banquetas”, de modo a salvaguardar qualquer risco para 

aquela estrutura; 

 

 O material sobrante das operações de escavação/dragagens deverá ser gerido consoante 

as suas características, isto é, 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; 

 

 Deverão ser adoptadas as medidas propostas no Estudo Prévio no que respeita à 

impermeabilização das margens dos perfis “naturalizados”, no sentido de se evitar fugas 

de água. 

 

Fase de Exploração 

 

Atendendo a que durante esta fase não se prevê a ocorrência de impactes, propõe-se apenas que 

seja assegurada a manutenção das espécies vegetais implantadas nas margens naturalizadas. 
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5.4 Recursos Hídricos 

 

Pelo facto de o projecto se localizar numa zona caracterizada pela inexistência de linhas de água 

ou aquíferos, não são previsíveis impactes, quer na fase construção, quer na fase de exploração. 

 

5.5 Hidrodinâmica 

 

5.5.1 Fase de Construção 

 

Para construção da eclusa será necessário proceder à execução de um aterro provisório sobre o 

local de implantação desta, que irá colmatar a ligação do fosso à bacia portuária.  De acordo com 

o Estudo Prévio, neste aterro será instalado equipamento para permitir a passagem da água num 

ou noutro sentido (canalização de PEAD), de modo a garantir sempre a inundação do fosso pela 

maré. 

 

Assim durante a construção as alterações na hidrodinâmica do fosso far-se-ão sentir 

essencialmente numa zona restrita adjacente a este aterro, com um aumento das velocidades das 

correntes, já que o volume de água que actualmente penetra no fosso pelo canal de ligação junto 

ao Forte de Cabanas terá que ser escoado por uma secção necessariamente mais reduzida, das 

tubagens inseridas no aterro.  Na restante área do fosso ou da bacia portuária não se farão sentir 

quaisquer alterações. 

 

Por outro lado, o facto do fosso deixar de ter uma entrada de água livre e franca significa que 

materiais em flutuação que se encontrem no interior do fosso não serão escoados para o seu 

exterior. 

 

Trata-se de um impacte que se pode considerar negativo, pouco significativo, temporário e 

reversível. 
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5.5.2 Fase de Exploração 

 

Durante a fase de exploração o fosso passará a ter um plano de água permanente, oscilando entre 

um pouco acima do nível médio da maré e a preia-mar. 

 

No que respeita às correntes no fosso, estas serão nulas durante os períodos da enchente e da 

vazante abaixo do nível médio, quando as comportas estarão fechadas. 

 

Durante os períodos com o nível da maré acima do médio as comportas estarão total e 

permanentemente abertas, processando-se o escoamento através do poço da eclusa.  Nesta zona 

de estrangulamento da secção as correntes serão mais fortes do que actualmente (embora não 

atinjam valores elevados, nem inviabilizem a navegação), retomando, no entanto, rapidamente os 

valores actuais quando a secção se alarga. 

 

Assim o impacte mais sensível neste descritor é seguramente a alteração na permanência da água 

no interior do fosso.  Trata-se de um impacte positivo, muito significativo, permanente e 

reversível (caso as comportas forem mantidas permanentemente abertas, ou retiradas). 

 

5.5.3 Medidas de Mitigação e Potenciação 

 

Fase de Construção 

 

Recomendam-se as seguintes medidas: 

 

 Para assegurar que o objectivo de não alterar as actuais condições de inundação do fosso é 

atingido, as tubagens a inserir no aterro provisório devem ser correctamente dimensionadas 

e mantidas desimpedidas e em bom estado de escoamento; 

 

 Devem ser tomadas medidas de protecção para evitar eventuais erosões junto aos extremos 

destas tubagens, nas zonas de chamada e saída, em face das correntes potencialmente 

elevadas; 
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 Deve proceder-se à recolha periódica de materiais em flutuação que se acumulem no fosso, 

impedidos de serem expelidos para o exterior do fosso pelo aterro provisório. 

 

5.6 Factores de Qualidade do Ambiente 

 

5.6.1 Qualidade da Água e dos Sedimentos 

 

5.6.1.1 Fase de Construção 

 

Na fase de construção os impactes mais significativos resultam das operações de remoção de 

materiais do fundo do Fosso, cerca de 120.000 m3, do seu transporte e do destino final. Há ainda 

a considerar os impactes provenientes da actividade própria do estaleiro. 

 

A maioria dos materiais será retirada por escavação e não por dragagem, ou seja, com 

equipamento de base terrestre.  Como foi anteriormente referido, cerca de 50 000 m3 

correspondem à escavação da zona do campo de futebol e dos aterros para norte; esta operação 

não terá impactes relevantes na qualidade da água. 

 

Os restantes 70 000 m3 serão retirados da zona a sul do campo de futebol, já parcialmente 

inundável na preia-mar.  Deste volume, uma parte relevante encontra-se ainda acima das cotas de 

inundação da maré, especialmente a norte da Ponte Velha; a sua remoção não deverá ter, também 

impactes significativos na qualidade da água. 

 

Quanto ao restante material, que será retirado enquanto submerso, os impactes negativos 

ocorrem quer nos locais da dragagem, quer nos locais de deposição, podendo também, embora 

em menor escala, ocorrer nas áreas, terrestres ou marítimas, através das quais se efectua o seu 

transporte. 
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a) Local da dragagem 

 

No próprios locais das dragagens os impactes sobre a qualidade das águas resultam da 

movimentação dos sedimentos na coluna de água, o que pode provocar alterações sobre 

alguns parâmetros de qualidade em resultado de fenómenos de difusão/dissolução/ 

ressuspensão.  

 

As principais alterações sobre a qualidade da água são fundamentalmente as seguintes: 

- alterações de cor 

- aumento da turvação, do teor em sólidos dissolvidos e da matéria orgânica 

- diminuição do oxigénio dissolvido  

- aumento dos teores em poluentes tóxicos - metais pesados e/ou poluentes orgânicos, 

tais como os PCB´s, hidrocarbonetos, pesticidas 

- aumento da contaminação bacteriológica devida às populações microbianas que 

“habitam” as camadas superficiais dos sedimentos  

- aumento dos teores em hidrocarbonetos, devido aos derrames acidentais de 

combustíveis e óleos que possam ocorrer nas dragas ou em qualquer outro material 

flutuante utilizado nas operações de dragagem 

 

Os efeitos destas alterações incidem directa e indirectamente sobre o meio biológico, e 

podem também pôr em causa as outras possíveis utilizações daquela massa de água. 

 

Os efeitos directos correspondem ao aumento da turvação que vai dificultar a penetração 

da luz solar diminuindo a fotossíntese e a produtividade primária do meio aquático e, 

eventualmente, constituindo um factor de perturbação das suas comunidades biológicas.  

 

Os efeitos indirectos correspondem às alterações dos outros parâmetros de qualidade atrás 

referidos. 
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Estas alterações nos parâmetros de qualidade far-se-ão sentir na zona próxima da 

dragagem, podendo estender-se também, com o movimento das marés, à bacia portuária, 

embora aqui com um grau de diluição bastante maior. 

 

A magnitude deste tipo de impactes depende do grau e natureza da contaminação dos 

sedimentos, da duração das operações e das quantidades a dragar. A significância 

depende da sensibilidade do meio e dos níveis de qualidade da água que é necessário 

assegurar. 

 

No caso em estudo, embora se verifique algum grau de contaminação dos sedimentos, as 

quantidades a dragar não são muito elevadas e, por outro lado, as actuais utilizações das 

águas do Fosso e da bacia portuária são pouco exigentes em termos de qualidade 

 

Assim considera-se que os impactes sobre a qualidade das águas devidos às operações de 

dragagem são negativos, temporários e reversíveis, de magnitude reduzida e pouco 

significativos.  

 

b) Locais de deposição 

 

Nos locais de deposição dos sedimentos - meio marinho ou solo - os impactes incidem 

sobre a qualidade das águas superficiais e/ou das águas subterrâneas. 

 

A magnitude e significância destes tipo de impactes depende essencialmente do grau de 

contaminação dos sedimentos dragados e da sua quantidade e, também, da sensibilidade 

do meio receptor e dos seus usos. 

 

O Projecto tem em conta as disposições do Despacho Conjunto do Ministro do Ambiente 

e Recursos Naturais e do Ministro do Mar, publicado em 21 de Julho de 1995, e por isso 

o destino dos sedimentos dragados é determinado pelo seu grau de contaminação. 
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A campanha realizada no âmbito do presente Estudo revelou que a generalidade dos 

sedimentos poderá ser imersa, desde que seja realizado o “estudo aprofundado do local de 

deposição e monitorização posterior do mesmo”.  Apenas num local foram detectados 

sedimentos cuja classificação impede a imersão e obriga à sua deposição em terra, em 

local impermeabilizado. 

 

Previamente à realização das dragagens deverá realizar-se uma campanha de 

caracterização adicional com o objectivo de delimitar mais exactamente o local / extensão 

dos sedimentos que terão de ser utilizados em aterros na obra ou transportados para aterro 

de resíduos industriais. 

 

Como foi referido anteriormente, o Aterro de Resíduos Industriais Banais de Leiria, 

explorado pela RESILEI – Tratamento de Resíduos Industriais, S A, está potencialmente 

apto a receber estes sedimentos. 

 

O cumprimento pelo Empreiteiro das obrigações relativas à deposição dos sedimentos, e 

que será acompanhado em sede de RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental do 

Projecto de Execução) e/ou de RM (Relatório de Monitorização) implicará que os 

impactes negativos correspondentes à sua recolha, transporte e destino final sejam 

temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

 

No que se refere às actividades desenvolvidas no estaleiro, os impactes mais significativos 

poderão ser devidos a: 

 

- descargas de águas residuais não tratadas das instalações sanitárias e sociais do estaleiro 

- descargas / drenagem superficial de águas de lavagem da maquinaria e dos pavimentos  

- derrames de óleos e combustíveis utilizados nas máquinas e veículos e embarcações 

 

Quanto à drenagem superficial e aos efluentes produzidos no estaleiro, considera-se que poderão 

ser controlados com relativa facilidade através da implementação das normas definidas para 
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instalações provisórias de águas residuais em obras, e na introdução de correctas medidas 

preventivas no caderno de encargos da empreitada. 

 

Estes impactes podem assim ser considerados negativos, mas pouco significativos, temporários e 

reversíveis. 

 

Quanto aos derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substancias poluentes, são 

impactes negativos cuja magnitude e significado depende do tipo e quantidade das substâncias 

derramadas.  São, de qualquer modo, impactes temporários e reversíveis, e, sendo adoptadas as 

correctas medidas de prevenção e minimização, terão uma probabilidade de ocorrência reduzida, 

o que leva a classificá-los, de um modo geral, como pouco significativos. 

 

5.6.1.2 Fase de Exploração 

 

Na fase de exploração irão verificar-se duas alterações essenciais que poderão ter efeito na 

qualidade da água no fosso: a circulação desta entre o fosso e a bacia portuária passará a ser 

controlada pela eclusa, e os sedimentos do fundo, ou pelo menos a sua camada superior, terão 

sido removidos. 

 

Quanto à primeira questão, o facto de as comportas da eclusa irem permanecer fechadas durante 

algumas horas por dia poderia ter consequências negativas na qualidade da água, seja por uma 

reduzida renovação, seja por um aquecimento excessivo durante os períodos de fecho, 

potenciando fenómenos de eutrofização.  Os estudos e simulações em modelo matemático 

realizados no âmbito do Estudo Prévio revelaram que não são expectáveis alterações sensíveis 

nos principais parâmetros indicadores da qualidade da água (temperatura, oxigénio dissolvido, 

biomassa algal, e nutrientes - amónia, nitratos e fosfatos). 

 

Por outro lado, revelaram também que a gestão da eclusa e do plano de água disporá de uma 

grande margem de manobra para aumentar substancialmente a taxa de renovação da água do 

fosso em cada maré, sem pôr em causa os objectivos do Projecto.  Tal significa que, caso a 

prática venha a revelar que, contrariamente aos estudos teóricos, a qualidade da água no fosso 
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não corresponde às exigências mínimas devido a uma deficiente renovação, a situação pode ser 

facilmente invertida através de um ligeiro abaixamento do nível mínimo do plano de água, com o 

consequente aumento no período de abertura das comportas. 

 

Este potencial impacte negativo é, assim, de carácter temporário e reversível (devido à 

disponibilidade de instrumentos para o controlar e inverter), podendo também ser considerado 

como pouco significativo. 

 

Por outro lado, o facto de se proceder à remoção de, pelo menos, parte substancial dos 

sedimentos do fundo do fosso (que apresentam, como foi visto, algum grau de contaminação), 

terá um efeito benéfico não só na qualidade “média” dos próprios sedimentos que permanecerão 

no local, como na da água que com eles contacta.  Trata-se aqui de um impacte positivo, 

significativo a muito significativo, permanente e irreversível. 

 

Ainda durante a fase de exploração há que considerar os impactes das necessárias dragagens de 

manutenção / “limpeza” do fundos.  A magnitude muito reduzida que estas certamente 

assumirão, aliada ao facto de os sedimentos que entretanto se forem depositando no fundo não 

deverem apresentar qualquer grau de contaminação (uma vez que as descargas de águas residuais 

para o fosso já não se verificam), possibilitando nesse caso a sua submersão sem qualquer 

problema, leva à conclusão de que estes impactes – que, genericamente, manifestar-se-ão como 

referido para as dragagens de primeiro estabelecimento – embora negativos, serão pouco 

significativos, temporários e reversíveis. 

 

Por último, há ainda a considerar os impactes resultantes da utilização do fosso pelas 

embarcações.  Estes impactes prendem-se essencialmente com a possibilidade de eventuais 

derrames de hidrocarbonetos (óleos e combustíveis), já que a reduzida dimensão das 

embarcações significa que não gerarão esgotos cuja eventual descarga fosse poluir o fosso. 

 

Embora seja previsível que o número de embarcações a utilizar o fosso aumente relativamente à 

situação actual, crê-se que a requalificação da zona que o Projecto irá envolver terá 

consequências positivas neste aspecto relativamente ao que hoje sucede.  De facto, passando a 
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tratar-se de uma zona qualificada e controlada, tal significa que as embarcações degradadas e, 

por vezes, até abandonadas, que hoje se encontram no fosso e nas suas margens serão 

substituídas por outras em melhor estado de conservação e, logo, para as quais a probabilidade 

de derrames acidentais será bastante menor. 

 

Por outro lado, é também importante realçar a desactivação do(s) estaleiro(s) de pequena 

reparação naval existente(s) na parte sul da margem nascente do fosso, cujas operações são 

origem de poluição das águas, como foi anteriormente referido. 

 

Por comparação com a situação actual, estes impactes podem considerar-se positivos, 

permanentes e irreversíveis, embora provavelmente pouco significativos. 

 

Globalmente pode então considerar-se o impacte da implementação do Projecto na qualidade da 

água e dos sedimentos como positivo, significativo, permanente e irreversível. 

 

5.6.1.3 Medidas de Mitigação e Potenciação 

 

Fase de Construção 

 

De modo a reduzir os impactes negativos associados a esta fase recomenda-se a adopção das 

seguintes medidas: 

 

 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). 

 Privilegiar a utilização dos produtos de escavação e dragagem na própria obra; 

 Adopção de medidas preventivas de forma a salvaguardar eventuais derrames de matérias 

perigosas (combustíveis, lubrificantes, etc.) 

 Manutenção dos equipamentos em bom estado de funcionamento 
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 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 Exploração 

 

 Adopção do Plano de Monitorização da qualidade da água proposto no Cap.6, e eventual 

ajustamento da gestão da eclusa / plano de água em função dos resultados obtidos; 

 Adopção nas dragagens de manutenção de medidas (aplicáveis) equivalentes às descritas 

atrás para a dragagem inicial; 

 Proibição de manipulação de óleos e combustíveis no interior do fosso; 

 Proibição de descargas de águas residuais geradas a bordo de embarcações com tal 

capacidade que eventualmente entrem no fosso; 

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

Velha / Rodoviária) 

 

5.6.2 Qualidade do Ar 

 

5.6.2.1 Fase de Construção 

 

Durante as obras as emissões de poluentes atmosféricos serão essencialmente as seguintes: 

 

- Emissões difusas de poeiras provenientes da circulação de veículos pesados, das 

demolições - comporta do Poceirão, da Ponte Velha, do campo de futebol e outras 

estruturas - da movimentações de materiais dragados e escavados, do transporte de inertes 

e do transporte e armazenagem de materiais de construção para a obra; 

- Emissões difusas de gases de combustão e de “fumos negros” provenientes dos veículos de 

transporte, dos motores dos equipamentos e de máquinas; estes gases poluentes são 

essencialmente constituídos por SO2, NOx, CO e COV e partículas de hidrocarbonetos não 

queimados  
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- Emissões de gases com cheiro devidos ao manuseamento das lamas nas operações de 

dragagem e escavação dos fundos 

 

As emissões de poeiras acima referidas são as que maior importância têm para o conjunto das 

obras. 

 

Refira-se a propósito que, segundo EPA1, as emissões de partículas totais em suspensão em 

zonas em construção são proporcionais à área mobilizada atingindo cerca de 2,69 ton/ha/mês 

(valor meramente indicativo mas que permite aferir a ordem de grandeza das emissões 

envolvidas); por outro lado, a circulação de veículos pesados sobre vias não pavimentadas dá 

origem a levantamentos de poeiras que podem atingir cerca de 4,5 kg de partículas/veículo/km. 

 

Estas emissões ocorrem não só na zona do Fosso e respectiva envolvente, como também nas vias 

de acesso à obra. 

 

Tendo em conta que a localização da zona de intervenção e, provavelmente também a do 

estaleiro, será fora do espaço urbano, em zona considerada industrial, e, que os ventos do sector 

N, são os mais frequentes, seguidos dos ventos de NE, sobretudo no verão, considera-se que os 

impactes na zona do Fosso e respectiva envolvente serão negativos, mas pouco significativos, de 

carácter temporário e reversíveis, podendo, ainda, ser reduzidos com a aplicação das medidas 

propostas na secção 5.6.2.3. 

 

Caso não se proceda a uma escolha cuidadosa dos percursos a utilizar pelos veículos de 

transporte de materiais de e para a obra, os impactes na qualidade do ar poderão nessas áreas 

atingir uma magnitude elevada, atendendo a que alguns dos percursos rodoviários possíveis se 

caracterizam pelo atravessamento de povoações. 

 

 

 

                                                 
1 EPA – Environmental Protection Agency (www.epa.gov) 
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5.6.2.2 Fase de Exploração 

 

Um dos aspectos a ter em conta na qualidade do ar na fase de exploração é a emissão de 

poluentes para a atmosfera pelos veículos motorizados – embarcações e automóveis. 

 

Relativamente aos primeiros, é previsível que a implementação do Projecto conduza a um 

aumento de tráfego relativamente ao actual.  Tratar-se-á, no entanto, em princípio, de 

embarcações em melhor estado de conservação, produzindo menores emissões do que as actuais; 

por outro lado, o fosso será mais um local de fundeação e não de circulação, pelo que as 

embarcações navegarão a velocidade reduzida, com consequente menor emissão de poluentes.  

De notar ainda que, na parte norte do fosso, onde o plano de água será utilizado para actividades 

náuticas recreativas, não será permitida a entrada de embarcações a motor. 

 

Em face desta análise, considera-se que, desde que cumpridas as regras e recomendações do EIA 

o impacte na qualidade do ar da circulação de embarcações, como resultado da implementação 

do Projecto, será irrelevante. 

 

Quanto ao trânsito automóvel, a implementação do Projecto não deverá ter influência naquele 

que demanda o interior da cidade.  Os equipamentos lúdicos, e a própria fruição da nova área 

requalificada é natural que atraiam um maior tráfego, prevendo-se, por outro lado, que a 

desactivação do campo de futebol tenha um efeito contrário.  Por outro lado, a disponibilização 

de áreas de estacionamento devidamente tratadas e a presença de uma área qualificada em torno 

do fosso será mais convidativo para que os turistas que visitam a cidade (normalmente para 

visitarem, para além da muralha, os restaurantes da Avenida do Mar e até o Forte de Peniche) 

deixem aí os seus automóveis (ou autocarros), evitando a entrada de mais tráfego para a cidade, 

incluindo a circulação residual, à procura de estacionamento. 

 

Por estes motivos considera-se que os diferentes impactes positivos e negativos da 

implementação do Projecto na circulação automóvel se deverão anular, não resultando 

globalmente em alterações significativas à situação actual no que respeita à qualidade do ar. 
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Outro aspecto a ter em consideração é o que se relaciona com os cheiros desagradáveis sentidos 

na zona do Fosso, essencialmente em situação de baixa-mar, quando os sedimentos ficam a 

descoberto.  A manutenção de um plano de água permanente que a implementação do Projecto 

implica, conjugada com a retirada dos sedimentos contaminados dos fundos (e, naturalmente, 

com a eliminação das descargas de esgotos urbanos, embora esta não seja consequência do 

Projecto), terá um impacte positivo, muito significativo, permanente e irreversível na qualidade 

do ar. 

 

Em conclusão considera-se que os impactes cumulativos do Projecto sobre a qualidade do ar 

serão globalmente positivos, significativos, permanentes e irreversíveis. 

 

5.6.2.3 Medidas de Mitigação e Potenciação 

 

Fase de Construção 

 

Será, sobretudo, durante esta fase que os impactes negativos resultantes das Obras de 

Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche se farão sentir. Estes impactes, embora 

temporários, poderão ter algum significado, caso não sejam implementadas algumas medidas de 

minimização. 

Assim, durante esta fase propõe-se um conjunto de medidas cautelares, da responsabilidade do 

construtor, que passam fundamentalmente pela redução da produção e dispersão de poeiras e 

escolha dos percursos rodoviários a utilizar. 

 

Os métodos para a redução dos vários tipos de emissões poluentes são os seguintes: 

 

 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, 

125/97, 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 SO2, CO, NO2 e partículas em suspensão; 
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 Adoptar a localização proposta para a implantação do estaleiro (FIG. 24), na medida em 

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

espaços urbanos existentes; 

 Adoptar percursos rodoviários que se caracterizem pelo não atravessamento de 

povoações ou pelo reduzido atravessamento destas; 

 Assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e toda a maquinaria 

de apoio à obra; 

 Utilizar veículos e equipamentos de tecnologia recente; 

 A movimentação de camiões e máquinas pesadas deverá ser definida e realizada sempre 

que possível por vias pavimentadas e consolidadas, de forma a reduzir a emissão de 

poeiras; 

 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 e não excessivamente 

carregados, sempre que tecnicamente 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; 

 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; 

 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, etc.); 

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

 Seleccionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem a 

emissão e dispersão de menos poluentes atmosféricos; 
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FIG. 24 - Localização proposta para o estaleiro 
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 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; 

 Proceder-se o mais rapidamente possível à transposição dos materiais inertes para os 

respectivos locais de depósito. 

 

Fase de Exploração 

 

Como já referido na secção 5.6.2.2, durante esta fase deverá assistir-se a um maior afluxo de 

visitantes / utilizadores provocado pela recuperação do Fosso da Muralha de Peniche e zona 

envolvente, dando origem a maior tráfego de embarcações e automóvel 

 

Quanto ao tráfego de embarcações recomenda-se a adopção das seguintes medidas mitigadoras: 

 

 Imposição de um limite de velocidade reduzido para as embarcações a motor no interior 

do fosso; 

 Proibição da entrada de embarcações a motor para norte da Ponte Velha / Ponte 

Rodoviária; 

 Proibição de circulação no fosso de motas de água. 

 

Quanto ao tráfego automóvel, devem ser implementadas as seguintes medidas, de modo a 

acautelar eventuais impactes, nomeadamente a dispersão de poeiras e emissões de poluentes 

atmosféricos: 

 

 Assegurar, em permanência, boas condições de acesso e circulação automóvel; 

 Manter, em permanência, o bom estado das vias, pavimentos, parques de estacionamento 

e acessos pedonais, na zona do fosso e respectiva envolvente. 
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5.6.3 Ambiente Sonoro e Vibrações 

 

5.6.3.1 Fase de Construção 

 

Na fase de construção os impactes no ruído serão directos, na zona do Fosso e sua envolvente, 

resultantes dos equipamentos e máquinas utilizadas nos processos construtivos e da circulação de 

veículos pesados afectos à obra, e indirectos, nas imediações das vias rodoviárias utilizadas, 

devido à circulação dos veículos pesados para transporte dos materiais e equipamentos 

necessários. 

 

A produção de ruído pelo tráfego, pelas máquinas e pelos diversos equipamentos não possui 

características de continuidade. No entanto, a sua intensidade e frequência poderão constituir 

algum incómodo para os receptores sensíveis existentes na vizinhança do Fosso, nomeadamente 

zonas habitacionais, comerciais e estabelecimentos de restauração. 

 

Deste modo, prevê-se que a emissão de ruídos resulte num impacte negativo, pouco 

significativo, embora com carácter temporário e reversível, pelo que deverão ser aplicadas 

medidas minimizadoras apropriadas. 

 

Há ainda a considerar, caso se verifique a necessidade de remoção de afloramentos rochosos no 

fundo do fosso da Muralha, em especial na zona de implantação da eclusa, a eventualidade de ter 

de se proceder ao seu desmonte a fogo. Nessa situação admite-se que sejam geradas vibrações 

cuja intensidade será função das cargas utilizadas. No que respeita às demolições (Ponte Velha e 

Ponte Nova), o trabalho poderá certamente ser realizado com recurso apenas a meios mecânicos, 

sendo a probabilidade da necessidade de recorrer a explosivos muito reduzida. 

 

Pese embora sejam de difícil avaliação as consequências do ambiente vibratório gerado pelos 

explosivos nas construções envolventes, designadamente na própria Muralha, não é de admitir 

que estas possam ter uma magnitude importante. No entanto, dado a incerteza dos impactes 

resultantes desta situação, é conveniente a monitorização aquando do seu uso. 
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5.6.3.2 Fase de Exploração 

 

Na fase de exploração, embora se deva assistir a um maior afluxo de visitantes, a adopção das 

medidas restritivas da circulação de embarcações atrás referidas, e a criação de parques de 

estacionamento automóveis e melhoramento dos acessos pedonais, levando à dissuasão da 

utilização do automóvel, terão como resultado que os impactes globais no ruído, por comparação 

com a situação actual, deverão ser nulos. 

 

5.6.3.3 Medidas de Mitigação e Potenciação 

 

Fase de Construção 

 

Os impactes no ambiente sonoro durante esta fase relacionam-se com as operações de construção 

e a circulação de veículos para transporte de materiais. 

 

Na ausência do programa detalhado referente à execução da obra, número de equipamentos e 

suas características acústicas, não é viável indicar, de forma detalhada, as medidas de 

minimização a implementar. É possível, porém, apontar medidas genéricas para redução dos 

impactes devidos ao ruído, que permitam o cumprimento da legislação em vigor Artigo 9º do 

RLPS aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. 

 

Assim, de um modo geral, as medidas minimizadoras a aplicar, no decorrer da obra, incidem 

essencialmente sobre o planeamento das actividades ruidosas, sobre a selecção de máquinas e 

equipamentos com potências sonoras tão reduzidas quanto possível e em campanhas de 

informação das populações.  

 

Em termos de operações de construção recomendam-se as seguintes medidas de minimização: 
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 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, às Câmaras Municipais ou 

Governos Civis, 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 14º do RLPS – que deverão 

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

 

Para cumprimento de alguns dos requisitos mencionados e do estabelecido no Artigo 9º pode 

verificar-se da necessidade de reduzir os níveis sonoros do ruído. Nestas circunstâncias deverão 

ser equacionadas as seguintes medidas de minimização: 

 

 Adoptar a localização proposta para a implantação do estaleiro, na medida em que se 

trata de uma zona industrial, próxima do local de intervenção e fora do espaços urbanos 

existentes; 

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

espaço, será sempre de analisar da viabilidade de colocação de barreiras acústicas, as 

quais deverão possuir características de absorção sonora. 

 

No que diz respeito ao transporte de materiais recomendam-se as seguintes medidas: 

 

 Adopção de percursos rodoviários que se caracterizem pelo não atravessamento de 

povoações ou pelo reduzido atravessamento destas; 

 Distribuição adequada destas actividades ao longo do dia; 

 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; 
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 Selecção e utilização, sempre que possível, de veículos e maquinaria de apoio 

projectados para evitar e controlar a geração de ruído. 

 

Recomenda-se ainda, durante esta fase, a implementação de um Plano de Monitorização das 

Componentes Ruído e Vibrações, de modo a acompanhar e avaliar os impactes causados pela 

execução do projecto e a verificar a eficácia das medidas minimizadoras ou a necessidade da 

adopção de medidas correctivas complementares. 

 

Fase de Exploração 

 

Tal como referido para o descritor qualidade do ar, os principais impactes relativos ao ruído 

estarão associados a um possível aumento do número de visitantes provocado pela melhoria das 

condições de acesso à cidade de Peniche e pelo aumento do potencial recreativo e lúdico do 

local. 

 

Para mitigação dos possíveis impactes negativos, devem ser implementadas as seguintes 

medidas: 

 

 Imposição de um limite de velocidade reduzido para as embarcações a motor no interior 

do fosso; 

 Proibição da entrada de embarcações a motor para norte da Ponte Velha / Ponte 

Rodoviária; 

 Proibição de circulação no fosso de motas de água. 

 Assegurar, em permanência, boas condições de acesso e circulação automóvel; 

 Adopção de um adequado projecto paisagístico para a envolvente do fosso (2ª Fase do 

Projecto), com dispositivos adequados à redução da propagação do ruído, como cortinas 

de vegetação, etc. 

 Cumprimento das disposições aplicáveis previstas no Regime Legal sobre Poluição 

Sonora, já atrás citado. 
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Dever-se-á ainda proceder aos trabalhos de manutenção e conservação necessários para o 

funcionamento adequado da eclusa, nomeadamente dos circuitos de enchimento e esvaziamento, 

evitando-se assim o aparecimento de situações geradoras de ruído para os receptores sensíveis 

localizados na sua periferia. 

 

5.7 Factores Bióticos e Ecológicos 

 

5.7.1 Fase de Construção 

 

Na fase de construção considera-se que as actividades potencialmente geradoras de impactes 

serão: 

 

 As operações de dragagem para desassoreamento do Fosso; 

 As operações de construção das estruturas da eclusa e das margens. 

 

O resultado imediato destas operações consiste na destruição do habitat e das espécies bentónicas 

que vivem fixas ou no interior do sedimento e a perturbação das espécies bentónicas e pelágicas. 

Pelo facto de a diversidade específica da zona ser extremamente baixa, e a qualidade dos habitats 

presentes muito reduzida, os impactes resultantes da execução do projecto, embora negativos, 

não serão significativos, sendo ainda temporários e reversíveis. 

 

5.7.2 Fase de Exploração 

 

O estado de degradação em que se encontra actualmente o Fosso da Muralha não permite a 

utilização do local pelas comunidades biológicas, quer aquáticas, quer terrestres. 

 

Neste contexto, a recuperação do Fosso mediante a respectiva limpeza, saneamento e 

manutenção de um plano de água ao longo das Muralhas, permitirá a sua valorização como 

espaço natural e traduzir-se-á num impacte positivo. Criar-se-ão condições que permitirão a 

colonização da área por espécies quer bentónicas, quer pelágicas, aumentando, deste modo, a 

diversidade específica das comunidades aquáticas, o mesmo se passando no que respeita às 
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comunidades terrestres. O impacte será positivo, permanente e significativo, desde que se 

mantenham níveis aceitáveis da qualidade da água. 

 

5.7.3 Medidas de Mitigação e Potenciação 

 

Uma vez que a recuperação do Fosso da Muralha de Peniche implica impactes positivos 

significativos sobre os recursos biológicos, apenas se recomendam como medidas potenciadoras 

desses a implementação de sistemas eficazes de manutenção da qualidade da água, com a 

monitorização e controlo desta de acordo com o anteriormente especificado, e de preservação do 

ambiente terrestre, como a limpeza regular do espaço envolvente. 

 

5.8 Paisagem 

 

5.8.1 Enquadramento da Avaliação 

 

As “Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche” irão provocar alterações no 

resultado visual da paisagem em virtude, quer das acções previstas durante a fase de construção, 

quer da substituição/remodelação das diversas estruturas funcionais que lhe estão associadas. 

 

A identificação e avaliação dos impactes visuais decorrentes da construção e da exploração 

daquelas estruturas foi elaborada a partir da análise conjunta da informação da caracterização de 

referência e do projecto das obras de recuperação, assim como da respectiva cartografia temática, 

recorrendo-se a determinados parâmetros que visam avaliar a magnitude das perturbações 

visuais. 

 

A presente análise apoiou-se também em elementos bibliográficos, bem como em material 

fotográfico e em trabalho de campo. 
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5.8.2 Fase de Construção 

 

As perturbações na paisagem sentidas durante esta fase são consideradas, na sua maioria, de 

carácter temporário, generalizando-se a toda área de influência visual do projecto, mas fazendo-

se sentir com maior magnitude para os observadores que cruzam a Muralha e para os que se 

situam a nascente desta, na zona de armazéns e estacionamento. 

 

Este tipo de impactes está relacionado directamente com as diversas operações associadas às 

intervenções previstas no projecto. 

 

Por um lado, com a introdução de elementos estranhos à paisagem, nomeadamente maquinaria, 

materiais de construção e o estaleiro de obra, sentir-se-á o efeito de intrusão visual na bacia de 

impacte visual em estudo. 

 

Por outro, com as acções relacionadas com as escavações e dragagens e com a construção das 

diversas estruturas previstas, sentir-se-á uma desorganização da funcionalidade da paisagem com 

alguma perturbação na manifestação visual da área em estudo. 

 

No entanto, o facto de as obras se circunscreverem à zona do fosso e envolvente imediata 

concorre para que a intervenção se desenvolva numa área relativamente contida, não sendo por 

isso muito significativa a sua acessibilidade visual. 

 

Apesar disso, durante esta fase verificar-se-á uma desorganização em toda a área envolvida no 

processo de construção, sobretudo para os observadores que procurem desfrutar e contemplar o 

monumento, i.e., a Muralha de Peniche. 

 

Os impactes previsíveis nesta fase apresentarão moderada magnitude, sentindo-se sobretudo 

alguma desorganização visual resultante da presença de elementos estranhos à paisagem, 

estaleiro, dragas, escavadoras, etc., que determinarão uma diminuição temporária da qualidade 

visual.  Embora sejam negativos e directos, são localizados, reversíveis e temporários. 
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Se bem que inevitáveis, estes impactes poderão ser atenuados, através de algumas medidas (ver 

medidas de minimização). 

 

5.8.3 Fase de Exploração 

 

Durante a fase de exploração alguns impactes originados durante a construção assumirão um 

carácter definitivo, surgindo novos elementos visuais que serão responsáveis pelas alterações da 

paisagem. 

 

Nesta fase dar-se-á o processo de adaptação da paisagem à nova realidade, resultante da 

introdução de novos elementos na paisagem, nomeadamente: 

 A eclusa de ligação ao porto de pesca, equipada com uma travessia pedonal (ver Foto 2; 

ponto 3.6.3); 

 Remoção da comporta do Poceirão, e construção de uma nova travessia pedonal (ver Foto 

3 e Foto 4; ponto 3.6.4); 

 Demolição da Ponte Velha e construção de uma nova travessia, assegurando as mesmas 

funcionalidades – tráfego automóvel e pedonal (ver Foto 5 e Foto 6; ponto 3.6.5); 

 Construção de uma nova travessia pedonal na zona do actual campo de futebol, e 

instalação na mesma zona de uma plataforma flutuante para apoio lúdico e recreativo – 

esplanada e ponto de embarque de pequenas embarcações, tipo “gaivotas” e canoas. 

 

Será na fase de exploração que se evidenciarão todos os impactes positivos da intervenção, os 

quais assumem uma elevada magnitude. 

 

Com efeito, a recuperação e valorização ambiental do espaço do fosso da Muralha para 

actividades de lazer, recreio e desporto, e a reposição da imagem paisagística conferida pelo 

plano de água em torno da Muralha, restituindo-lhe a anterior dignidade arquitectónica de 

“Muralha quase inacessível”, constituem elementos de valorização da paisagem. 
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Acresce que o aumento da capacidade de visitação, conferida pelas novas infraestruturas, irá 

também reforçar a valorização da Muralha. 

 

Da mesma forma, a criação e arranjo de espaços verdes na zona envolvente, nomeadamente 

junto à zona industrial, criando uma barreira arbórea que permite reduzir a visibilidade dos 

armazéns e indústrias existentes, constituirão impactes positivos significativos. 

 

5.8.4 Medidas de Mitigação e Potenciação 

 

Fase de Construção 

 

De forma a minimizar as perturbações causadas na componente paisagística durante a fase de 

construção deverão ser adoptadas as seguintes medidas: 

 

 O estaleiro deverá localizar-se na zona proposta, atendendo a que se trata de uma zona 

industrial actualmente já descaracterizada. O local do estaleiro deverá ser recuperado 

após a fase construção; 

 

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

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 de molhagens periódicas dos solos nas áreas sujeitas a movimentações de 

terra, evitando deste modo, o levantamento de poeiras que reduzem significativamente a 
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qualidade visual e cénica da paisagem. Este tipo de medida apresenta elevados níveis de 

eficácia em termos visuais, durante o período de estiagem; 

 

 Evitar o depósito, mesmo que temporário, de resíduos criados pelo pessoal da empresa 

construtora, nomeadamente restos de materiais de construção, embalagens, etc., 

assegurando desde o início da obra a recolha destes e o seu adequado destino final; 

 

Fase de Exploração 

 

Por forma a potenciar os impactes positivos do projecto propõe-se a elaboração do Projecto de 

Integração Paisagística (2ª Fase do presente Projecto), de modo a que o mesmo possa vir a ser 

implementado na sequência imediata das obras previstas nesta 1ª Fase. 

 

5.9 Sócio-Economia 

 

5.9.1 Fase de Construção 

 

Na fase de construção, poderão verificar-se impactes positivos, embora pouco significativos, 

decorrentes da criação de alguns postos de trabalho no sector da construção civil e na animação 

de algumas actividades comerciais e de prestação de serviços. Estes impactes serão contudo 

temporários e reversíveis, uma vez que a duração dos processos construtivos é estimada em cerca 

de 18 meses. 

 

Por outro lado, e sobretudo durante a época balnear, poderão ocorrer impactes negativos nas 

actividades ligadas ao comércio e ao turismo decorrentes dos inconvenientes resultantes dos 

trabalhos de construção civil a efectuar. 

 

Estes inconvenientes dever-se-ão sobretudo ao aumento da circulação de veículos pesados, que 

em determinadas alturas será intenso, provocando ruídos e algum congestionamento na 

circulação viária. 
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Em suma, conclui-se que os impactes serão globalmente negativos, embora pouco significativos, 

temporários e reversíveis, podendo atingir uma maior significância caso não sejam adoptadas as 

medidas mitigadoras propostas. 

 

5.9.2 Fase de Exploração 

 

Na fase de exploração, o conjunto integrado de espaços de recreio e lazer e dos valores 

patrimoniais ligados ao Fosso da Muralha de Peniche criado pela implementação do Projecto, 

constituirá uma importante contribuição para a qualificação do ambiente urbano desta cidade, 

com reflexos positivos na qualidade de vida da respectiva população e no aumento da 

atractividade turística de uma zona tão rica em valores patrimoniais e paisagísticos como a que 

está em causa. 

 

Em suma, a implementação do projecto determinará um contributo positivo deveras 

significativo, permanente e irreversível, para a qualificação do ambiente urbano desta cidade, 

com reflexos positivos na qualidade de vida da respectiva população. 

 

5.9.3 Medidas de Mitigação e Potenciação 

 

Fase de Construção 

 

Considerando que os impactes significativos poderão ser os sentidos nos períodos de maior 

movimento, nomeadamente durante os meses de Verão, fins de semana e horas de ponta, 

recomenda-se o acompanhamento atento desta situação, devendo recorrer-se, se necessário, à 

adaptação dos horários de transporte de materiais por forma a reduzir o número de viagens 

durante estes períodos e a aumentá-lo nos períodos mais favoráveis. 

 

No caso de avaria ou acidente com imobilização do veículo pesado, o condutor deve estar 

devidamente informado e preparado para as acções a tomar com vista a promover a rápida 

reparação ou reboque do veículo e a evitar efeitos negativos na circulação. 
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Para reduzir os inconvenientes que possam afectar os veículos e as pessoas, em matéria de 

segurança, recomenda-se, de uma maneira geral, a tomada de medidas por parte de entidades 

competentes com vista à sinalização de cruzamentos na proximidade de escolas, hospitais, etc., à 

criação de faixas de atravessamento para peões e à utilização de barreiras para limitar a entrada 

de peões nas vias de circulação rodoviária. 

 

No que se refere mais especificamente ao transporte de materiais para a obra recomenda-se : 

 

 A escolha de percursos menos penalizantes para as populações e para o restante tráfego; 

 A utilização de velocidades reduzidas no atravessamento de aglomerados populacionais 

em geral, e junto a pontos sensíveis: escolas, hospitais, etc.; 

 A utilização de sinalização adequada, diurna e nocturna, nos acessos ao estaleiro e na 

área delimitada para execução das obras; 

 A utilização de sinalização adequada, diurna e nocturna, de eventuais locais de 

estacionamento de veículos junto à parte exterior do estaleiro. 

 

Fase de Exploração 

 

Uma vez que os impactes gerados pelo projecto em estudo no contexto sócio-economico serão 

positivos, não existem medidas minimizadoras a propor.  Como medida de potenciação dos 

impactes positivos, recomenda-se a implementação da segunda Fase do Projecto (arranjo 

paisagístico da envolvente) no seguimento imediato dos trabalhos aqui analisados. 

 

5.10 Uso e Ocupação do Solo 

 

5.10.1 Fase de Construção 

 

As alterações de uso mais significativas referem-se à implantação do estaleiro e instalações de 

apoio à obra, bem como à movimentação de máquinas e veículos pesados e à acumulação de 

materiais e entulhos. Destas actividades resultarão impactes negativos significativos, atendendo a 

que a Muralha e respectiva envolvente estão limitadas quanto ao tipo de uso e ocupação de solo - 
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Espaço Cultural. No entanto, estes impactes serão temporários e reversíveis e poderão ser ainda 

minimizados caso se apliquem as medidas de minimização propostas. 

 

No que respeita a outros condicionamentos, a área a intervencionar não se encontra integrada na 

REN, na RAN, nem em áreas protegidas. 

 

5.10.2 Fase de Exploração 

 

Durante a fase de exploração o uso do solo na área de intervenção deverá passar a ser 

efectivamente aquele que está previsto nos instrumentos de ordenamento em vigor. 

 

A recuperação do Fosso da Muralha contribuirá inequivocamente para valorizar este conjunto, 

restituindo ao Monumento que é a Muralha a dignidade que ele merece, dinamizando o espaço 

(fosso e envolvente) que, como já foi mencionado, se encontra actualmente bastante degradado e 

aumentando a sua aptidão para o uso que lhe está designado. 

 

Deste modo, os impactes ao nível do uso do solo serão positivos, muito significativos, 

permanentes e irreversíveis. 

 

5.10.3 Medidas de Mitigação e Potenciação 

 

Fase de Construção 

 

As principais medidas minimizadoras a adoptar para minimizar as incidências sobre o uso do 

solo são de índole organizacional e passam pela gestão adequada e planeamento correcto da 

obra, por parte do empreiteiro, e em particular pela boa localização do estaleiro. Esta medida tem 

a vantagem de provocar benefícios cumulativos e extensíveis a outros factores ambientais, como 

por exemplo o ruído. 

 

 

 



 

 
164 

 

Fase de Exploração 

 

Atendendo às conclusões anteriormente expressas relativas aos impactes ambientais para a fase 

de exploração, não se justifica a aplicação de quaisquer medidas de minimização.  Como medida 

de potenciação dos impactes positivos propõe-se apenas, uma vez mais, a rápida implementação 

da 2ª Fase do Projecto. 

 

5.11 Património Arquitectónico e Arqueológico 

 

5.11.1 Fase de Construção 

 

Face ao importante património arquitectónico existente na área a intervencionar é importante 

garantir que as intervenções previstas no Projecto, com destaque para as operações de escavação 

e dragagem, não têm qualquer consequência nefasta nesta área. 

 

A magnitude relativamente reduzida daquelas operações, especialmente no que respeita ao 

parâmetro mais relevante para a segurança da muralha (a profundidade atingida pelas 

escavações, que, recorda-se, é de apenas (+1 m)ZH e (+1,5 m)ZH, ou seja, sempre acima da 

baixa-mar, não atingindo as fundações da muralha), conjugada com o facto de serem previstas no 

Estudo Prévio medidas cautelares de segurança – como a não aproximação dos equipamentos da 

muralha e a não remoção directa de uma banqueta de sedimentos a esta adjacente, bem como a 

não drenagem do fosso, mantendo o actual nível de inundação – leva à conclusão de que a 

intervenção não terá impactes relevantes nesta área. 

 

Outro aspecto a considerar nestas operações é o da possível afectação do potencial património 

arqueológico existente na zona a escavar / dragar.  Se não forem tidas as devidas precauções, 

este impacte negativo pode ser permanente e irreversível, dependendo a sua significância do 

valor daquele património, que hoje se desconhece, mas de que há indicações poder revelar-se 

significativo. 
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Por outro lado, o Projecto terá também alguns impactes positivos nesta área, na fase de 

construção, nomeadamente o facto de a dragagem do Fosso possibilitar o resgate de alguma da 

cantaria das Muralhas, em particular das guaritas, que ao longo dos tempos se foi depositando no 

leito do Fosso, permitindo a posterior reconstrução (pelas entidades com competências na gestão 

e recuperação do património arquitectónico) deste Monumento utilizando materiais originais.  

Também no que respeita ao património arqueológico, desde que sejam tomadas as medidas 

preconizadas no presente Estudo de Impacte, a intervenção poderá ter um impacte positivo, na 

medida em que permitirá a recuperação, identificação, estudo e divulgação de um património até 

ao presente ignorado. 

 

Estes impactes positivos serão significativos, permanentes e irreversíveis. 

 

5.11.2 Fase de Exploração 

 

A entrada do Projecto na fase de exploração permitirá restituir ao local a dignidade que a 

presença do património histórico da Muralha, Monumento Nacional, exige. 

 

De facto, o Projecto transformará a zona do fosso e envolvente de uma área actualmente bastante 

degradada, onde a ocorrência de cheiros desagradáveis é uma constante durante a baixa-mar, 

numa área bastante aprazível, bem ordenada e cuidada, com as condições adequadas para o seu 

usufruto pela população. 

 

Exemplos desta recuperação da vocação patrimonial do local são também as demolições do 

campo de futebol (cujas bancadas e painéis publicitários, por estarem encastrados nas Muralhas, 

provocaram a sua danificação), da comporta do Poceirão, já bastante degradada, e da Ponte 

Velha, igualmente em avançado estado de degradação. 

 

As intervenções previstas vão no sentido de repor a imagem e uso originais do local, desde logo 

com a reposição do fosso permanentemente inundado (recriando a insularidade associada à 

antiga Praça militar), mas também com a recuperação da Ponte Nova original, e na adopção para 
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a Ponte Velha / Ponte Rodoviária de uma estrutura concebida com a preocupação da sua 

integração na monumentalidade da Muralha e envolvente. 

 

No que respeita ao património arqueológico, a adopção das medidas em seguida referidas terá 

também um impacte positivo, dinamizando a sua investigação e estudo, e divulgação à 

população. 

 

Estes impactes positivos serão muito significativos, permanentes e irreversíveis. 

 

Em termos de impactes negativos há a considerar a presença da estrutura da eclusa que, embora 

com uma volumetria limitada, não deixará de ser um elemento estranho inserido na zona junto ao 

Forte de Cabanas.  Outro aspecto a considerar no que a esta estrutura diz respeito é a verificação 

de que as correntes que se instalarão na sua proximidade, durante os períodos de enchimento e 

esvaziamento do fosso, não atingem intensidades tais que possam vir a afectar a estabilidade dos 

fundos, nomeadamente no local onde se encontra afundado o lugre Compostellana II, 

embarcação espanhola afundada na bacia portuária, próximo da entrada do fosso em meados do 

séc. XX. 

 

Trata-se de impactes negativos, permanentes e irreversíveis, no entanto pouco significativos. 

 

Deve, no entanto, realçar-se um aspecto positivo da instalação da eclusa (para além de permitir a 

manutenção de um plano de água permanente no fosso), que é o de facilitar, e promover, o 

acesso pedonal ao Forte de Cabanas a partir do cais das Gaivotas / futura zona de lazer do fosso, 

assim fomentando a recuperação da sua envolvente, que se encontra actualmente praticamente 

abandonada e bastante degradada.  Este é um impacte positivo, permanente e irreversível, 

podendo considerar-se significativo. 

 

Globalmente considera-se assim que os impactes da fase de exploração do Projecto no 

património arquitectónico e arqueológico, desde que sejam implementadas as medidas a seguir 

descritas, serão positivos, muito significativos, permanentes e irreversíveis. 
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5.11.3 Medidas de Mitigação e Potenciação 

 

Fase de Construção 

 

Para minimizar os possíveis impactes negativos da fase de construção, recomenda-se a adopção 

das seguintes medidas: 

 

 Processo construtivo 

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 / 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. 

 

 Prospecção arqueológica 

Perante o potencial arqueológico da área a intervencionar assume especial premência a 

condução de uma prospecção de carácter arqueológico, a decorrer numa fase prévia à 

execução da obra.  Esta prospecção poderá ser antecedida de uma campanha geofísica, 

com o objectivo de identificar previamente possíveis contextos arqueológicos e orientar 

a prospecção arqueológica; a sua realização fica, no entanto, sujeita à viabilidade 

técnica de aplicação desta metodologia ao local em estudo.  A prospecção arqueológica 

consistirá na abertura de sondagens na área entre a Ponte Velha e a entrada Norte de 

Peniche, área não intervencionada por anteriores dragagens, e onde previsivelmente 

poderão ser encontradas estruturas arqueológicas, particularmente embarcações 

(naufragadas ou simplesmente abandonadas), de cronologia anterior à edificação da 

actual Ponte Velha.  Esta intervenção arqueológica terá que ser autorizada e 

monitorizada, segundo a legislação vigente, pelas autoridades competentes - IPPAR e 

IPA. Após a sua conclusão, o relatório dos trabalhos deverá ser enviado atempadamente 

para o IPPAR para obtenção do seu parecer técnico. 
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 Acompanhamento arqueológico da intervenção 

Deve ser previsto o acompanhamento arqueológico permanente da execução da obra, 

tendo em conta as estruturas e os materiais que possam surgir, particularmente na 

intervenção em meio aquático (naufrágio/abandono de embarcações, vestígios de 

antigas marinhas), salientando-se aqui a área a norte da Ponte Velha, mas também em 

meio terrestre (esta menos significativa). 

 

Este acompanhamento arqueológico deve atender à presença das Muralhas e baluartes, 

reconhecendo a sua fragilidade, e evitar a destruição gratuita de qualquer artefacto ou 

contexto arqueológico que possa surgir no âmbito da intervenção, contactando as 

autoridades competentes de forma a delinear uma lesta estratégia de protecção e/ou 

escavação de emergência 

 

Os trabalhos arqueológicos a realizar no decorrer da obra - acompanhamento e, em caso 

de necessidade, escavação - terão que ser autorizados, segundo a legislação vigente, 

pelas autoridades competentes - IPPAR e IPA – devendo os respectivos relatórios ser 

enviados atempadamente para o IPPAR para obtenção de parecer técnico. 

 

 Zona de preservação de materiais arqueológicos 

Dada a probabilidade de, no decurso da intervenção, surgirem materiais arqueológicos, 

nomeadamente artefactos provenientes de acidentes no mar ou naufrágios, os quais, se 

deslocados do meio aquático que os conservou, serão alvo de um rápido processo de 

decomposição, recomenda-se a delimitação de uma área na zona a intervencionar onde 

se os possam depositar a curto/médio prazo, protegendo-os de um processo degradante 

possivelmente irreversível.  A longo prazo estes materiais deverão ser depositados em 

meio aquático, integrando reserva arqueológica subaquática. 

 

 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 
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com competências na gestão e recuperação do património arquitectónico) das Muralhas 

com materiais originais. 

 

 Tratamento de espólio arqueológico 

Os materiais arqueológicos recolhidos deverão ser tratados e consolidados por técnicos 

especializados na área da conservação e restauro. 

 

No que se refere a uma conservação a longo prazo, preconiza-se para os materiais 

recuperados em contexto aquático a sua dessalinização, através de imersão em solução 

química, ou, em alternativa, a sua estabilização química através de deposição em meio 

aquático, integrando reserva arqueológica subaquática.  

 

Após a conclusão dos trabalhos de campo e do estudo dos materiais, o espólio 

arqueológico, devidamente tratado e catalogado, deverá ser depositado provisoriamente 

em instituição da rede de depósitos do IPA mais próxima, ou em instituição acreditada 

para o efeito.  

 

Competirá ao Promotor do Projecto apoiar a realização destes trabalhos, em termos de 

disponibilização de meios ou equipamentos para o resgate de materiais e de áreas de 

depósito, e às entidades com competências neste campo a realização do trabalho de 

investigação e recuperação. 

 

 Conservação de estruturas arqueológicas 

A eventual identificação de estruturas arqueológicas no decurso da obra obrigará, 

primeiramente, a uma intervenção arqueológica expedita, e, numa segunda fase, se for 

caso disso, ao delineamento de um plano de conservação e/ou restauro da estrutura 

descoberta, a desenvolver por técnicos especializados. 

 

Competirá ao Promotor do Projecto apoiar a realização destes trabalhos, em termos de 

disponibilização de meios ou equipamentos para o resgate de materiais e de áreas de 

depósito, e às entidades com competências neste campo a realização do trabalho de 

investigação e recuperação. 
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Fase de Exploração 

 

Durante a fase de exploração do Projecto os impactes identificados são, na sua quase totalidade, 

positivos. 

 

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

esvaziamento do fosso sobre a estabilidade do lugre Compostellana II, recomenda-se que seja, na 

fase de Projecto de Execução, 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. 

 

Como medidas potenciadoras dos impactes positivos do Projecto, a promover pelas entidades 

com competências neste domínio, propõe-se: 

 

 Criação de uma reserva arqueológica sub-aquática 
 

A valorização turística do Fosso da Muralha de Peniche poderá também assentar na 

utilização para fins museológicos do seu espelho de água, com um espaço de 

preservação e visita do espólio sub-aquático recuperado durante esta intervenção, ou 

mesmo no decurso de outras efectuadas na zona. 

 

 Utilização do lugre Compostellana II como “estaleiro” pedagógico de iniciação à 

arqueologia sub-aquática 
 

A presença de uma embarcação naufragada pode constituir uma mais-valia para a 

valorização turística da zona.  Tratando-se neste caso de uma embarcação que se 

apresenta em bom estado de conservação, a pouca profundidade e em águas abrigadas, 
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propõe-se a utilização deste sítio como espaço pedagógico de iniciação à arqueologia 

sub-aquática. 

 

5.12 Identificação de Riscos Ambientais Associados ao Projecto 

 

Durante a fase de construção os principais riscos ambientais associados ao Projecto estão 

relacionados com a possível afectação do património arquitectónico e arqueológico, e foram já 

identificados nos pontos anteriores, bem como as medidas que se propõem para os evitar e 

controlar. 

 

Durante a fase de exploração o principal risco ambiental está relacionado com eventuais 

problemas relacionados com a qualidade da água no interior do fosso. 

 

Estes problemas podem decorrer de processos naturais, tal como anteriormente descrito, caso em 

que se dispõe de instrumentos que permitem uma margem de manobra bastante confortável para 

incrementar significativamente a taxa de renovação das águas (através do incremento do período 

de abertura franca das comportas).  Pode, no entanto, decorrer também de algum acidente 

pontual (derrame de combustível, lubrificantes ou outras substâncias), caso em que deverão ser 

tomadas medidas extraordinárias para lhe fazer face. 

 

Neste contexto, recomenda-se que seja instituído, pelas entidades com jurisdição na área do 

Projecto (em particular o IPTM e a Câmara Municipal de Peniche), um orgão gestor do 

empreendimento que controle a abertura das comportas / nível do plano de água face às 

necessidades de renovação da água, e assegure a vigilância e implemente as medidas de combate 

às consequências da ocorrência de acidentes. 

 

De qualquer modo, é de referir que, neste aspecto, e como foi visto anteriormente, a 

implementação do Projecto contribuirá sempre para uma melhoria da situação que se verifica 

actualmente, visto que se procederá à remoção de sedimentos contaminados, serão eliminadas as 

contribuições poluentes dos estaleiros de reparação naval, e se melhorará a capacidade hidráulica 

do fosso.  Os riscos de poluição acidental já hoje existem, dado que o fosso é presentemente 
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utilizado por embarcações de pesca e recreio (em princípio estes riscos poderão mesmo diminuir, 

uma vez que deverão deixar de frequentar o fosso as embarcações muito degradadas, sem 

controlo no que respeita a derrames, que hoje ali se encontram). 

 

5.13 Avaliação Global de Impactes 

 

Tendo-se realizado a análise dos impactes decorrentes da implantação do projecto em estudo 

segundo as diferentes temáticas, importa agora proceder à sua avaliação global, sintetizando-se 

as principais conclusões anteriores numa matriz síntese de impactes. Assim, apresenta-se no 

Erro! A origem da referência não foi encontrada., uma matriz de impactes que sintetiza 

relativamente a cada descritor ambiental e respectiva fase de obra, a natureza, a duração, a 

reversibilidade e a significância dos impactes expectáveis. Essa matriz contempla ainda a 

avaliação ambiental na ausência do projecto. 
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6 PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

 

6.1 Introdução 

 

De acordo com o n.º 5 do Artigo 12º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, rectificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 7-D/2000, de 30 de Junho, que estabelece o regime jurídico da 

avaliação do impacte ambiental, o EIA deve incluir “as directrizes da monitorização, 

identificando os parâmetros ambientais a avaliar, as fases do projecto nas quais irá ter lugar e a 

sua duração, bem como a periodicidade prevista para a apresentação dos relatórios de 

monitorização à Autoridade de AIA”. 

 

Nestas condições são propostos dois planos de monitorização referentes às duas áreas temáticas 

que se consideram mais susceptíveis: a qualidade da água no interior do Fosso, dada a 

importância que a boa qualidade tem para o sucesso da intervenção preconizada e também para a 

saúde pública, e o ruído e vibrações inerentes à implementação do projecto. 

 

Os programas que se apresentam devem ser considerados com um carácter indicativo e 

adaptativo, pois à medida que o conhecimento adquirido for aumentando com a sua 

implementação, devem ser ajustados de forma a dar resposta a novas situações. 

 

6.2 Plano de Monitorização da Qualidade da Água 

 

A qualidade da água do fosso é um aspecto crítico do sucesso da intervenção, pelo que se propõe 

a implementação de um plano de monitorização que a permita controlar.  A legislação em vigor 

não é aplicável a este caso - recorda-se que o D.L. 236/98 apenas prevê as características da 

qualidade da água para fins balneares, e que o D.L. 74/90, onde surgia uma classificação que, 

embora não totalmente, se adequaria mais ao caso presente, “águas para recreio com contacto 

indirecto”, foi pelo primeiro revogado.  De qualquer modo, o plano de monitorização que aqui se 

propõe é baseado, na generalidade, nas indicações do Anexo XXII do D.L. 74/90. 
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Estando a qualidade da água no fosso dependente daquela que se regista na bacia portuária que o 

abastece, o plano de monitorização tem que abranger estas duas zonas, de modo a permitir uma 

avaliação correcta da influência do Projecto na qualidade da água no fosso.  Do mesmo modo, a 

interpretação dos resultados das campanhas propostas, nomeadamente no que se refere à 

eventual ultrapassagem dos valores limites propostos para os diferentes parâmetros, deve ser 

feita por comparação com os valores registados na bacia portuária. 

 

a) Parâmetros a Analisar 

 

Os parâmetros a monitorizar devem permitir avaliar as características de qualidade que se 

pretendem assegurar e portanto serão, em princípio, os seguintes: coliformes totais, coliformes 

fecais, oxigénio dissolvido, óleos e gorduras flutuantes, resíduos de alcatrão e detritos flutuantes, 

transparência, cor, temperatura e nutrientes (nitratos e fosfatos).  Para valores limites destes 

parâmetros propõe-se os seguinte: 

 

Parâmetro 
Expressão dos 

resultados 
Limite proposto Método de análise 

Coliformes totais / 100 ml 10 000 

De acordo com o D.L. 

236/98 
Coliformes fecais / 100 ml 2 000 

Oxigénio dissolvido mg/l 3 

Óleos e gorduras 

flutuantes 
 Ausência 

Inspecção visual 
Resíduos de alcatrão e 

detritos flutuantes 
 Ausência 

Transparência m 2 
De acordo com o D.L. 

236/98 

Cor  Sem alteração 

anormal 
Inspecção visual 

Temperatura ºC 30  

Nitratos mg/l 3 
espectrofotometria 

Fosfatos mg/l 0,5 
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b) Locais a Monitorizar 

 

Propõe-se uma distribuição regular dos pontos de colheita ao longo da área do fosso, com duas 

colheitas na zona a norte da Ponte Velha, e duas entre esta estrutura e a eclusa. 

 

Em complemento destes locais deverá também ser analisada a qualidade da água na zona 

exterior do Fosso, fonte de alimentação deste, para servir de termo de comparação e possibilitar a 

identificação da origem – interior ou exterior ao fosso - de eventuais problemas que venham a 

ser detectados.  A localização destes pontos, que se propõe em número de dois, deve ser 

seleccionada de modo a ser representativa da água que alimenta o fosso, mas suficientemente 

afastados da entrada deste para não serem influenciados significativamente pela água por ele 

repulsada durante a vazante. 

 

c) Frequência das Campanhas de Amostragem 

 

A periodicidade das amostragens deve ser estabelecida por forma a poder contemplar o mais 

possível os fenómenos com maior influência na qualidade da água, em particular no que se refere 

às situações médias e mais desfavoráveis.  Os principais fenómenos / situações a cobrir são: 

 

 Épocas do ano, com condições atmosféricas diferentes, em particular as que se referem à 

temperatura (que influencia os mecanismos de degradação da matéria orgânica e todo o 

ciclo biológico), e à pluviosidade (com relação directa com o caudal de águas pluviais 

descarregadas no Fosso); 

 

 Estado e tipo de maré, que influi na quantidade de água presente no fosso e na sua taxa de 

renovação. 

 

Assim deverá ser efectuada uma série de colheitas no Inverno e duas séries durante a época de 

Verão. 
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Sendo, em princípio, as condições na época de Inverno mais afastadas dos limites admissíveis 

para a qualidade da água, propõe-se que aqui as colheitas sejam realizadas apenas numa maré 

média.  Devem ser colhidas amostras no interior e exterior do fosso, na estofa da preia-mar - 

situação em que as correntes de maré são nulas, e mais propícia assim a que os resultados não 

sejam influenciados pela localização dos pontos de amostragem na trajectória mais ou menos 

aleatória dos fluxos de corrente, em vórtices ou em zonas fora destes fluxos. 

 

Deve ser colhido um segundo conjunto de amostras na altura imediatamente anterior à reabertura 

das comportas, ou seja, próximo do nível médio (ou ligeiramente acima), em enchente.  O 

propósito aqui é verificar a qualidade da água no final do período completo de fecho das 

comportas.  Neste caso basta colher as amostras nos 4 pontos no interior do fosso, já que a 

situação no exterior não depende do facto de as comportas terem estado fechadas. 

 

No Verão deve ser efectuada uma série de colheitas numa maré viva e outra numa maré morta.  

Cada série implicará a recolha de amostras segundo esquema idêntico ao definido para o 

Inverno, ou seja, colheita no interior e exterior do fosso na estofa da preia-mar, e apenas no 

interior imediatamente antes da abertura das comportas. 

 

Na altura de cada série de colheitas deve ainda ser registada a temperatura do ar, devendo ainda 

descrever-se as condições meteorológicas gerais do dia em que decorre a campanha – isto é, 

referir se ocorreu precipitação, se o céu estava encoberto, quais as condições de vento, etc. 

(considera-se suficiente uma descrição qualitativa, podendo sempre recorrer-se aos registos do 

Instituto de Meteorologia em caso de necessidade). 

 

d) Relatórios de Monitorização 

 

Deverão ser elaborados relatórios, para apresentar à Autoridade de AIA, por cada campanha de 

monitorização a realizar.  Nestes relatórios a interpretação dos resultados obtidos para a 
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qualidade da água no fosso deve ser feita por comparação com a qualidade registada na bacia 

portuária. 

 

Caso a monitorização venha a revelar que a qualidade da água no fosso sofreu uma deterioração 

relativamente à bacia portuária, consequência por isso de uma insuficiente renovação, deverá 

proceder-se ao reajustamento das regras de operação da eclusa.  Como foi referido no ponto 3.5, 

um pequeno rebaixamento do nível mínimo admitido para o plano de água no fosso (por 

exemplo, de (+2,5 m)ZH para (+2,25 m)ZH ou (+2 m)ZH), sem comprometer a utilização 

prevista para o fosso, conduz a um substancial aumento do volume de água admitido em cada 

maré, o que significa que se dispõe de uma margem de manobra apreciável para fazer face a 

problemas relacionados com uma eventual insuficiente renovação. 

 

Como foi atrás referido, o programa de monitorização inicial aqui proposto deverá depois ser 

ajustado ao longo do tempo, em função dos resultados que forem sendo obtidos. 

 

6.3 Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro e Vibrações 

 

A monitorização do ambiente sonoro e vibrações justifica-se com base na localização do projecto 

junto ao tecido urbano de Peniche, e na eventual perturbação do património edificado, com 

destaque para a Muralha, como resultado das vibrações produzidas pelo quebramento de rocha. 

 

Considera-se assim relevante a definição de um plano de monitorização que caracterize ao longo 

do tempo (antes e durante a construção) as componentes do ruído ambiente e vibrações devidas à 

execução do Projecto. Dadas as características deste, nomeadamente inexistência de fontes de 

ruído e vibrações relevantes, não se justifica a monitorização durante a fase de exploração. 

 

a) Parâmetros a Analisar 

Ruído 

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

nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior. 
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O referido parâmetro deve verificar os seguintes requisitos: 

 Fase de Construção: n.º 3 do Artigo 4º e n.º 3 do Artigo 8º, 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. 

 

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 

 

Os locais a monitorizar são definidos tendo em conta as fontes de ruído e vibrações 

consideradas, à partida, mais significativas, e a sensibilidade dos receptores. 
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Os locais propostos são os seguintes: 

 

 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 

A 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 lhes possam dar origem (demolições e quebramentos de rocha). 

 

d) Relatórios de Monitorização 

Será produzido e enviado à Autoridade de AIA um relatório reportando cada campanha de 

amostragem do ambiente sonoro e vibrações, que incluirá uma descrição exaustiva de todas as 
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actividades e a interpretação dos resultados e, eventualmente, a apresentação de uma proposta de 

redefinição do Plano de Monitorização. 

 

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. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Neste Capítulo apresentam-se as principais conclusões dos estudos efectuados, em fase de 

Estudo Prévio, relativamente aos impactes ambientais associados à execução e exploração das 

“Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche” e às medidas previstas e a adoptar no 

sentido da minimização dos impactes negativos e potenciação dos positivos. 

 

O Projecto, que constitui uma primeira fase do "Plano Orientador de Recuperação e de 

Integração Urbanística do Fosso da Muralha de Peniche e Zona Envolvente", aprovado pelas 

diversas Entidades com jurisdição ou tutela sobre a área de intervenção, tem por objectivo a 

realização de um conjunto de obras de saneamento e regularização hidráulica que permitam a 

fruição de um plano de água de qualidade ambiental inequívoca. Uma segunda fase do referido 

Plano, fora do âmbito do presente Projecto, corresponderá à integração urbanística desta nova 

infraestrutura de lazer. 

 

Nestas condições o projecto constitui um empreendimento de requalificação ambiental e urbana, 

pelo que, genericamente na fase de exploração terá essencialmente impactes positivos, enquanto 

que os impactes negativos se verificarão na fase de construção. 

 

A análise efectuada nos Capítulos anteriores, indica que, de um modo geral e tendo em 

consideração a execução e aplicação das medidas de minimização determinadas, os impactes 

ambientais negativos do projecto na fase de construção são pouco significativos, apesar da área 

de intervenção estar abrangida pela Zona Especial de Protecção à Fortaleza de Peniche, 

classificada como Monumento Nacional, sendo ainda temporários e reversíveis. 

 

O reduzido significado dos impactes ambientais negativos avaliados resulta fundamentalmente, 

para além da já referida implementação das medidas minimizadoras definidas neste estudo, dos 

seguintes factos: 
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- A relativamente reduzida magnitude das intervenções previstas no Projecto; 

- Conformidade e coerência com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis, 

designadamente o Plano Director Municipal de 1994, Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira - Troço Alcobaça/Sintra de 1998 e Plano Orientador de Recuperação e de 

Integração Urbanística do Fosso da Muralha de Peniche e Zona Envolvente de 1998. 

 

De qualquer modo, de todos os possíveis impactes ambientais negativos identificados, para os 

quais foram definidas as adequadas e necessárias medidas minimizadoras, destacam-se, por mais 

sensíveis, os relativos à qualidade das águas e dos sedimentos, ao património arquitectónico e 

arqueológico e ao destino final dos materiais dragados e escavados. 

 

No que diz respeito à qualidade das águas os estudos teóricos e em modelo matemático 

efectuados concluem pela sua não deterioração no decorrer da exploração do Projecto. No 

entanto, como medida de controlo deste risco, foi definido um Plano de Monitorização, que irá 

permitir a determinação de eventuais medidas correctivas, nomeadamente no que respeita à 

gestão do período de fecho das comportas. 

 

Quanto aos dos sedimentos, a caracterização efectuada, nos termos do Despacho Conjunto do 

Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais e do Mar (D.R. II Série, n.º 141, de 21/06/95), 

revelou que na grande maioria dos parâmetros analisados a classificação atribuída corresponde 

às Classes 1 (material limpo) e 2 (material com contaminação vestigiária), embora na 

classificação final surjam as classe 3 (material ligeiramente contaminado) e, para uma amostra, 

classe 4 (material contaminado) – devido a um elevado teor de cobre.  Foi feita uma definição 

rigorosa e completa das necessárias medidas minimizadoras de impactes negativos na fase de 

construção, nomeadamente no que se refere aos locais de depósito de dragados admissíveis em 

face da classificação final dos sedimentos e do teor do referido Despacho Conjunto. 

 

No que diz respeito ao património arquitectónico, o Projecto incorpora um conjunto de medidas 

construtivas para obviar a uma eventual afectação das fundações da muralha, reforçadas no 

presente EIA. 
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Para salvaguardar o património arqueológico potencialmente existente na zona do fosso, foi 

definido um conjunto de medidas cautelares, a pôr em prática antes e durante a execução da 

obra.  Estas medidas consistem essencialmente na realização de uma prospecção arqueológica 

anterior à execução da obra, e no rigoroso acompanhamento arqueológico da obra, especialmente 

aquando da realização das dragagens e escavações previstas.  

 

Previu-se ainda a criação de uma área protegida na zona intervencionada, onde se possam 

depositar e conservar a curto/médio prazo os materiais arqueológicos descobertos durante a 

intervenção, os quais, a longo prazo, deverão ser depositados em meio aquático integrado numa 

reserva arqueológica subaquática a organizar. 

 

No que diz respeito a impactes positivos do empreendimento na fase de construção, prendem-se 

essencialmente com a socio-economia, em termos de emprego e de actividades produtivas 

envolvidas neste tipo de trabalhos, embora não sejam considerados significativos, enquanto que 

na fase de exploração serão muito significativos em termos de valorização do monumento 

nacional constituído pela Fortaleza de Peniche e de requalificação ambiental e urbana da zona 

envolvente. 

 

Nestas condições, considerando que, com as medidas minimizadoras propostas, não existem 

impactes residuais negativos que, pela sua significância, possam constituir obstáculo à 

concretização do Projecto, e tendo em conta os diversos impactes positivos, alguns muito 

significativos, desta concretização, pode concluir-se ser claramente favorável o balanço entre os 

benefícios do empreendimento e os respectivos custos ambientais. 
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8 LACUNAS DE CONHECIMENTO 

 

No desenvolvimento do presente Estudo de Impacte Ambiental surgiram situações cujo 

aprofundamento exige maior disponibilidade de informações. 

 

A dificuldade de recolha de dados e informações necessárias, bem como a inexistência das 

mesmas, não nos permitiram o grau de análise que seria desejável, sobretudo nos descritores a 

seguir mencionados: 

 

 Património Arquitectónico e Arqueológico – as informações que foi possível coligir 

sobre a estrutura da muralha, em particular sobre as suas fundações, são manifestamente 

insuficientes para uma caracterização definitiva, o que obrigou à adopção de um 

conjunto de precauções e medidas cautelares, possivelmente conservadoras; situação 

equivalente ocorre com o património arqueológico, desconhecendo-se quais os 

materiais que estarão presentes no fundo da zona norte do fosso (para além da Ponte 

Velha) e a sua localização (a zona sul foi anteriormente sujeita a várias operações de 

dragagem, pelo que aqui não se encontram já materiais destes); 

 

 Qualidade do ar – ausência de registos sistematizados e actualizados para o concelho de 

Peniche, sobretudo para a cidade, referentes à qualidade do ar; 

 

 Ambiente sonoro - ausência de registos sistematizados e actualizados para a cidade de 

Peniche, sobretudo na zona do fosso da Muralha, referentes ao ambiente sonoro; 

 

 Sócio-economia – os dados oficiais disponíveis para este tipo de caracterização nem 

sempre são os mais actualizados e, geralmente, não são adequados a universos restritos. 

 

Todavia, as lacunas de conhecimento identificadas não têm implicações nas conclusões do 

Estudo, excepto, talvez eventualmente uma atitude de maior prudência / conservadorismo no que 
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respeita ao património, traduzida nas anteriormente descritas medidas cautelares durante a 

construção (não aproximação dos equipamentos da Muralha, não retirada dos sedimentos numa 

faixa a esta adjacente, etc., bem como na prospecção prévia e acompanhamento arqueológico da 

obra). 

 

No que diz respeito aos restantes factores ambientais acima referidos, não assumem grande 

importância no âmbito do EIA. 



 

 
187 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BRITO, R. S. et al., 1994. Portugal Perfil Geográfico. Referência/Editorial Estampa. Lisboa. 

 

CABRAL, J. e PENA, A., 1996. Roteiros da Natureza. Lisboa e Vale do Tejo. Printer 

Portuguesa, Ed. 

 

CMP, 1942. Plano Geral de Urbanização da Vila de Peniche. Realizado pelo Arq. Paulino 

Montez. Câmara Municipal de Peniche. 

 

CMP, 1994. Plano Director Municipal do Concelho de Peniche. Realizado pela COBA. Câmara 

Municipal de Peniche. 

 

CAMPBELL, A., 1994. Fauna e Flora do Litoral e da Europa. FAPAS. 

 

CNA, 1975. Carta de Intensidade Sísmica - Zonas de Intensidade Máxima. Atlas do Ambiente. 

Comissão Nacional do Ambiente. 

 

CNA, 1984a. Atlas do Ambiente - Notícia Explicativa: Temperatura. Comissão Nacional do 

Ambiente. 

 

CNA, 1984. Atlas do Ambiente – Nota Explicativa: Precipitação. Comissão Nacional do 

Ambiente. Lisboa. 

 

CNA, 1985. Atlas do Ambiente – Nota Explicativa: Humidade do Ar. Comissão Nacional do 

Ambiente. Lisboa. 

 

CNA, 1990. Atlas do Ambiente – Nota Explicativa: Vento. Comissão Nacional do Ambiente. 

Lisboa. 



 

 
188 

 

CONSULMAR/IMPACTE/HIDROMOD, 1999. Plano de Ordenamento e Expansão do Porto de 

Peniche (POE). Plano elaborado para o Instituto Marítimo-Portuário. Lisboa. 

 

CONSULMAR, 2001. Estudo Prévio das “Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de 

Peniche”. Elaborado para o Instituto Marítimo-Portuário. Lisboa. 

 

Countryside Commission, 1991. Enviromental Assessment - Countryside Commission, 

Manchester 

 

Countryside Commission, 1993. Landscape Assessment: Guidance - Countryside Commission, 

Manchester. 

 

J.D. et al., 1991. Environmental Considerations for Port and Harbon Development. 2ª Edição. 

World Bank Technical Paper Number 126. Transport and the Environment series. The World 

Bank. Washington. D.C. 

 

DGT, 2000. Alojamento Turístico. Guia Oficial. Direcção Geral de Turismo. Lisboa. 

 

DGQA, 1992. Níveis de Atendimento da População Portuguesa com Serviços de Água, Esgotos 

e Resíduos Sólidos em 1992. Direcção Geral da Qualidade do Ambiente. Ministério do Ambiente 

e Recursos Naturais. 

 

DGRAH, 1981. Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal. 

Direcção - Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos. Lisboa. 

 

IMPACTE, 1996. Estudo de Impacte Ambiental do Plano Orientador de Recuperação e 

Integração Urbanística do Fosso da Muralha de Peniche e Zona Envolvente. Elaborado para a 

Junta Autónoma dos Portos do Centro. Lisboa. 

 

IH, 1990. Roteiro da Costa de Portugal. 2ª Edição. Instituto Hidrográfico. Lisboa. 



 

 
189 

 

INE 1980, XII Recenseamento Geral da População. Instituto Nacional de Estatística. Lisboa. 

 

INE, 1991. XIII Recenseamento da População. Instituto Nacional de Estatística. Lisboa. 

 

INE, 1995. Estatísticas de Pesca. Instituto Nacional de Estatística. Lisboa. 

 

INE, 2001. XIV Resultados Preliminares do XIV Recenseamento Geral da População. 

http//www.ine.pt. 

 

INMG, 1991. Normas Climatológicas da Região de “Ribatejo e Oeste”, Correspondentes a 

1951 – 1980. Fascículo XLIX. Volume 2. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Lisboa. 

 

LNEC, 1995. Desenvolvimento de um Inventário das Águas Subterrâneas de Portugal. Lobo 

Ferreira, J. P. Cárcomo et al., Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Lisboa. 

 

SALDANHA, L., 1995. Fauna Submarina Atlântica. Publicações Europa-América. 

 

SGP, 1960. Carta Geológica de Portugal - Notícia Explicativa da Folha 26-C (Peniche). 

Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa. 

 

VÃO/CONSULMAR/IMPACTE, 1998. Plano de Ordenamento da Orla Costeira: Troço 

Alcobaça – Sintra (POOC). Elaborado para o Ministério do Ambiente e Instituto da Água. 

Lisboa. 

 

 

 



 

 
190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – Análises à Qualidade das Águas 
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ANEXO II – Caracterização Granulométrica e Química de Sedimentos do Fosso da 

Muralha de Peniche (IPIMAR, 2003) 
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ANEXO III –Documentação da RESILEI, Tratamento de Resíduos Industriais, Lda. 

 

 

 

 


