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1. Introdução 
 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do Projecto de uma aquicultura e de um viveiro vegetal a instalar no concelho da Figueira da 

Foz. 

 

O Projecto consiste na instalação de uma aquicultura  para a produção anual de 498 toneladas 

de enguias, tendo ainda associado o funcionamento de um viveiro vegetal de espécies 

indígenas. 

 

O proponente do Projecto é a firma FindFresh S.A. com sede social em Setúbal.  

 

O EIA foi desenvolvido com o objectivo de responder aos requisitos do Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro. Este diploma legal, ao abrigo do nº 3 do Artº 1º e do ponto 1 

alínea f) do Anexo II, obriga à apresentação de Estudo de Impacte Ambiental para projectos 

de piscicultura intensiva que se insiram em áreas sensíveis, como é o caso do local do 

Projecto que se localiza no sítio da Rede Natura “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas” – 

PTCON0055, da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros 

n.º 76/2000, de 5 de Julho. 

 

O Projecto encontra-se actualmente na fase de Projecto de Execução. O Estudo de Impacte 

Ambiental foi realizado durante os meses de Julho a Novembro de 2007. 

 

 

2. Descrição do Projecto 
 

2.1. Objectivos e necessidade do Projecto 
 

O objectivo principal do Projecto é a produção de enguias por forma a suprir uma necessidade 

do mercado nacional e internacional. Em complemento o Projecto prevê ainda a instalação de 

um viveiro vegetal de espécies indígenas. 

 

O mercado nacional é abastecido de enguias pela pesca e através de importações que, face 

ao declínio dos recursos naturais e ao aumento das medidas restritivas da actividade 

piscatória, tem vindo a aumentar consistentemente desde 2001. 

 

2.2. Principais características do Projecto 
 

Localização do Projecto 

O Projecto da FindFresh localiza-se numa propriedade com 2,85 ha, localizada no lugar de 

Serrado, freguesia do Bom Sucesso, concelho da Figueira da Foz e distrito de Coimbra (ver 

Figura 1). 

 

O acesso ao local é efectuado a partir do IC1/EN109, que liga Aveiro à Figueira da Foz. A 

partir do km102 segue-se para Oeste por caminhos municipais até à propriedade do 

proponente. 

 

Na envolvente do local de implantação, as habitações mais próximas pertencem ao 

aglomerado designado de Pedros do Poço Frio, localizado a Sudeste da área do Projecto. 
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Descrição da solução 

A instalação da aquicultura ocupará a parte Norte do terreno. Na parte Sul será instalada uma 

fitolagunagem para tratamento dos efluentes produzidos na instalação de aquicultura e ainda 

um viveiro vegetal e respectivo edifício de apoio agrícola (Figura 2). A área a impermeabilizar 

é cerca de 0,67 ha, correspondendo a 24% da área total da propriedade. 

 

Instalação de aquicultura de enguias 

A instalação de aquicultura encontra-se organizada num edifício em quatro módulos 

agregados correspondentes aos estágios de desenvolvimento das enguias (ver Figura 3): 

• 1 Módulo de maternidade, onde são recepcionadas as enguias de vidro.  

• 2 Módulos de crescimento, onde as enguias se desenvolvem até atingirem as dimensões 

que permitem a sua comercialização. 

• 1 Módulo de água salobra, onde as enguias são colocadas antes da expedição.  

 

Cada um destes módulos dispõe de tanques com diferentes características, cujo tratamento 

de água é feito de forma independente.  

 

Os restantes espaços de uso específico que servem de “apoio” à unidade de produção são: 

• Quatro unidades de tratamento de água; 

• Laboratório; 

• Armazém; 

• Oficina; 

• Gerador de emergência; 

• Sala de controlo; 

• Sala da empilhadora; 

• Sala de expedição; 

• Sala de frio; 

• Espaço para localização das embalagens de expedição de peixe; 

• Bacias de retenção para os depósitos de metanol; 

• Bacias de retenção para os depósitos de hidróxido de sódio líquido; 

• Gerador de oxigénio; 

• Reservatório de água; 

• Reservatório de lamas; 

• Escritório; 

• Posto de transformação. 

 

Fitolagunagem 

O tanque de fitolagunagem é uma estrutura escavada no solo e impermeabilizada que se 

destina a receber as águas residuais produzidas na aquicultura. Esta lagoa terá vegetação 

aquática, nomeadamente, Tabúa, Juncos e Caniço. A água da lagoa será utilizada na rega do 

viveiro. 

 

Viveiro vegetal 

As condições meteorológicas suaves, a topografia do terreno e o potencial agrícola do solo 

local (classificado como Reserva Agrícola Nacional) levaram o proponente a desenvolver um 

projecto de um viveiro vegetal em complemento com a unidade de aquicultura. 
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A ideia de vocacionar o viveiro ao ar livre para vegetação costeira parte, por um lado, da 

conhecida regressão dos ecossistemas litorais, e por outro, da dificuldade de encontrar 

produtores nacionais neste nicho de vegetação.  

 

As espécies a produzir serão preferencialmente as indígenas costeiras da região com especial 

atenção para as ameaçadas, sem excluir de todo a produção de ornamentais não invasoras. O 

viveiro deverá nascer em simultâneo com a construção da unidade de produção para que 

possa preparar o crescimento da vegetação que se destinará ao enquadramento. Estima-se 

que o viveiro venha a produzir até 200.000 plantas em simultâneo. 

 

Nesta área está ainda previsto um edifício de apoio agrícola que se destina à armazenagem de 

ferramentas e equipamentos de uso agrícola.  

 

Projecto de integração paisagística 

O Projecto apresenta uma vegetação característica da região e com a expectativa de um 

enquadramento paisagístico em consonância com a paisagem envolvente, sendo proposta a 

sua  regeneração, privilegiando as espécies que ocorrem próximo de linhas de água.  

 

De modo a dotar a unidade de uma imagem de abertura e integração na mata envolvente, são 

propostas orlas com vegetação, de forma a inibir a transposição aleatória dos limites, uma 

vez que não estão previstas vedações físicas, e para desacelerar qualquer fogo vindo do 

exterior com folhosas húmidas e ainda constituir corredores para a fauna descrita em sede de 

Rede Natura.  

 

O revestimento vegetal do solo destina-se a um pisoteio eventual, constituído por um prado 

com herbáceas e arbustos, numa mistura com espécies características da região, sujeito a 

cortes mensais e, uma vez estabelecido, será importante para inibir as invasoras. 

 

A disponibilidade de água e a garantia do sucesso da vegetação nos primeiros anos obriga a 

um sistema de rega automatizado e enterrado. As áreas de enquadramento destinadas a 

plantações e sementeiras serão regadas a partir do tanque de armazenagem da água pluvial e 

eventualmente com água proveniente das captações subterrâneas para colmatar as falhas de 

abastecimento. Foi também previsto um anel pressurizado para a rega do viveiro vegetal, 

fazendo-se o aproveitamento das águas da aquicultura, entretanto filtradas pela 

fitolagunagem e cujos teores de matéria orgânica e salinidade serão assim reduzidos para 

valores apetecíveis pelas plantas a produzir. 

 

Acessos 

No que diz respeito às áreas de circulação são adoptadas soluções que recorrem a pavimentos 

permeáveis, com cromatismo aproximado aos materiais inertes locais. Nas áreas de acesso 

eventual e estacionamento de ligeiros, é proposta a mesma grelha alveolar, com o 

revestimento vegetal dominante.  

 

Na área do viveiro vegetal estão previstos caminhos internos de acesso aos talhões a pé ou 

com pequenas máquinas, pelo que a solução de gravilha solta mantém a permeabilidade e 

drenagem, sem dispersão de inertes, uma vez que a inclinação é mínima. Os lancis e guias de 

pavimento serão construídos em madeira de pinho tratado, estacados com prumos de forma a 

evitar a invasão das áreas verdes pelos veículos. 
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Localização do estaleiro 

Na fase de construção está prevista a instalação de um estaleiro de apoio à obra que se 

localiza dentro da área prevista para a implantação do Projecto, junto ao acesso existente. 

 

Meios humanos, tráfego e período de laboração 

O funcionamento do Projecto tem associado a criação de 12 postos de trabalho directos, 

sendo 9 associados ao funcionamento da aquicultura e 3 ao viveiro vegetal.  

 

O tráfego de pesados na fase de construção corresponderá, no período mais desfavorável, ou 

seja durante a movimentação de terras, a 32 camiões por dia durante um período de 1 mês 

(duração prevista das actividades de terraplenagem). 

 

Na fase de funcionamento são esperados os seguintes movimentos: 

 
Transporte de 
mercadorias: 

− Camiões cisternas (5-15 transportes entre Novembro a Março 
para transporte das enguias de vidro). 

− “Semi-reboques” (20 toneladas) para transporte das rações 
(frequência 40 vezes por ano). 

− “Semi-reboque” (20 toneladas) para transporte do sal marinho 
(frequência 7 a 8 vezes por ano). 

− Camioneta de 7 toneladas para transporte dos “cubos” com 
hidróxido de sódio líquido (frequência 12 vezes por ano). 

− Camioneta de 7 toneladas para transporte do metanol 
(frequência 13 vezes por ano). 

− Auto tanque de 3 toneladas para transporte de gasóleo para o 
gerador de emergência (frequência 5 vezes por ano). 

− Carrinha de 3,5 toneladas (frequência 10 vezes por ano). 

Expedição de peixe: − Exportação e Distribuição – Camiões cisternas (5 a 10 
toneladas) – frequência máxima: 1 vez por semana. 

− Fluxo restaurantes – Carrinhas e ou Furgões com caixa 
isotérmica (<3,5 toneladas) – frequência: 3 vezes por dia (dias 
úteis). 

 

A instalação irá funcionar em dois turnos das 06h00 às 22h00. 

 

Consumo de água 

A água consumida na instalação tem como origem a rede pública, as duas captações 

subterrâneas que serão construídas na área do Projecto e a água da chuva que será recolhida 

nas coberturas dos edifícios. A quantidade de água consumida anualmente será de 55.209 m3 

tendo 99,2% origem nas captações subterrâneas. 

 

Em cada módulo da instalação de aquicultura existe uma unidade de tratamento de água, 

permitindo uma produção aquícola sem requerer o uso de antibióticos e com taxas de 

recirculação de cerca de 99%. 
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Águas residuais 

Na fase de construção os efluentes líquidos gerados têm origem nas actividades construtivas 

que podem introduzir sólidos nas águas de escorrência (movimentação de veículos e terras e 

operações de betonagem) e ainda das instalações sanitárias de apoio ao estaleiro.  

 

Na fase de funcionamento as águas residuais com origem nas instalações sanitárias serão 

encaminhados para a rede municipal de águas residuais. A ligação será efectuada na 

infraestrutura existente na estrada municipal localizada imediatamente a Este da instalação. 

Está prevista a construção de um ramal de ligação desde a referida estrada até à instalação 

da FindFresh. 

 

Do funcionamento da instalação de aquicultura as principais origens de águas residuais são o 

sistema de tratamento de água e a lavagem de pisos. Todas as águas residuais serão 

descarregadas na fitolagunagem localizada na área do Projecto, a Sul da instalação de 

aquicultura (ver Figura 2).  

 

Resíduos 

Na fase de construção a utilização de maquinaria pesada, nomeadamente escavadoras e 

outros equipamentos de construção civil, vão originar um conjunto de resíduos associados a 

operações de manutenção e trasfega de combustíveis, na maioria dos casos com 

características perigosas. A própria actividade de construção dos edifícios tem associada a 

produção de resíduos de construção e demolição e resíduos de embalagens. O Proponente na 

contratação com o empreiteiro geral deverá garantir o bom armazenamento e destino final 

dos resíduos produzidos. 

 

Como resultado do funcionamento do Projecto serão gerados diversos tipos de resíduos, 

nomeadamente resíduos de embalagens com origem nas matérias-primas e produtos, resíduos 

silvícolas com origem na manutenção da vegetação prevista para o revestimento vegetal e 

enquadramento paisagístico. 

 

Nas unidades de tratamento de água são geradas lamas decorrentes do processo de filtragem 

da água da aquicultura. As lamas apresentam características que permitem a sua utilização 

como fertilizante agrícola por incluir micro-nutrientes e fósforo. Estas lamas serão 

armazenadas num reservatório fechado (ver localização na Figura 2). 

 

Todos os resíduos terão como destino a reciclagem em entidades devidamente licenciadas. 

 

Na fase de desactivação, as operações de desmantelamento dos equipamentos e tubagens e a 

demolição dos edifícios e lajes vão gerar resíduos que deverão ser enviados para reciclagem 

em entidades licenciadas. 

 

Poluentes atmosféricos 

Na fase de construção as operações de terraplenagem e regularização de cotas irão originar a 

emissão de partículas, assim como as actividades associadas à construção em geral. 

 

Na fase de funcionamento, à excepção do gerador de emergência que apenas funcionará em 

caso de falha de abastecimento da rede eléctrica, todos os equipamentos são eléctricos pelo 
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que não existem emissões associadas ao seu funcionamento. A expedição do peixe e a entrega 

de matérias-primas será efectuada através de transporte rodoviário. 

 

Ruído 

A fase de construção envolve normalmente diversas operações ruidosas, nomeadamente 

através da utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados em operações de 

escavação, terraplenagem, betonagens ou simples transporte.  

 

O ruído resultante do funcionamento do empreendimento tem origem nos equipamentos 

instalados na aquicultura e no tráfego rodoviário gerado pela instalação. 

 

2.3. Programação temporal  
 

Fase de construção:  6 meses; 

Fase de funcionamento:  60 anos; 

Fase de desactivação:  2 meses (com inicio no final da vida útil do Projecto). 

 

 

3. Caracterização da situação de referência 
 

3.1. Clima 
 

O clima caracteriza-se por uma temperatura média anual de 14,8ºC, sendo Agosto o mês mais 

quente e Dezembro o mês mais frio. A precipitação média anual é de 724 mm e distribui-se 

de uma forma irregular ao longo do ano, sendo que Janeiro constitui o mês mais pluvioso e 

Julho o mês mais seco. O regime de ventos caracteriza-se em termos médios anuais pela 

predominância dos ventos de Norte, seguido dos ventos de Noroeste e Este. 

 

3.2. Geomorfologia e geologia 
 

Do ponto de vista geomorfológico, o Projecto insere-se na denominada planície de Gândara, 

de terrenos arenosos, formando cordões dunares com orientação Oeste-Este, de relevo plano 

a ondulado e de baixa altitude. O relevo da área de implantação do Projecto encontra-se 

artificializado devido à extracção de areias de cobertura.  

 

Geologicamente, a região enquadra-se na dominada Orla Ocidental Portuguesa, na unidade 

denominada de “Areias de Gândara”. As formações presentes na área de implantação do 

Projecto são as Areias hidro-eólicas, isto é, areias eólicas finas, que se considera terem sido 

depositadas em meio subaquático, embora com transporte eólico. Ocorrem ainda a formação 

de Dunas, que definem edifícios dunares bem conservados, uns protegidos pelo pinhal, outros 

progressivamente destruídos pelo homem na conquista de novos campos de cultivo. Em 

profundidade, verifica-se a ocorrência de areias muito compactas e de argila rija. A região 

apresenta um risco sísmico médio a reduzido. 

 

 

 

 

 



 
 

FindFresh, S.A. ���� 26/02/2008 Resumo Não Técnico 

 

10 

3.3. Água subterrânea 
 

Na região existem dois sistemas aquíferos principais: o sistema aquífero do Quaternário de 

Aveiro, mais à superfície, seguido do sistema aquífero Viso-Queridas. 

 

Durante a campanha de prospecção foi detectada a presença de água subterrânea a baixa 

profundidade. 

 

A vulnerabilidade dos aquíferos à poluição é variável de acordo com os sistemas aquíferos 

presentes. Assim, o aquífero mais superficial (Aquífero do Quaternário), apresenta uma 

elevada vulnerabilidade a fenómenos de contaminação, enquanto que o aquífero mais 

profundo (Aquífero Viso-Queridas) apresenta uma baixa a média vulnerabilidade à 

contaminação. 

 

A análise da qualidade da água subterrânea para consumo humano permitiu verificar que os 

maiores problemas de poluição prendem-se com os valores de amónia, cloretos, sódio, ferro, 

manganês e zinco. 

 

3.4. Água superficial 
 

A área de implantação do Projecto insere-se na bacia hidrográfica do rio Mondego, a Este da 

lagoa da Vela, na zona de transição da zona de dunas com a planície da Gândara. Juntamente 

com as lagoas de Braças, Salgueira e Teixoeiros, a Lagoa da Vela forma o sistema lagunar de 

Quiaios, disposto paralelamente à linha de costa. A lagoa da Vela ocupa uma área de 

70 hectares e apresenta uma profundidade média de 0,9 m.  

 

As escassas linhas de água existentes na proximidade da área de implantação do Projecto 

correspondem a valas feitas pelo Homem para descarga das águas na lagoa da Vela. 

 

No que diz respeito à qualidade da água na lagoa da Vela, toda a sua margem nascente tem 

um uso predominantemente agrícola, actividade à qual estão normalmente associados 

problemas de poluição difusa. Os dados de qualidade disponíveis revelam valores máximos 

muito acima dos valores permitidos legalmente para os nitritos, nitratos e amónia, o que 

confirma a poluição com origem na actividade agrícola. 

 

3.5. Solo e capacidade de uso 
 

A ocorrência de extracção de areias, em data indeterminada, levou a que a camada 

superficial do terreno tenha sido removida. Deste modo, na área do Projecto observou-se a 

ausência de solo. Antes desta actividade, o solo existente era constituído por areias com uma 

capacidade de uso reduzida. 

 

3.6. Qualidade do ar 
 

Na proximidade da área de implantação do Projecto, não existem fontes de poluentes 

atmosféricos relevantes. Os dados de qualidade do ar disponíveis mais próximos da área de 

implantação do Projecto, revelam que em geral existe uma qualidade do ar aceitável. 
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3.7. Ruído 
 

As principais fontes de ruído na área têm origem na circulação na rede viária local de veículos 

ligeiros, motociclos e máquinas agrícolas. Pontualmente regista-se ainda ruído proveniente do 

tráfego aéreo. 

 

Na envolvente próxima da área do Projecto ocorrem usos sensíveis ao ruído, que 

correspondem a habitações, nomeadamente as localizadas a Sudeste, pertencentes à 

povoação de Pedros do Poço Frio. A habitação mais próxima encontra-se a 190 m a Sudeste do 

limite Sul da propriedade da FindFresh. 

 

3.8. Resíduos 
 

O concelho da Figueira da Foz encontra-se abrangido pela ERSUC – Sistema Multimunicipal do 

Litoral Centro. O sistema está dividido em 3 sub-sistemas, Baixo Vouga, Mondego e Baixo 

Mondego. A área de implantação do Projecto está inserida no sub-sistema Baixo Mondego, do 

qual fazem parte o concelho da Figueira da Foz e mais nove concelhos vizinhos. O aterro que 

recebe os resíduos sólidos urbanos destes concelhos encontra-se localizado no concelho da 

Figueira da Foz, no lugar de Lavos.  

 

3.9. Recursos naturais 
 

Na área de implantação do Projecto verifica-se a ausência de coberto vegetal e a alteração 

do relevo associada à actividade extractiva que ocorreu no passado, o que confere à área um 

valor natural reduzido. Na envolvente à área do Projecto observa-se a ocorrência de biótopos 

de maior valor ecológico, associados aos pinhais em dunas e à lagoa da Vela, o que confere 

um valor natural médio a elevado. 

 

Deste modo, pode-se concluir que apesar do local de implantação do Projecto se encontrar no 

Sítio da Rede Natura, junto ao seu limite Este, os valores naturais que conferiam esta 

classificação já não se encontram presentes. 

 

3.10. Paisagem 
 

A análise permitiu a definição de quatro Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP) com as 

seguintes características: 

 

UHP 1 – Área de dumas com pinhal - Esta unidade é constituída por dunas com pinhal de 

pinheiro bravo, onde se observa a presença generalizada de infestantes (acácias). Trata-se de 

uma área plana intercalada por cordões dunares, com uma qualidade visual média a elevada. 

UHP 2 – Área urbana e agrícola - Nesta unidade predomina o uso agrícola, ocorrendo diversas 

povoações com características rurais, ao longo da rede viária. O Projecto insere-se nesta UHP, 

embora numa área de transição para a UHP1. Esta área apresenta uma qualidade visual 

reduzida a média. 

UHP 3 – Área de floresta de produção. Predomina a floresta de pinheiro bravo, por vezes, em 

associação com o eucalipto. Esta área apresenta uma qualidade visual média. 

UHP 4 – Lagoas - Dado o carácter particular das lagoas que ocorrem na área de estudo, estas 

foram individualizadas numa unidade homogénea própria, que ocorre na fronteira entre a 

UHP 1 e a UHP2. Na área de estudo ocorrem duas lagoas, a lagoa de Salgueira e a lagoa da 



 
 

FindFresh, S.A. ���� 26/02/2008 Resumo Não Técnico 

 

12 

Vela. Esta última constituí um plano de água natural e que se encontra próxima da área do 

Projecto. Esta UHP é considerada uma área com uma qualidade visual elevada. 

 

3.11. Sócio-Economia 
 

O concelho da Figueira da Foz apresentava em 2001 uma massa demográfica de 62.601 

habitantes o que representa cerca de 19% da população da Sub-região do Baixo Mondego, 

onde se insere. Na última década o concelho apresentou um ligeiro acréscimo do seu efectivo 

populacional, que se traduziu num aumento de 1,7%. A freguesia de Bom Sucesso apresentava 

2.006 habitantes (3,2% do total do concelho). 

 

No concelho da Figueira da Foz a maior concentração de empresas ocorre no sector terciário, 

mas a análise do emprego revela um maior peso dos sectores da indústria transformadora, do 

comércio e da construção.  

 

Em termos gerais, o pescado produzido em aquicultura representa apenas cerca de 5% da 

produção e 14% do valor do mercado de peixe em Portugal. Note-se que em países como a 

Noruega este valor corresponde a 80% e outros países europeus apresentam valores da ordem 

dos 50%. 

 

3.12. Rede Viária e tráfego 
 

O acesso ao local é efectuado pelo IC1/EN109, sensivelmente ao Km102 virando para Pedros 

do Poço Frio, seguindo depois pela rua da Mãe de Água até encontrar um caminho florestal 

em direcção à Lagoa da Vela. Em geral, os volumes de tráfego encontram-se aquém dos 

limites da capacidade das vias em causa. 

 

3.13. Ordenamento do território 
 

Actualmente não existe nenhum uso do solo definido na área de implantação do Projecto, 

dado que se encontra completamente decapado e sem coberto vegetal e arbóreo decorrente 

da actividade de extracção de areias que ocorreu no passado. 

 

De acordo com o Plano Director Municipal da Figueira da Foz, o Projecto desenvolve-se em 

“Espaço Natural de Protecção de Grau II” e “Espaço Agrícola de Grau I”. Globalmente os usos 

programados não correspondem ao uso actual dado que a área encontra-se artificializada. 

 

A área de Projecto insere-se no sítio da Rede Natura 2000 das “Dunas de Mira, Gândara e 

Gafanhas”, embora se situe numa franja já bastante artificializada. A área do Projecto 

margina ainda com área inserida em Perímetro Florestal e apresenta ocorrência de áreas da 

Reserva Agrícola Nacional na sua metade Sul. 

 

3.14. Património arqueológico 
 

A área do Projecto surge relativamente descontextualizada de indicações arqueológicas e/ou 

patrimoniais, com as referencias conhecidas a apontarem para localizações afastadas da zona 

de implantação do Projecto. O terreno de implantação encontra-se completamente despido 

de coberto vegetal e arbóreo, predominando o revestimento arenoso dominante na zona, 

agravado por um conjunto de intervenções de movimentações e recolha de areias ocorridos 

durante anos anteriores. 
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A prospecção de terreno revelou assim uma absoluta ausência de quaisquer elementos de 

interesse arqueológico e/ou patrimonial.  

 

3.15. Evolução previsível na ausência do Projecto 
 

O local de implantação do Projecto da FindFresh tem sofrido alterações morfológicas e de uso 

do solo que lhe retiraram os atributos necessários para integrar uma área com estatuto de 

protecção. A não concretização do Projecto iria implicar a manutenção das actuais condições 

ambientais e sócio-territoriais, designadamente a continuação da actual desqualificação 

ambiental que ocorre no local. No que diz respeito à evolução provável do coberto vegetal, 

espera-se um aumento das espécies invasoras, em particular da acácia. 

 

 

4. Impactes ambientais 
 

4.1. Clima 
 

A presença física e o funcionamento do Projecto não são susceptíveis de provocar qualquer 

alteração no clima local e regional, pelo que o impacte é negligenciável. 

 

4.2. Geomorfologia e Geologia 
 

Na fase de construção não se prevê que as acções de aterro e escavação provoquem uma 

alteração substancial no relevo existente, uma vez que o relevo é bastante plano. Nos taludes 

as inclinações previstas garantem a sua estabilidade. Está prevista a movimentação de 

9.800 m3 de terras das quais 8.500 m3 correspondem a terras de empréstimo provenientes de 

pedreiras e saibreiras licenciadas.  

 

Em relação aos recursos geológicos, a movimentação de terras poderá originar a destruição da 

camada superficial das formações geológicas, constituída por areias finas. No entanto, na 

área de implantação do Projecto já ocorreu a remoção destes materiais, pelo que o principal 

impacte causado por esta acção será nulo. 

 

Assim, o impacte na geomorfologia e na geologia é na globalidade negligenciável dado que 

não é de esperar a ocorrência de fenómenos erosivos, risco de deslizamento e instabilidade 

de taludes.  

 

Na fase de desactivação, com a remoção das áreas construídas afectas à aquicultura poderá 

ocorrer uma restituição aproximada da geomorfologia original, constituindo um impacte 

negligenciável dado que a afectação existente era reduzida. 

 

4.3. Água subterrânea 
 

Na fase de construção prevê-se que ocorra um rebaixamento no aquífero superficial 

decorrente dos trabalhos de escavação e terraplenagem. O impacte será negativo de  baixa 

significância uma vez que a movimentação de terras é reduzida e superficial. Deste modo, 

apenas deverão ocorrer afectações pontuais no aquífero superficial, não ocorrendo 
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interferência com o aquífero mais profundo. Relativamente aos usos, não se prevê qualquer 

afectação. 

 

A alteração da qualidade das águas subterrâneas associada à fase de construção, pode ocorrer 

devido ao manuseamento de substâncias contaminante associadas ao materiais de construção, 

à presença de máquinas e veículos. Trata-se de um impacte negativo de baixa significância 

por não se prever a afectação da qualidade e dos usos dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

Na fase de funcionamento, a criação de áreas impermeabilizadas, não vai afectar a recarga 

dos aquíferos, pelo que se considera o impacte negligenciável. 

 

Associado ao Projecto está prevista a construção de duas captações de água subterrânea para 

abastecer a unidade de aquicultura. Por forma poder quantificar o consumo de água, será 

instalado um medidor de caudal com totalizador em cada captação. O Projecto irá utilizar 

tecnologias que visam a redução da água captada, nomeadamente, através da sua 

recirculação. Será também realizado o aproveitamento das águas pluviais nas coberturas do 

edifício do escritório e do edifício da aquicultura, para a rede de combate a incêndios e rede 

de rega. 

 

Os efluentes resultantes da produção de enguias serão encaminhados para uma lagoa de 

fitolagunagem devidamente impermeabilizada. Após o tratamento dos efluentes pelas 

espécies da lagoa, a água será utilizada para a rega do viveiro vegetal, onde será realizado 

um efeito suplementar de depuração das água, devido à absorção de nutrientes pelas plantas. 

 

A produção de enguias será biológica, pelo que as rações consumidas têm características 

compatíveis com este tipo de produção, elaboradas apenas com produtos naturais e isentas 

de qualquer aditivo. Não está previsto o uso de antibióticos. 

 

No viveiro vegetal não está previsto o uso adicional de adubos nem de fertilizantes, dado que 

as espécies a cultivar são adaptadas às condições edafo-climatológicas. 

 

Assim, a captação de água será realizada de forma controlada e não serão despejados nas 

linhas de água efluentes com carga poluente. Deste modo, espera-se um impacte na água 

subterrânea negativo de baixa significância. 

 

4.4. Água superficial 
 

Na fase de construção as operações de terraplenagem e movimentação de maquinaria pesada, 

poderão provocar alguma afectação na drenagem natural decorrente de fenómenos de 

impermeabilização e compactação de solos. Pode ainda ocorrer o arraste de sólidos em 

suspensão pelas águas superficiais. Dadas as características da rede de drenagem presentes 

no local, caracterizada por valas feitas pelo Homem, e dada a grande permeabilidade das 

formações presentes, que favorece a infiltração em detrimento do escoamento, considera-se 

que o impacte é negativo de baixa significância.  

 

Os potenciais derrames acidentais de óleos ou outros combustíveis lubrificantes associados às 

operações de manutenção e abastecimento da maquinaria afecta à construção, bem como a 

incorrecta gestão de resíduos, poderão acarretar danos no ambiente. No entanto, dada a sua 

reduzida probabilidade de ocorrência e à implementação das medidas de minimização 

propostas considera-se o impacte negligenciável.  
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Na fase de funcionamento a presença dos edifícios e outras infraestruturas não afectará 

nenhuma linha de água e implicará um acréscimo reduzido na área impermeabilizada, pelo 

que se espera que a perturbação no regime hidrológico seja negligenciável. Os esgotos 

gerados nas instalações sanitárias serão encaminhados para a rede municipal de águas 

residuais para tratamento numa Estação de Tratamento de Águas Residuais Municipal. Assim, 

o impacte decorrente da produção de efluente doméstico nos recursos hídricos superficiais 

deverá ser negligenciável. 

 

O impacte dos efluentes líquidos com origem na produção aquícola nos recursos hídricos 

superficiais é considerado um impacte negligenciável uma vez não se prevê a rejeição do 

efluente em linhas de água. O uso da água tratada na fitolagunagem como água de rega do 

viveiro vegetal não irá provocar a degradação dos recursos hídricos superficiais e em 

particular na lagoa da Vela dada as baixas concentrações de nutrientes e a ausência de 

substâncias poluentes. 

 

4.5. Solo e capacidade de uso 
 

Na fase de construção não ocorrerá a afectação do solo uma vez que este já foi removido, 

durante a extracção de areias ocorrida no passado. 

 

Na fase de funcionamento não é esperar a ocorrência de fenómenos de erosão do solo. O 

viveiro vegetal irá ocupar 0,84 ha, permitindo a recuperação desta área através da restituição 

do solo e potenciando o seu uso. Espera-se assim um impacte positivo de baixa significância, 

dado que é uma acção que irá permitir a recuperação do solo e restituir uma aptidão de uso 

ocupa apenas uma área restrita, correspondente à parte Sul do terreno. 

 

4.6. Qualidade do ar 
 

O movimento dos veículos e as actividades de construção serão responsáveis pela emissão de 

poluentes atmosféricos, em particular partículas em suspensão, provocando a degradação da 

qualidade do ar. Espera-se assim um impacte negativo que será de baixa significância, uma 

vez que não se prevê a afectação dos usos sensíveis presentes na envolvente. 

 

Na fase de funcionamento, à excepção do gerador de emergência que apenas funcionará em 

caso de falha de abastecimento da rede eléctrica, todos os equipamentos são eléctricos pelo 

que não existem emissões de poluentes atmosféricos associadas ao seu funcionamento. A 

expedição do peixe e a entrega de matérias-primas será efectuada através de transporte 

rodoviário. Dado o reduzido número de viaturas associado a estas actividades, a degradação 

da qualidade do ar deverá ser negligenciável. 

 

4.7. Ruído  
 

Na fase de construção espera-se que ocorra um aumento dos níveis de ruído no local de 

implementação do Projecto e nas suas imediações, essencialmente devido aos trabalhos de 

construção e à circulação de veículos pesados de transporte de materiais e terras. Nesta fase 

não é possível estimar a quantidade de veículos e maquinaria que se prevê esteja a funcionar 

em simultâneo. No entanto, dada a distância a que se encontram os usos sensíveis – cerca de 

190 m a Sudeste do limite Sul da propriedade da FindFresh, é previsível o aumento pontual 

dos níveis sonoros durante a execução das actividades mais ruidosas. Espera-se assim um 
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impacte no ambiente sonoro negativo que se considera de baixa significância dada a curta 

duração da fase de construção (seis meses). 

 

Na fase de funcionamento o ruído gerado na instalação tem origem nos equipamentos 

mecânicos e no tráfego rodoviário. O nível sonoro esperado junto dos usos sensíveis que 

corresponde à habitação mais próxima, não sofrerá qualquer acréscimo relativamente ao 

valor medido na situação de referência, tanto para o período diurno como para o período 

nocturno. Assim, o impacte decorrente do funcionamento do Projecto será negligenciável 

uma vez que não vai provocar a alteração no ambiente sonoro junto dos usos sensíveis. 

 

4.8. Resíduos 
 

Na fase de construção são produzidos resíduos que resultam das operações de construção, o 

que determina um impacte negativo. Face à correcta gestão dos resíduos produzidos e dado 

que a capacidade do sistema de gestão não deverá ser afectada, espera-se um impacte 

negativo de baixa significância. 

 

Na fase de funcionamento o processo de produção de enguias vai gerar um conjunto de 

resíduos que pelas suas características deverão ser depositados temporariamente em local 

adequado e transportados a destino final. O impacte decorrente do funcionamento da 

aquicultura e do viveiro vegetal é negativo de baixa significância uma vez que a gestão 

adequada destes resíduos faz parte do Projecto e permite eliminar o seu potencial poluente. 

 

4.9. Recursos biológicos 
 

Toda a área de implantação do Projecto encontra-se decapada, decorrente da actividade de 

extracção de areias que ocorreu no passado. Deste modo, não haverá a afectação directa nem 

de espécies vegetais nem de habitats na fase de construção. 

 

Na envolvente da área de construção, as principais perturbações serão causadas pela emissão 

de poeiras que vão cobrir a vegetação existente e que terão influência indirecta na fauna. A 

circulação de máquinas e pessoas irá também perturbar a fauna local, podendo ocorrer 

colisões e atropelamentos, especialmente, de répteis e micromamíferos. 

 

Apesar do Projecto se inserir no Sítio da Rede Natura das “Dunas de Mira, Gândara e 

Gafanhas”, não irá interferir com os habitats que lhe confere o valor natural. Estes habitats 

não serão afectados porque, tal como se referiu anteriormente, a área do terreno já se 

encontra sem coberto vegetal, pelo que decorrente da sua implantação não serão removidas 

espécies vegetais. Além disso, não serão fragmentados habitats, dado que o Projecto 

encontra-se na periferia do pinhal e do Sítio da Rede Natura, fora dos habitats cartografados, 

na zona de transição para as áreas com uso agrícola e aglomerados rurais. 

 

Considera-se o impacte nos recursos biológicos na fase de construção como sendo negativo de 

baixa significância, dado que não se prevê a diminuição dos valores ecológicos da área e os 

valores naturais associados ao Sítios da Rede Natura não serão afectados. 

 

Na fase de funcionamento a produção de enguia em aquicultura irá permitir uma alternativa à 

forma tradicional de captura de enguias na natureza, facto que poderá ter um efeito positivo 

nas populações de enguias, uma vez que poderá diminuir a pressão da actividade de captura 
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ilegal. Trata-se no entanto de um impacte indeterminado uma vez que não existe nenhum 

Projecto desta natureza em Portugal, não sendo assim possível confirmar estes efeitos. 

 

No viveiro vegetal as espécies a produzir (cerca de 200.000 plantas em simultâneo numa área 

de 0,84 ha) serão espécies da região, adaptadas ao meio natural onde serão cultivadas, com 

menor exigência que uma cultura agrícola tradicional. O viveiro vegetal terá um efeito 

indirecto por contribuir para colmatar uma lacuna no mercado nacional, dada a ausência de 

espécies autóctones para efectuar a recuperação de habitats. Trata-se de um impacte 

positivo de significância indeterminada uma vez que está dependente dos usos dados às 

espécies que forem criadas no viveiro.  

 

O Projecto de integração paisagística irá permitir a recuperação do coberto vegetal da área, 

porporcionando uma valorização dos valores naturais, quer da flora e vegetação quer da 

fauna.  

 

De um modo geral, na fase de funcionamento os impactes serão positivos de baixa 

significância. A perturbação causada pelo presença de aquicultura e o movimento associado 

de veículos e pessoas pode ser considerada reduzida. 

 

4.10. Paisagem 
 

A fase de construção é sobretudo uma etapa de desorganização espacial e funcional do 

território, estando as perturbações relacionadas com a introdução de elementos “estranhos”, 

nomeadamente a área de estaleiro, presença e movimentação da maquinaria pesada, 

materiais de construção, etc., em que os impactes introduzidos vão afectar, 

necessariamente, não só a área afecta à construção do Projecto, mas também a sua 

envolvente, isto é, toda a área com visibilidade para a área do Projecto. Trata-se de uma 

transformação do carácter visual da paisagem, decorrente da alteração na actual ocupação e 

função do espaço. 

 

Ocorrerá ainda a eventual diminuição da visibilidade junto das zonas onde se efectuam as 

obras de movimentação de terras, provocada pelo aumento do nível de poeiras no ar e 

consequente deposição no coberto vegetal envolvente. Este facto tenderá a agravar-se nos 

meses de menor precipitação, correspondente ao período estival. O impacte previsível nesta 

fase é considerado negativo de baixa significativa tendo em consideração que o local tem uma 

baixa exposição visual, poucos observadores sensíveis e uma duração prevista de apenas 

seis meses. 

 

Os impactes na paisagem na fase de funcionamento estão associados às alterações no 

ambiente visual provocadas pela implantação do Projecto e dos seus componentes que terão 

um carácter permanente. A presença destas estruturas provocará uma alteração na paisagem 

principalmente por se tratar de uma alteração do uso existente e pela introdução dos 

edifícios associados ao Projecto. No entanto, o Projecto será pouco visível na envolvente. 

Considera-se o impacte negativo de baixa significância dado que apesar de introduzir 

elementos artificias, com particular relevo para o edifício de produção, eles irão estar 

devidamente enquadrados e terão uma reduzida visibilidade. 

 

O Projecto será ainda constituído por uma área de viveiro vegetal, onde serão cultivadas 

espécies pertencentes ao elenco florístico da região. Considerando-se que o viveiro para além 

de não introduzir perturbações na paisagem, poderá potenciá-la através da recuperação de 
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uma área que se encontra actualmente degradada, traduzindo-se num impacte positivo que 

se considera de baixa significância dada a pequena dimensão da área. 

 

A fase de desactivação conduz à retirada dos elementos artificiais associados a esta 

actividade, o que constitui um impacte negligenciável, uma vez que não se vai traduzir numa 

melhoria significativa na qualidade paisagística da área de estudo.  

 

4.11. Sócio-economia 
 

Durante a fase de construção é esperado um aumento na procura local de mão-de-obra no 

sector da construção civil que se traduzirá num impacte positivo no sistema económico, 

contribuindo para atenuar os níveis de desemprego. O investimento previsto de 6 milhões é 

um valor relevante que se traduz na indução de efeitos multiplicadores na economia regional 

e local. Trata-se de um impacte positivo de média significância. 

 

Na fase de funcionamento, globalmente, todo o sistema económico regional poderá beneficiar 

devido ao rendimento proporcionado basicamente por três vias: pela despesa, relacionada 

com os funcionários e actividades na fase de construção, que incidirá sobre diversos agentes 

económicos fornecedores de bens e serviços; pela aquisição de bens e serviços e das 

sucessivas transacções económicas, devido ao rendimento; pela actividade económica em 

geral devido aos níveis de consumo. Trata-se de um impacte positivo de elevada significância 

atendendo ao reforço do rendimento à escala municipal e no aproveitamento do potencial de 

do sector primário. 

 

O Projecto vai contribuir para o abastecimento alternativo de pescado, atendendo ao 

modesto contributo que as aquiculturas ainda têm neste domínio em Portugal. Acresce que o 

deficit da “produção” de enguias face às necessidades do mercado português, relevam o 

Projecto para uma importância de âmbito nacional, pelo que impacte será positivo de 

elevada significância. 

 

4.12. Rede viária e tráfego 
 

Na fase de construção, considera-se que os movimentos de tráfego causarão alguma 

perturbação na rede viária local, dado tratar-se de veículos pesados a circular em povoações 

rurais. O impacte será negativo mas de baixa significância face à curta duração da fase de 

construção.  

 

O tráfego adicional induzido na fase de funcionamento nas vias envolventes não influencia o 

volume de tráfego em circulação que se manterá ainda muito afastado da capacidade máxima 

das vias pelo que o impacte será negligenciável.  

 

4.13. Ordenamento do território 
 

Considera-se que o Projecto apresenta compatibilidade com os usos programados no Plano 

Director Municipal dado que não haverá alteração ao uso dominante. Atendendo à 

interferência na Rede Natura 2000, ainda que marginal, o impacte sobre o ordenamento 

territorial é negativo de baixa significância dado que o Projecto localiza-se numa franja já 

artificializada do Sítio da Rede Natura, não pondo em causa a estrutura territorial 

preconizada. 
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4.14. Património arqueológico 
 

Dada a evidente ausência de contextos arqueológicos, o impacte sobre o património 

arqueológico é negligenciável. 

 

 

5. Impactes cumulativos 
 

Na freguesia do Bom Sucesso encontra-se proposto um Projecto designado por 

“Empreendimento Lagoa da Vela Golfe”, o qual foi sujeito a um processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental na fase de estudo prévio. O Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional emitiu uma DIA favorável condicionada em Maio de 

2006.  

 

Pela análise da envolvente, verifica-se que este é o único projecto que potencialmente pode 

introduzir impactes cumulativos ao Projecto da Aquicultura em análise, dada a sua 

proximidade e ao facto de ambos se situarem no mesmo Sitio da Rede Natura e próximo da 

lagoa da Vela. O “Empreendimento Lagoa da Vela Golfe” localiza-se a cerca de 1.300 m a 

Sudoeste, na área definida na Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal da Figueira 

da Foz como “Área de Desenvolvimento Turístico”, no Sítio da Rede Natura “Dunas de Mira, 

Gândara e Gafanhas”. O projecto ocupa uma área de 100 ha e prevê a construção de diversos 

núcleos de moradias urbano-turísticas envolvidos por um campo de golfe, um hotel e club 

house do golfe, bem como todas as infraestruturas de apoio a este tipo de actividades. 

 

Foi efectuada uma análise dos factores que cumulativamente podem gerar impactes e 

verificou-se que em geral são negligenciáveis. Excepção apenas para o efeito na sócio-

economia que foi considerado positivo de elevada significância, uma vez que o efeito 

cumulativo do Projecto da FindFresh traduz-se no incremento dos benefícios socioeconómicos 

para o concelho da Figueira da Foz e, em particular, da freguesia do Bom Sucesso. Os dois 

projectos contribuem de uma forma relevante para o aumento do rendimento das populações 

e para o desempenho económico do concelho.  

 

 

6. Medidas de minimização 
 

Durante a fase de construção, funcionamento e desactivação do Projecto deverão ser 

implementadas todas as medidas de minimização de impactes e recomendações conforme 

apresentado nos Quadros 1, 2 e 3. 

 

Quadro 1 – Medidas a implementar na FASE DE CONSTRUÇÃO do Projecto. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Geologia e 

geomorfologia 

- A calendarização da obra, deverá ser feita de modo a evitar que as acções de 

movimentação de terras associadas ao processo construtivo decorram na época com 

maior probabilidade de ocorrência de precipitação. 

Água subterrânea - No estaleiro, as substâncias contaminantes devem ser manuseadas em local impermeável. 

Caso ocorra algum derrame acidental, as substâncias devem ser imediatamente 

recolhidas.  
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Descritor Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Água superficial - Evitar sempre que possível a obstrução dos percursos preferenciais de escoamento 

superficial de águas. 

- Durante a execução das estacas deverão ser constituídas bacias com geotêxtil para a 

recolha das águas provenientes das actividades de furação e colocação de britas. 

- Caso seja necessário utilizar polímeros sintéticos durante a realização das estacas, os 

efluentes deverão ser recolhidos num contentor e enviados a destino final adequado para 

tratamento. 

- Devem ser estabelecidos trajectos para a circulação da maquinaria afecta à obra. 

- No sentido de evitar a escorrência de derrames acidentais de óleos ou combustíveis, 

associados ao funcionamento da maquinaria a utilizar na fase de construção, recomenda-

se que todas as operações de manutenção dessa maquinaria sejam efectuadas em local 

impermeabilizado dentro da área do estaleiro, e que os subprodutos dessas operações 

sejam armazenados em recipientes estanques e posteriormente encaminhados para 

destino final adequado, privilegiando-se a sua reciclagem. 

- Dada a localização prevista do estaleiro, recomenda-se a colocação de uma camada de 

geotêxtil antes da colocação do toutvenant para facilitar as operações de recuperação da 

área. 

- Deverão de igual forma, ser definidos locais específicos para a armazenagem temporária 

dos resíduos na área do estaleiro, procedendo-se posteriormente à sua expedição para 

destino final adequado, privilegiando-se a sua reciclagem. 

Solo - Antes do início de qualquer trabalho, deverá ser demarcada a área do terreno a 

intervencionar, através da implantação de estacas pintadas, que sejam bem visíveis, de 

modo a ser definida uma área de trabalho o menor possível. 

- Por forma a evitar danos nos terrenos circundantes e a compactação do solo, deverá ser 

limitada a circulação de maquinaria pesada às vias assinaladas. 

- Deverá ser minimizado o período de tempo entre a colação das terras de empréstimo e a 

construção, por forma a evitar a exposição do solo aos agentes erosivos (vento e chuva), 

diminuindo os fenómenos de erosão e de lixiviação, devendo, se possível, programar estas 

acções para o período de Maio a Setembro. 

- No estaleiro deverá ser constituída uma zona impermeável para a instalação e 

manipulação de combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas.  

- Deverá ser efectuada a manutenção de veículos e máquinas de trabalho, de modo a evitar 

derrames acidentais de óleos e combustíveis no solo.  

- No caso de derrame acidental de substâncias contaminantes, deverá ser delimitada a 

área envolvente, devendo os solos ser sujeitos a remediação através de técnicas 

apropriadas, ou totalmente removidos e transportados para local apropriado. 

Qualidade do ar - Limitar às áreas estritamente necessárias as acções de movimentação de terras, 

circulação e parqueamento de máquinas e veículos.  

- A terra mobilizada deve ser devidamente acondicionada, assim como os materiais de 

construção como cimento e outros capazes de emitir poeiras. 

- A velocidade de circulação dos veículos deverá ser limitada por forma a evitar a geração 

de poeiras nos dias secos. 

- Se as actividades decorrerem na estação seca, nos dias de maior intensidade de vento 

deverão ser adoptadas medidas adicionais, tais como a rega e humidificação do solo, para 

minimizar a resuspensão e dispersão de partículas de solo e matérias-primas de 

construção. 

- Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas condições de operação, 

obedecendo ás normas internacionais que regulam a quantidade de gases a emitir por 

veículos pesados. 

- Os acessos à obra e ao estaleiro, deverão ser mantidos limpos, bem como os pneumáticos 

de máquinas e veículos associados à obra. 

- Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de 

trabalho, deverão ser devidamente limpos. 



 
 

FindFresh, S.A. ���� 26/02/2008 Resumo Não Técnico 

 

21 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE CONSTRUÇÃO 

Resíduos - Elaboração de um plano de gestão de resíduos durante a fase de construção, por forma a 

garantir o seu destino adequado. 

- O empreiteiro deverá dar garantias de que os resíduos produzidos terão destino 

adequado. 

- Na planta de estaleiro deverão ser definidos locais para a armazenagem temporária de 

resíduos. 

- Os locais de depósito temporário de materiais e entulho, deverão situar-se em locais 

protegidos dos ventos ou, caso não existam, providenciar a sua protecção com estruturas 

adequadas, fora das zonas mais sensíveis. 

- Deverá ser proibida a deposição de resíduos lexiviáveis a céu aberto, por forma a evitar o 

arrastamento pelas águas pluviais de substâncias nocivas ao ambiente. 

Recursos 

biológicos 

- Não deverão utilizar-se como áreas de trabalho ou de circulação de veículos, os terrenos 

limítrofes. 

Rede viária e 

tráfego 

- A saída dos camiões deverá processar-se tanto quanto possível fora dos períodos de maior 

utilização das vias locais e do IC1/EN109, correspondente ao início da manhã e final da 

tarde.  

Património 

arqueológico 

- Desenvolvimento de um processo de acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos 

de obra que impliquem intervenção ao nível do solo/subsolo, de forma a permitir a 

leitura abrangente e precisa da área a explorar.  

 

Quadro 2 – Medidas a implementar na FASE DE FUNCIONAMENTO do Projecto. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE FUNCIONAMENTO 

Água subterrânea - Deverá ser implementado um plano de monitorização da qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos nas  captações do Projecto.  

- A qualidade da água da lagoa da fitolagunagem deverá ser monitorizada de modo que os 

parâmetros de qualidade sejam garantidos antes de ser efectuada a rega do viveiro 

vegetal 

Água superficial - Deverá ser implementado um plano de monitorização da qualidade do efluente à saída da 

fitolagunagem. 

Resíduos - Deverá ser implementado um sistema de gestão de resíduos por forma a garantir uma 

correcta separação de resíduos e posterior reencaminhamento a destino final adequado.  

- Os meios de deposição temporária de resíduos deverão garantir a protecção dos solos, 

águas superficiais e subterrâneas pelo que deverão ser colocados em locais devidamente 

impermeabilizados, planos e protegidos da pluviosidade.  

Recursos 

biológicos 

- Garantir a adequada manutenção dos espaços verdes de enquadramento. 

- Garantir que o meixão comprado tenha origem em locais devidamente autorizados. 

- Colocar lombas no acesso à área do Projecto de modo a evitar excesso de velocidade dos 

veículos e assim evitar o atropelamento de animais. 

Paisagem - Garantir a adequada manutenção dos espaços verdes de enquadramento, com particular 

relevância para a cortina arbórea que rodeia a área do Projecto. 

Rede viária e 

tráfego 

- A saída dos camiões deverá processar-se tanto quanto possível fora dos períodos de maior 

utilização das vias locais e do IC1/EN109, correspondente ao início da manhã e final da 

tarde.  
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Quadro 3 – Medidas a implementar na FASE DE DESACTIVAÇÃO do Projecto. 

Descritor Medidas de minimização na FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Geologia e 

geomorfologia 

- Sempre que possível, deverá realizar-se a restituição da morfologia do terreno original, 

de acordo com as características geomorfológicas locais e regionais, e respeitando a 

escorrência natural da rede de drenagem. 

Água superficial - Deverão ser definidos locais específicos para a armazenagem temporária dos resíduos, 

procedendo-se posteriormente à sua expedição para destino final adequado, 

privilegiando-se a sua reciclagem. 

Resíduos - Elaboração de um plano de gestão de resíduos por forma a garantir o seu destino 

adequado. 

- O empreiteiro deverá dar garantias de que os resíduos produzidos terão destino 

adequado. 

- Os locais de depósito temporário de materiais e entulho, deverão situar-se em locais 

protegidos dos ventos ou, caso não existam, providenciar a sua protecção com estruturas 

adequadas, fora das zonas mais sensíveis. 

- Deverá ser proibida a deposição de resíduos lexiviáveis a céu aberto, por forma a evitar o 

arrastamento pelas águas pluviais de substâncias nocivas ao ambiente. 

 

Para a fase de construção, e de acordo com os impactes a ocorrer nesta fase, preconiza-se o 

Acompanhamento Ambiental da Obra, com o objectivo de acompanhar as acções relacionadas 

com a obra, cujo objectivo consiste em verificar e controlar a implementação correcta das 

medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte Ambiental e, em resultado do 

processo da Avaliação de Impacte Ambiental, auxiliando simultaneamente a entidade 

responsável pelo Projecto e demais intervenientes na concretização das medidas e na 

prevenção e resolução  de questões ambientais inesperadas que possam surgir no decorrer da 

construção. 

 

Na fase de funcionamento deverão ser sistematizados todos os procedimentos de gestão 

relacionados com as questões ambientais no sentido da implementação formal de um Sistema 

de Gestão Ambiental ao abrigo da Norma ISO 14001. 

 

 

7. Planos de Monitorização 
 

Com o objectivo de determinar de forma sistemática a eficácia das medidas de minimização 

implementadas, permitindo, caso se justifique, a sugestão ou adaptação de outras medidas 

que possam corrigir possíveis impactes residuais, são propostos planos de monitorização para 

a fase de funcionamento nas componentes recurso hídricos subterrâneos, qualidade do 

efluente da fitolagunagem e resíduos. 
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8. Síntese 
 

Terminado o trabalho, e em jeito de balanço, é o momento de se sintetizarem as principais 

conclusões das análises efectuadas. 

 

O Projecto foi desenvolvido para dar resposta às exigências do sector da aquicultura, 

impostas pela legislação nacional e comunitária. 

 

Após dois anos de procura o promotor adquiriu a propriedade que revelou ter as condições 

que permitem a instalação conjunta da Aquicultura e do Viveiro Vegetal. 

 

Quer as preocupações colocadas na concepção do Projecto, dotando-o de um sistema de 

tratamento da água que permite elevadas taxas de recirculação e a dispensa de uso de 

antibióticos na produção, quer os procedimentos a adoptar, tornam o Projecto 

ambientalmente sustentável.  

 

De facto, verificou-se que o Projecto não apresenta impactes ambientais susceptíveis de 

preocupação, tal como se pode verificar pelos impactes de baixa significância que ocorrem na 

generalidade dos descritores analisados neste estudo.  

 

Os impactes negativos decorrentes das fases de construção, funcionamento e desactivação do 

Projecto são de baixa significância ou negligenciáveis, não influenciando de forma negativa o 

Sítio da Rede Natura 2000 das “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas”. A maioria dos impactes, 

mesmo sendo de baixa significância, serão ainda passíveis de atenuação mediante a aplicação 

das medidas de minimização.  

 

Verifica-se mesmo que, decorrente do seu funcionamento, ocorrerão impactes positivos no 

solo, por permitir a sua parcial restituição e potenciando o uso agrícola numa área de RAN, 

nos recursos biológicos, por recuperar e promover a valorização da flora e vegetação, e na 

paisagem, por promover a recuperação de uma área degradada devido à exploração de areias 

e restituir o uso agrícola. 

 

O Projecto apresenta importantes efeitos positivos na sócio-economia local e regional, por 

representar o reforço do sector da produção de pescado. Acresce referir que o deficit da 

“produção” de enguias face às necessidades do mercado português relevam o Projecto para 

uma importância de âmbito nacional.  

 

 

 


