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1. Introdução 

A fim de dar cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), a Administração da Região 
Hidrográfica do Tejo, IP, como Entidade Licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a 3 de 
Março de 2010, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sobre o Projecto “Dragagem para o Estabelecimento da 
Bacia de Acesso e Manobra do Terminal de Contentores de Alcântara”, em fase de anteprojecto. 

Atendendo às suas características, o Projecto em questão enquadra-se na tipologia constante da alínea a), do 
ponto 8 do Anexo I do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 
197/2005, de 8 de Novembro): “Vias navegáveis interiores e portos para navegação interior que permitam o 
acesso a embarcações de tonelagem superior a 4000 GT”. 

O Proponente do Projecto é a Administração do Porto de Lisboa (APL). 

A APA, como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do artigo 9º da referida legislação, a respectiva Comissão 
de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: APA, Administração da Região Hidrográfica do Tejo, IP 
(ARH do Tejo, IP), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, IP (IGESPAR, IP), Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP), Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) e Laboratório Nacional 
de Energia e Geologia, IP (LNEG, IP). 

Os representantes nomeados por estas entidades são: 

 APA – Engª Lúcia Desterro (coordenação), Engº Augusto Serrano (Consulta Pública) 

 ARH-Tejo, IP – Engª Maria Helena Alves (Hidrologia e Qualidade da Água, Hidromorfologia, Hidrografia, 
Hidrodinâmica e Regime Sedimentar) 

 IGESPAR, IP – Drº Francisco Alves (Património Arqueológico e Subaquático) 

 CCDR-LVT – Arqª Antonieta Castaño (Sócio-economia, Acessibilidades fluvio-marítimas, Navegação 
Comercial, de Pesca, de Recreio e Desportiva, Ordenamento do Território) 

 FEUP - Profª Doutora Cecília Rocha (Ruído) 

 FCUL – Profª Doutora Isabel Domingos (Ecologia) 

 LNEG, IP – Doutor Luís Rebêlo (Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia) 

 APA – Engª Sara Sacadura Cabral 

O EIA foi elaborado pela empresa DHV, SA e data de Fevereiro de 2010. Juntamente com o EIA foi também 
apresentado um exemplar do Anteprojecto, datado de Fevereiro de 2009, o qual foi desenvolvido pela APL. 

Pretende-se com este parecer apresentar os aspectos que se consideram relevantes na avaliação efectuada, de 
forma a poder fundamentar a decisão superior sobre o projecto. 

 

2. Procedimento de avaliação 

Importa salientar que previamente à instrução do procedimento de AIA, deu entrada na APA o EIA relativo ao 
Projecto “Aprofundamento do Canal da Barra do Porto de Lisboa”, tendo-se verificado que o mesmo refere que 
a APL é obrigada a realizar trabalhos de dragagem da barra, de modo a garantir fundos a -17,5 m (Z.H.), no 
contexto da “futura acessibilidade ao Terminal de Contentores de Alcântara” e que “serão tidos em 
consideração os Projectos associados ou complementares, nomeadamente: 

- Expansão e modernização do Terminal de Contentores de Alcântara, da responsabilidade da 
LISCONT; 

- Dragagem da bacia de acesso e manobra do Terminal de Alcântara, da responsabilidade da 
APL.” 
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Assim, a APA, na qualidade AIA, comunicou à APL que, dado que os três Projectos (Terminal de Contentores de 
Alcântara, Bacia de Manobra do Terminal, e Aprofundamento do Canal da Barra do Porto de Lisboa) se 
encontram intrinsecamente relacionados entre si, apenas se justificando se todos forem implantados, os 
mesmos deviam ser avaliados conjuntamente (num só EIA), a fim de permitir uma decisão integrada e 
fundamentada. 

Em resposta, a APL referiu que os Projectos e respectivos Estudos de Impacte Ambiental tinham já sido 
desenvolvidos por entidades distintas, e que embora constituíssem documentos independentes, “foram 
concebidos e executados de forma coordenada”. Neste sentido, a APL remeteu à Autoridade de AIA a 
documentação inerente aos procedimentos de AIA dos restantes projectos, tendo sido superiormente 
determinada a instrução de três procedimentos de avaliação distintos. 

Posteriormente, e conforme já referido, a ARH do Tejo, como Entidade Licenciadora e a fim de dar 
cumprimento à legislação sobre AIA, nomeadamente ao artigo 6º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio 
que determina que os elementos para efeitos de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental devem ser 
remetidos à Autoridade de AIA pela Entidade Licenciadora, oficializou a entrega dos documentos inerentes à 
avaliação do Projecto da “Dragagem para o Estabelecimento da Bacia de Acesso e Manobra do Terminal de 
contentores de Alcântara”. 

A metodologia adoptada pela CA para avaliação do referido projecto foi a seguinte: 

. Instrução do procedimento de AIA, a 09/03/2010, através do ofício de nomeação ref.ª 
Of.Circ.160/10/GAIA. 

. Análise da conformidade do EIA – Conforme previsto no ponto 4 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 
69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, a CA procedeu à análise da conformidade do EIA, tendo 
identificado um conjunto de informação em falta, relativo a aspectos gerais, aos factores ambientais: 
Hidrologia e Qualidade da Água, Hidromorfologia e Hidrografia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar, 
Ecologia, Ordenamento do Território e Condicionantes, Sócio Economia, impactes cumulativos e ao 
Resumo Não Técnico (RNT). 

. Solicitação ao Proponente dos elementos em falta (fax refª229/10/GAIA, de 15/04/2010), pelo que ao 
abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual 
redacção, o prazo processual ficou suspenso, até à entrega da informação solicitada. 

. Análise do documento “Aditamento ao EIA”, entregue em 27/05/2010, tendo a CA considerado que, 
embora se verificasse que algumas questões não tinham sido adequadamente respondidas, a 
informação apresentada permitia dar continuidade ao procedimento de avaliação, pelo que se 
pronunciou pela conformidade do EIA, em 27/05/2010. 

. Solicitação de informação em falta, face ao pedido de informação adicional formulado e ao conteúdo 
do Aditamento (fax refª 374/10/GAIA, de 21/06/2010). 

. Apreciação do documento “Esclarecimentos Adicionais”, apresentado a 04/08/2010, em complemento 
do Aditamento ao EIA, no qual permanecia em falta informação relativa à caracterização dos 
sedimentos e à ecologia. 

. Apreciação dos documentos “Caracterização de Sedimentos no âmbito da revisão do EIA da Dragagem 
da Bacia de Manobra do Terminal de Contentores de Alcântara” e “Caracterização da comunidade de 
macroinvertebrados bentónicos no canal de saída do estuário do Tejo”, apresentados pela APL, em 
19/08/2010, em resposta às questões 17, 22 e 23 do pedido de informação adicional ao EIA (em falta no 
Aditamento ao mesmo e no documento “Elementos Adicionais de Agosto de 2010”). 

. Solicitação de informação relativa ao histórico das dragagens (incluindo volume, frequência de 
dragagem e respectivas cotas) que têm ocorrido nos troços localizados na envolvente da área 
correspondente ao Projecto, bem como a previsão dos volumes a dragar para as duas bacias (inerente 
ao Projecto e ao actual Cais de Alcântara) (fax refª 389/10/GAIA, de 31/08/2010), cuja resposta foi 
recebida em 03/09/2010. 

. Solicitação de pareceres externos às seguintes entidades: 
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1. Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

2. Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE – Centro) 

3. Instituto da Água (INAG) 

4. Federação Portuguesa de Vela 

5. Associação Nacional de Cruzeiros  

tendo sido recebida resposta da DGEG e do INAG. 

. Realização da visita ao traçado, que decorreu no dia 19/07/2010, e na qual estiveram presentes os 
representantes da CA e da APL. 

. Análise Técnica do EIA, e respectivos documentos complementares, bem como consulta das Peças do 
Projecto. 

. A apreciação dos factores ambientais foi efectuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 
entidades que constituem a CA, conforme referido no ponto 1. A ARH do Tejo emitiu parecer sobre a 
Hidrologia e Qualidade da Água, Hidromorfologia, Hidrografia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar, o 
IGESPAR sobre o Património Arqueológico e Subaquático, a CCDR-LTV sobre a Sócio-economia e o 
Ordenamento do Território, a FEUP sobre o Ruído, a FCUL sobre a Ecologia e o LNEG, IP sobre Geologia, 
Geomorfologia e Hidrogeologia. A CCDR-LVT informou que não emitira parecer sobre as Acessibilidades 
fluvio-marítimas, Navegação Comercial, de Pesca, de Recreio e Desportiva, considerando que estes 
factores não se enquadram no âmbito das suas competências. 

. Realização da Consulta Pública que decorreu durante 40 dias úteis (21/06/2010 a 13/08/2010) e 
análise dos respectivos resultados. 

. Realização de reuniões de trabalho, com o objectivo de verificar a conformidade do EIA, analisar o 
Projecto e respectivos impactes; analisar os contributos sectoriais das entidades representadas na CA e 
os pareceres recebidos das entidades externas à CA; definir os factores ambientais fundamentais para 
apoiar a tomada de decisão, analisar os resultados da Consulta Pública, identificar as medidas de 
minimização a adoptar e acordar as conclusões. 

. Elaboração do parecer final. 

De acordo com o previsto no nº 1 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, o prazo final deste 
procedimento de AIA termina a 21/10/2010. 
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3. Projecto 
 
3.1. Considerações Gerais 

O projecto em avaliação consiste na Dragagem de Estabelecimento da Bacia de Acesso e Manobra do Terminal 
de Contentores de Alcântara (TCA), contemplando dragagens no estuário do rio Tejo, na zona adjacente ao 
prolongamento do cais previsto no Projecto de Expansão do TCA, e a subsequente imersão/deposição dos 
dragados. 

 

Fonte: EIA 

Fig. 1. - Layout do actual TCA e da área de intervenção do Projecto em análise 

 

O Projecto em avaliação, e o Projecto de Aprofundamento do Canal da Barra do Porto de Lisboa constituem, 
segundo o EIA, projectos indispensáveis à operacionalização do TCA de acordo com o previsto no respectivo 
Projecto de Expansão e Modernização. 

Conforme referido no ponto 2 deste documento a Autoridade de AIA considerou que os referidos Projectos, 
identificados como projectos associados, deviam ser avaliados conjuntamente (num só EIA), a fim de permitir 
uma decisão integrada e fundamentada sobre os mesmos. Contudo, a APL informou que os Projectos e 
respectivos Estudos de Impacte Ambiental tinham já sido desenvolvidos por entidades distintas, e que embora 
constituíssem documentos independentes, “foram concebidos e executados de forma coordenada”. Assim, 
encontram-se actualmente em curso mais dois procedimentos de AIA, distintos, relativos ao Projecto de 
Aprofundamento do Canal da Barra do Porto de Lisboa, e ao Projecto de Expansão do TCA. 

 

3.2. Objectivo 

O Projecto em avaliação tem por objectivo permitir a acostagem e manobra dos modernos navios porta-
contentores, com calado máximo até 15,50 m e capacidade de transporte entre 8000 e 14 000 TEU 

1
, no já 

referido prolongamento do cais de Alcântara (previsto no Projecto de Expansão do TCA). 

Segundo o EIA, tem-se verificado um crescimento tanto ao nível dos terminais, como nos navios porta-
contentores, cuja dimensão regista significativos aumentos devido ao grande crescimento da procura do 

                                                             
1 TEU (Twenty-foot equivalent units) - a unidade de medida dos contentores, correspondendo 1 TEU a um contentor de 20 
pés (com dimensões aproximadas de 6x2,4x2,58 m) 
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transporte contentorizado, facto que proporciona a diminuição dos custos de expedição de contentores por via 
marítima.  

Em consequência, os portos procuram a adaptação aos novos navios porta contentores, os quais exigem águas 
profundas, tanto nos canais de acesso como nas bacias de manobra e cais de acostagem. 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução que se tem vindo a verificar nas dimensões dos navios porta-
contentores. 

Fonte:ISL,2004 /EIA 

Neste contexto, assume-se como principal objectivo do Projecto, o permitir a acostagem e manobra de navios 
porta-contentores das últimas gerações, através da Dragagem para o Estabelecimento de uma Bacia de Acesso 
e Manobra, cujas dimensões foram projectadas por forma a permitir a recepção dos mesmos. 

 

3.3. Antecedentes e enquadramento 

Entre as propostas do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa (PEDPL), destaca-se, na 
medida em que determina a melhoria das acessibilidades fluvio-marítimas ao terminal de Alcântara e 
consequente estabelecimento de uma nova bacia de acesso e de manobra, o seguinte: 

“… A promoção do sistema de transporte fluvial de cargas e logística, designadamente de carga 
contentorizada. O objectivo desta proposta é o de “utilizar o estuário e o rio como meio de ligação das 
áreas de operação portuária e destas com as plataformas logísticas, reduzindo, deste modo, o tráfego 
nas infra-estruturas rodoviárias urbanas e os impactes ambientais daí resultantes.”  

O Decreto-Lei n.º 188/2008, de 23 de Setembro (que altera as bases do contrato de concessão do TCA da 
LISCONT, entidade concessionária do Terminal de Contentores de Alcântara, definidas no Decreto-Lei n.º 
287/84, de 23 de Agosto) refere a necessidade de: 

“… actuar no sentido de conferir, com urgência, ao terminal portuário de Alcântara, a dimensão e as 
plataformas logísticas necessárias à eliminação dos constrangimentos ao seu eficaz e eficiente 
funcionamento. Caso contrário o terminal, ainda antes de 2010, com os seus actuais limites físicos e 
equipamentos e no actual contexto altamente competitivo do sector portuário, não terá condições para 
desempenhar adequadamente o papel decisivo que lhe está cometido no mercado nacional e 
internacional da recepção e movimentação de carga contentorizada.” 

Segundo o EIA, num aditamento efectuado ao abrigo do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 188/2008, a APL assumiu 
a obrigação de: 

“… realizar, mediante meios próprios ou recurso à contratação de serviços especializados, os trabalhos 
de dragagem do cais, da Bacia de manobra e das demais zonas envolvidas que garantam a existência no 
Terminal, entre outras, das seguintes infra-estruturas: 

a) 480 m de cais com fundos a -15,5 m (Z.H.) (…)” 
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Face ao enquadramento do Projecto em avaliação no referido Decreto-Lei importa salientar que o mesmo foi 
revogado pela Lei nº 14/2010, de 23 de Julho. 

 

O Projecto de Expansão do TCA, segundo o EIA: 

“ justifica de forma exclusiva a realização do Projecto de Estabelecimento da Bacia de Acesso e 
Manobra do TCA”. 

Tal afirmação demonstra que o Projecto agora em avaliação não é autónomo, nem apresenta por si só 
justificação, facto que evidencia a pertinência de uma avaliação conjunta e integrada de ambos os projectos, a 
qual deveria assim ter sido submetida a um procedimento de AIA único. 

Contudo, face à opção de desenvolver dois procedimentos de AIA distintos, considera-se que a análise da 
fundamentação que justifica o Projecto de Expansão do TCA não se enquadra no âmbito do presente 
procedimento de AIA, apesar deste ser a causa exclusiva das acções de estabelecimento da bacia de acesso e 
manobra agora em estudo. 

 

3.4. Descrição do Projecto 

O Projecto localiza-se no Estuário do Tejo (na zona do Médio Estuário Inferior), junto a Alcântara, na zona 
adjacente à expansão prevista para o cais de Alcântara, concretamente na frente ribeirinha de Lisboa, como se 
representa na figura 1. 

A Bacia de Acesso e Manobra a executar, e a manter, apresenta uma largura média de 100 m e uma extensão 
de cerca de 850 m, à cota de -16,5 m (Z.H.), estendendo-se por uma área de cerca de 9,2 ha, à qual acresce a 
largura dos taludes, com inclinação de 1V / 5H em todas as zonas não adjacentes ao cais. É admitida uma 
margem de tolerância relativamente à cota a dragar de 0,5 m na vertical e de 5,0 m na horizontal. Actualmente 
a área a dragar apresenta, na sua parte menos profunda, junto à margem, cotas que variam entre -11 m e -14 
m, sendo que a espessura média de sedimentos a dragar é de cerca de 1,6 m. 

O estabelecimento da bacia envolve a dragagem de cerca de 145.000 m3 de sedimentos. 

A referida dragagem, correspondente à fase de construção, será seguida de dragagens periódicas de 
manutenção, as quais se considera corresponderem à fase de exploração. Ambas as fases, embora 
semelhantes em termos de actividade (dragagem e deposição), envolvem volumes muito distintos, 
perspectivando-se para as dragagens de manutenção volumes da ordem dos 42.500 m3, com uma 
periodicidade variando entre 3 a 7 meses. 

A área de implantação do Projecto em estudo não está inserida em qualquer área sensível. Dista, contudo, 
cerca de 650 m e de 70 m respectivamente dos limites da zona geral de protecção de 50 metros, contada a 
partir da periferia da Gare Marítima de Alcântara e da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, edifícios 
em vias de classificação. 

As áreas classificadas mais próximas do local de intervenção do Projecto são a Reserva Natural do Estuário do 
Tejo, a Zona de Protecção Especial (ZPE) do Estuário do Tejo e o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) do Estuário 
do Tejo, as quais se localizam, aproximadamente, 10 km a montante da área de estudo. 

O EIA apresenta dois locais de deposição para sedimentos limpos ou com contaminação vestigiária, localizados 
no interior do estuário, em áreas ao largo de Alcântara e Algés, tal como representado no Desenho em anexo. 
Segundo o EIA, os referidos locais, os quais são habitualmente utilizados pela APL para depósito de dragados, 
apresentam profundidades elevadas (cerca de 30 m), valores de velocidade inferiores a 2-3 nós, fundos 
estáveis constituídos por areias lodosas e caudais sedimentares pequenos. 

Os sedimentos ligeiramente contaminados serão imersos na área habitualmente utilizada para o efeito, 
localizada imediatamente a Norte da depressão submarina correspondente ao canhão do rio Tejo, na 
proximidades da batimétrica dos - 400m (Z.H.), numa zona de 200m de raio e definida pelas seguintes 
coordenadas: Longitude 09º 19' W, Latitude 38º 29' N. 

Não é apresentado qualquer local de deposição para o material dragado contaminado, a localizar em terra. 
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Tendo em conta a natureza dos sedimentos (granulometrias siltosas de fraca coesão), volume e localização da 
dragagem a realizar, o EIA refere que será utilizada uma draga hidráulica de sucção em marcha com uma 
capacidade de armazenagem no porão na ordem dos 5 000 m3. A sucção em marcha recorre a uma cabeça de 
dragagem na qual, com o auxílio de jactos de água, o material é desagregado, sendo aspirado em conjunto com 
a água, para dentro do porão. A sucção dos sedimentos será efectuada por horizonte. Os sedimentos, após 
terem sido recolhidos e armazenados no porão da draga, são transportados pela própria draga para os locais 
definidos para o efeito. Posicionada em local apropriado, a draga procede à imersão/deposição dos sedimentos 
através da abertura do porão: abertura de comportas laterais ou de fundo. Após a imersão/deposição dos 
sedimentos, a draga retorna à área de intervenção para nova dragagem. 

Prevê-se que a dragagem de estabelecimento apresente uma duração de duas semanas, e que as dragagens de 
manutenção tenham uma duração de 3 a 4 dias. 

 

4. Apreciação específica por factor ambiental 

Em termos globais das operações de dragagem verifica-se que as mesmas provocam a entrada em suspensão 
na água de sedimentos do fundo, que não entram no círculo de bombagem da draga, e que são transportados 
pelas correntes para zonas mais afastadas da área de dragagem. A deposição de sedimentos nos locais 
previstos também provocará um aumento da quantidade de sedimentos em suspensão, que serão 
transportados pelas correntes para zonas mais afastadas desses locais. 

Assim, na avaliação de impactes foram, na generalidade, consideradas em ambas as fases as seguintes acções 
de Projecto: 

 Sucção de sedimentos 

 Libertação do excesso de água contida nos dragados 

 Transporte dos dragados até destino final apropriado 

 Imersão/Deposição dos dragados 

 Navegação até ao local de dragagem 

 

4.1. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 

Situação de referência 

O EIA, no referente aos descritores acima mencionados, é pouco objectivo, sendo que as descrições se focam 
mais na envolvente do que na zona de intervenção. Dado que a “Hidromorfologia”, um termo pouco utilizado, 
foi considerada como descritor, não faria sentido incluir a Geomorfologia, uma vez que a intervenção inerente 
ao projecto, ocorre debaixo de água. Considera, no entanto, a CA que a “Hidromorfologia” está incluída na 
Geomorfologia, pelo que apenas se abordará este tema. 

Relativamente à natureza dos sedimentos (Geologia), o estudo apresenta três caracterizações de sedimentos 
(uma inicial, uma contra análise de várias amostras e uma repetição de algumas amostras), não enquadrando 
convenientemente os resultados díspares obtidos nas três campanhas. 

A classificação de materiais dragados de acordo com o grau de contaminação (Classes 1 a 5) encontra-se 
regulamentada pela Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro. Distingue-se entre material dragado limpo 
(Classe 1), com contaminação vestigiária (Classe 2), ligeiramente contaminado (Classe 3), contaminado (Classe 
4) e muito contaminado (Classe 5), de acordo com o grau de contaminação por metais e compostos orgânicos. 

No respeitante à Geologia (retirando a geomorfologia e hidrogeologia, abordadas separadamente neste 
estudo, apesar de pertencerem à geologia), constata-se que o estudo descreve, com algum pormenor, todo o 
enquadramento, mas pouco se refere à zona da intervenção. A caracterização geológica acaba por recair na 
descrição granulométrica e físico-química dos sedimentos a dragar, baseada em duas campanhas de 
amostragem distintas. A primeira campanha apresenta alguns valores de amostras da Classe 3 e Classe 4. A 
segunda campanha, realizada apenas no extremo NE da zona, sobre os mesmos locais amostrados na 
campanha 1, evidencia também a presença de valores das Classes 3 e 4. Contudo, note-se que os resultados da 
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1ª e 2ª amostragem não são coincidentes: locais que apresentavam Classe 2 passam a 3 e locais onde se 
verificava ocorrer Classe 3 passam a Classe 2. Os valores da Classe 4 aparecem em amostras distintas. 

Embora tenham sido identificadas amostras de sedimentos da Classe 4, devido à contaminação por Níquel 
(Ponto P9, à profundidade 2-3m), e por Cobre (Ponto P16, à profundidade 0-1 m) facto que, conforme previsto 
na Portaria 1450/2007, de 12 de Novembro, implica a sua deposição em terra, não são contudo identificados 
os potenciais locais de deposição destes sedimentos (Classe 4). 

Assumindo que o volume de sedimentos das Classes 3 e 4 está subestimado no estudo, uma vez que apenas se 
entrou em conta com os resultados da segunda amostragem, prevê-se um volume de dragagem de sedimentos 
contaminados superior ao apresentado no estudo. 

 

Avaliação de impactes 

No respeitante à Geomorfologia, os impactes ambientais são pouco significativos, ocorrendo numa zona já 
fortemente intervencionada, adjacente ao cais da Alcântara. 

Ocorrerá um ligeiro aprofundamento das cotas do fundo, cujo impacte ambiental mais significativo, 
relacionado com a alteração da morfologia submarina, se prende com a estabilidade do cais previsto no 
Projecto de expansão do TCA, por eventual remobilização dos sedimentos circundantes para repor a cota 
inicial, factor que deve ser observado no EIA respectivo. 

No respeitante à Hidrogeologia, os impactes serão nulos. Apesar do EIA descrever vários sistemas aquíferos da 
zona de Lisboa, a extracção, por se realizar na parte superior das aluviões do Tejo, sujeitas à influência da água 
salgada, não interferirá com nenhum dos casos referidos no estudo. 

Dado que a dragagem em causa é efectuada numa zona pouco sensível do estuário, fortemente 
intervencionada pelo Homem, e apresenta reduzida dimensão e profundidade, considera-se que o impacte 
ambiental da dragagem no respeitante aos descritores da Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia, se os 
sedimentos forem retirados de forma adequada (separando os sedimentos das diferentes classes, podendo 
dessa forma dar destinos distintos aos sedimentos consoante o seu grau de perigosidade) e se forem 
depositados nos locais apropriados, será pouco significativo. 

 

Medidas de minimização e condicionantes 

No respeitante às medidas de mitigação, o EIA é omisso relativamente aos descritores Geologia, Geomorfologia 
e Hidrogeologia. Assim, propõe-se que: 

Devido aos valores díspares nas análises dos sedimentos, e por ausência de explicação da discrepância dos 
resultados obtidos, por medida de precaução deve-se adoptar o valor mais alto de cada campanha de 
caracterização, para efeitos da gestão dos dragados. 

Os sedimentos das Classes 1 e 2 poderão ser colocados no Tejo, conforme referido no EIA, em local onde a 
redistribuição do sedimento, por acção das marés é elevado, devendo ser descarregados o mais a jusante 
possível e em situação de vazante, por forma a diminuir os efeitos da pluma no estuário. 

Os sedimentos de Classe 3 sejam colocados no mar, no local previsto, localizado na zona da batimétrica – 400 
(ZH). 

Deve ser apresentado, em fase de RECAPE, o aterro no qual os sedimentos de Classe 4 serão depositados. 

Uma vez que os níveis mais poluídos se encontram a cotas distintas consoante as amostras, a dragagem deve 
ter este facto em atenção, de forma a não misturar sedimentos de classes distintas. 

As dragagens deverão ser condicionadas pelo tipo de sedimentos existentes, de forma a permitir separar os 
sedimentos das diferentes classes, e dessa forma poder dar destinos distintos aos sedimentos, consoante o seu 
grau de perigosidade, os quais devem também ser adoptados nas dragagens de manutenção. 
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Caso a APL entenda reduzir a área de dragagem deve ser tido em conta o zonamento proposto, decorrente dos 
procedimentos adoptados, que assegurem o destino diferenciado dos sedimentos dragados, de acordo com o 
seu grau de contaminação. 

Perante a disparidade de resultados nas análises físico-químicas realizadas, deverá o projecto adoptar a 
situação mais cautelosa, efectuando um novo mapa de distribuição das áreas das diferentes classes adoptando 
os valores mais elevados das três análises efectuadas. Esta nova distribuição deverá ser apresentada em fase 
de RECAPE, bem como a nova estimativa de volumes das diferentes classes a dragar. 

A deposição no rio deve ocorrer o mais possível no início da vazante, de forma a diminuir a influência da pluma 
de sedimentos no interior do estuário.  

As dragagens de manutenção da bacia de acesso devem ser precedidas de análises físico-químicas dos 
sedimentos de forma a planear correctamente as acções de deposição dos dragados. Os resultados dessas 
análises, deverão ser enviados à Autoridade de AIA, bem como o plano de dragagens e deposição de dragados, 
o qual deve contemplar as condicionantes relativas à deposição de dragados, constantes do presente parecer. 

 

4.2. Hidrografia, hidrodinâmica e regime sedimentar 

Situação de referência 

O Projecto desenvolve-se no estuário do rio Tejo, na sua parte terminal, sendo adjacente à sub-bacia 
hidrográfica da Ribeira de Alcântara, localizando-se junto do ponto de descarga do Caneiro de Alcântara.  

A massa de água afecta ao Projecto tem o código PT05TEJ1139, sendo designada por Tejo WB1, pertence à 
categoria das águas de transição, do tipo estuário mesotidal homogénio com descargas irregulares de rio, 
tendo sido considerada uma massa de água fortemente modificada e como estando em risco de não atingir os 
objectivos de qualidade ambiental em 2015. As deposições de dragados das Classes 1 e 2 serão realizadas na 
mesma massa de água. Os sedimentos de Classe 3 serão depositados na massa de água pertencente à 
categoria de massa de água costeira, com o código PTCOST11, designada por CWB-I-4, do tipo Costa Atlântica 
mesotidal moderadamente exposta. 

As características hidrodinâmicas do estuário, nomeadamente no que respeita a campos de velocidades e 
níveis de maré, apresentadas no presente EIA, reportam-se à análise dos resultados obtidos por recurso a 
técnicas de simulação das respectivas condições, recorrendo a técnicas de modelação matemática. Foi utilizado 
um modelo bidimensional de simulação da hidrodinâmica que integra o Sistema de Cálculo MIKE 21, com o que 
esta ARH concorda, tendo em conta o historial de aplicação do modelo utilizado ao Estuário do Tejo. 

Nas simulações efectuadas foi dada especial atenção aos períodos em que ocorrem as máximas velocidades de 
enchente e de vazante, pois é nessas condições que as perturbações introduzidas pelas obras serão mais 
acentuadas, quer ao nível da hidrodinâmica, quer ao nível da dinâmica sedimentar. 

De acordo com as simulações efectuadas, na zona a dragar e na zona de deposição ao largo de Alcântara e 
Algés prevalecem as situações de equilíbrio sedimentar dinâmico em que a quantidade de sedimentos que 
assentam no fundo é da mesma ordem de grandeza das que são postas em suspensão pelas correntes, 
correspondendo a uma situação de assentamento/ressuspensão pouco significativa. 

Ao largo de Alcântara e Algés, os fundos são constituídas por areias lodosas. 

As correntes de maré provocam a erosão e ressuspensão dos lodos que formam os fundos, quando no decorrer 
do ciclo de maré é excedida a velocidade crítica de erosão dos sedimentos. As suas concentrações na coluna de 
água variam ao longo da maré, intensificam-se com o aumento da amplitude desta e crescem da superfície 
para o fundo. No trecho onde se localiza o cais de Alcântara, ocorrem em preia-mar e baixa-mar da ordem de 
150 e 60 mg/l em maré viva, 50 mg/l em maré média e 25 mg/l em maré morta. 

 

Avaliação de Impactes 

A metodologia seguida no EIA para analisar as alterações provocadas pelas dragagens nos campos de 
velocidades e tensões tangenciais junto ao fundo, foi a simulação dos campos de correntes em situações de 
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máxima enchente e máxima vazante. No que se refere ao padrão e velocidade das correntes, prevêem-se 
alterações iguais ou inferiores a 0,10 m/s, consoante as fases do ciclo de maré, sendo essas alterações 
negligenciáveis tanto para a manobra dos navios como para as condições sedimentares. Relativamente às 
alterações nas tensões tangenciais, estas também são negligenciáveis.  

Em síntese, a análise comparativa da hidrodinâmica e do regime sedimentar correspondentes à situação de 
referência e à situação após dragagem, mostrou que “não existem diferenças significativas nos 
comportamentos hidrodinâmico e sedimentar”. Assim, os impactes negativos ao nível dos descritores 
hidrodinâmica e dinâmica sedimentar resultantes da implementação do projecto são pouco significativos 
durante a fase de construção e também durante a fase de exploração. 

As operações de dragagem provocam a entrada em suspensão de sedimentos do fundo, que são transportados 
pelas correntes para zonas mais afastadas da área de dragagem. A quantidade de sedimentos postos em 
suspensão depende das características dos sedimentos, do seu grau de compactação e do método de 
dragagem e do modo como ele é executado. 

A avaliação da dispersão da mancha de dragagem foi realizada por simulação, considerando o EIA que os 
valores obtidos são apenas indicativos, dado que se desconhece as quantidades de sedimentos que são 
colocadas em ressuspensão. Os resultados obtidos indicam que (pp. 46 de WWW (2009) “Dragagem para o 
Estabelecimento da bacia de acesso e manobra do Terminal de Contentores de Alcântara”): 

 2/3 dos sedimentos se deposite ao longo de uma faixa estreita ao longo da margem com cerca de 6 km 
aproximadamente centrados na zona de dragagem, depositando-se os restantes sedimentos numa área 
muito extensa, com concentrações negligenciáveis a partir de uma distância pequena da principal área 
de deposição, 

 cerca de 1/3 dos sedimentos depositam-se num segmento de 1 km, centrado na zona de dragagem,  

 cerca de 43 a 60% dos sedimentos depositam-se num segmento de 2 km contendo a zona de dragagem 
e a zona imediatamente a jusante, 

 a deposição está condicionada pela altura em que a operação é realizada: vazante ou enchente, com 
maior acumulação de sedimentos a jusante ou a montante, respectivamente. 

Face ao exposto, nomeadamente ao facto de cerca de 2/3 dos sedimentos se depositar ao longo de uma faixa 
estreita ao longo da margem com cerca de 6 km aproximadamente centrados na zona de dragagem, que 
apenas 10% do material dragado apresenta contaminação (valor contudo subestimado tal como mencionado), 
considera-se que os impactes gerados em resultado da alteração da composição dos sedimentos de fundo, 
nomeadamente o aumento do seu grau de contaminação, são negativos, mas de reduzida magnitude e 
significância. 

Relativamente aos impactes resultantes da deposição de dragados das classes 1 e 2 ao largo de Alcântara e 
Algés, atendendo a que este locais são já actualmente utilizados para o efeito, considera-se que não ocorrerão 
impactes negativos resultantes da alteração dos sedimentos de fundo, nomeadamente quanto ao seu grau de 
contaminação. 

No que se refere aos sedimentos de Classe 3, estes serão depositados fora do estuário, já na orla costeira, pelo 
que devido às condições hidrodinâmicas da costa portuguesa não são expectáveis impactes negativos 
resultantes da alteração da composição dos fundos. 

 

4.3. Hidrologia e qualidade da água 

Situação de Referência 

As principais fontes de poluição identificadas para o estuário são a descarga de efluentes urbanos e industriais, 
poluição difusa de origem urbana, industrial e agrícola. Particularizando para a área do Projecto, a fonte de 
poluição mais significativa é o sub-sistema de Alcântara que serve grande parte do concelho de Lisboa e parte 
dos concelhos de Oeiras e Amadora, em que o efluente após tratamento primário na ETAR de Alcântara é 
descarregado directamente no estuário junto ao Terminal da Liscont. Na área do Projecto e na sua envolvente 
ocorre ainda a descarga de colectores pluviais, os quais transportam águas residuais domésticas. 
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De acordo com o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo (PGBH do Tejo) e do Plano de Ordenamento da 
Reserva Natural do Estuário do Tejo (PORNET), o estuário do Tejo é um meio de salinidade elevada, bem 
misturado e bem oxigenado e com uma elevada capacidade natural de renovação da água, que tem permitido 
manter uma razoável qualidade geral da água, apesar das elevadas cargas poluentes que têm vindo a ser 
realizadas ao longo do tempo, com excepção de algumas situações específicas de poluição identificadas no 
PGBH do Tejo. Estas situações são a presença de níveis elevados de metais na zona Barreiro-Seixal e junto à Foz 
do rio Trancão, na água e nos sedimentos, e níveis elevados de microorganismos nas frentes ribeirinhas de 
Lisboa e margem Sul. 

Tendo com base, a monitorização levada a cabo pela SIMTEJO, mais especificamente os resultados das 
estações de amostragem localizadas na zonas próximas da área de projecto, é possível verificar a forte 
influência das descargas de efluentes domésticos sobre a qualidade da água, registando-se valores elevados 
para os parâmetros microbiológicos, sólidos suspensos totais e várias formas de azoto e fósforo, que levam à 
classificação da qualidade da água, na generalidade dos casos, como D – água muito poluída de acordo com a 
Classificação de Usos Múltiplos do INAG.  

Saliente-se ainda os valores reduzidos de hidrocarbonetos, óleos e gorduras. No que se refere aos metais 
pesados, e apesar de existirem poucos dados recentes de avaliação da sua concentração na água, os poucos 
dados disponíveis não indicam a existência de problemas de contaminação da água por metais pesados. 

 

Avaliação de Impactes 

A ressuspensão de sedimentos afecta negativamente a qualidade da água pelo aumento do teor de sólidos em 
suspensão, potencialmente agravada pela presença de sedimentos contaminados, como é o caso, em que 
serão dragados sedimentos das Classes 1 e 2, mas também sedimentos da Classe 3 (material ligeiramente 
contaminado) e da Classe 4 (material contaminado), que corresponderão a cerca de 10% do total de 
sedimentos a dragar (valor contudo subestimado tal como mencionado). Os impactes gerados ao nível da 
qualidade da água são negativos e de média significância e temporários, considerando a ARH mais crítico o 
segmento de 2 km contendo a zona de dragagem e a zona imediatamente a jusante. No sentido de minimizar 
estes impactes considera-se que, na medida do possível, se deve privilegiar a realização das dragagens na 
vazante. 

Relativamente à dispersão da mancha resultante da imersão/deposição dos produtos dragados das Classes 1 e 
2 ao largo de Alcântara, o EIA conclui que uma parte significativa dos produtos imersos sai do estuário para o 
largo com as correntes de vazante não reentrando no estuário na enchente. Essa parte é maior para os 
lançamentos realizados na zona de imersão de jusante, durante o período entre a preia-mar e a vazante. 
Quanto à sedimentação no interior do estuário as maiores concentrações ocorrem junto à margem norte, 
espalhando-se a restante massa pelo estuário com concentrações menores. A sedimentação da maior parte da 
massa imersa realiza-se ao longo de uma semana, altura em que a percentagem de sedimentos em suspensão 
é menor que 10% (pp. 63 de WWW (2009) “Dragagem para o Estabelecimento da bacia de acesso e manobra 
do Terminal de Contentores de Alcântara”). 

O EIA, admitindo que em cada uma das operações de imersão de sedimentos será libertado um volume de 
sedimentos da ordem dos 2 500 m

3
, estima que cada uma das operações de dragados poderá conduzir a um 

aumento do teor médio de sólidos em suspensão totais entre 0,1 e 0,4 mg/l ao fim de uma semana (pp. 17 do 
Aditamento ao EIA). 

Em termos de qualidade da água, na área de deposição dentro do estuário, a imersão/deposição de 
sedimentos implica o aumento o teor de sólidos em suspensão na coluna de água que se prolongarão durante 
as duas semanas em que decorrerá a dragagem e que serão significativas durante pelo menos uma semana 
depois do último depósito (como já atrás foi referido, apenas uma semana depois é que a percentagem de 
sedimentos em suspensão é menor que 10%), altura em que o teor máximo de sólidos suspensos totais 
resultantes desta actividade será no máximo cerca de 15 mg/l, valor este que garante teor de sólidos em 
suspensão da mesma ordem de grandeza dos que habitualmente se fazem sentir no estuário (ver 4.2. Situação 
de Referência). 
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Em consequência, considera-se que ocorrerão impactes negativos de média significância e temporários na 
qualidade da água, devido ao aumento do teor de sólidos em suspensão.  

No sentido de minimizar os impactes considera-se que, na medida do possível, deve ser privilegiada a 
deposição de dragados durante a vazante. 

No que se refere aos sedimentos de Classe 3, estes, como já atrás foi referido serão depositados fora do 
estuário, já na orla costeira, pelo que devido às condições hidrodinâmicas da costa portuguesa não são 
expectáveis impactes negativos resultantes da alteração da composição dos fundos ou da qualidade da água. 

Durante a fase de exploração, ocorrerá a deposição de sedimentos resultantes da ressuspensão dos lodos 
depositados no fundo do estuário devido às correntes de maré e aos sedimentos em suspensão na água. A 
modelação efectuada aponta para que a deposição de 0,5m de coluna de sedimentos, essencialmente lodos, 
após a dragagem à cota -16,5, demore entre cerca de 3 a 7 meses, situação que condiciona as dragagens de 
manutenção a efectuar e que terá que ser aferida após a dragagem de estabelecimento a efectuar. No entanto, 
o EIA propõe à partida, dragagens de manutenção com uma periodicidade trimestral ou quadrimestral. 

Atendendo à melhoria da qualidade da água e à redução das fontes de poluição no estuário, com o 
desaparecimento das principais indústrias poluentes, a qualidade dos sedimentos nos fundos do estuário tem 
vindo a melhorar, sendo verificado que nas áreas sujeitas a dragagens, ocorre uma redução do grau de 
contaminação dos sedimentos depositados (Carlos Vale, com. pess.). Assim, é expectável, que os sedimentos 
que venham a ser depositados na Bacia de Acesso e Manobra venham a ser de grau de contaminação inferior 
ao que se verifica actualmente. 

No entanto, e para salvaguardar eventuais impactes decorrentes da dragagem e deposição de sedimentos 
contaminados, as dragagens de manutenção devem ser antecedidas de uma caracterização dos sedimentos em 
toda a coluna a dragar. 

As dragagens e a imersão/deposição de dragados durante a fase de exploração induzirão impactes negativos 
pouco significativos, temporários e localizados ao nível qualidade da água. 

 

Medidas de Minimização 

Devem ser consideradas as seguintes medidas: 

 . Utilização da draga hidráulica de sucção em marcha com capacidade de armazenagem no porão na 
ordem dos 5 000 m3 durante a fase de estabelecimento e durante a fase de exploração do Projecto. 

 . A draga deve ser dotada de um sistema de posicionamento em tempo real no sentido da operação de 
dragagem ser conduzida de forma precisa em termos de localização e cota de dragagem, para minimizar 
a área intervencionada e o volume dragado e, consequentemente, a ressuspensão de sedimentos. 

 . Calendarização das operações de dragagem e imersão deposição de dragados que privilegie a vazante. 

 

Programa de Monitorização 

No EIA não é proposto um programa de monitorização da qualidade da água, considerando apenas uma 
atenção particular aos resultados da monitorização da Simtejo, no que se refere aos sólidos suspensos totais, 
pH e hidrocarbonetos. Esta abordagem é claramente insuficiente para avaliar os impactes das dragagens na 
qualidade da água, tendo em conta as características dos sedimentos a dragar. 

Sendo a qualidade da água o factor analisado que se considera mais sensível e com possibilidade de vir a sofrer 
os maiores impactes, causados pela implementação do Projecto, este deve ser sujeito a monitorização, no 
sentido de avaliar o seu comportamento e variação ao longo do tempo. O Programa de Monitorização deve 
abranger os locais a dragar e de imersão/depósito. 

Desta forma, deve ser apresentado um plano de monitorização que inclua as diferentes fases: fase anterior ao 
inicio da construção (para posterior comparação de resultados), fase de construção e fase de exploração, e os 
seguintes aspectos: (i) parâmetros a monitorizar, (ii) locais e frequência de amostragem, (iii) métodos de 
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análise, (iv) métodos de tratamento de dados, (v) tipos de medidas de gestão ambiental a adoptar na 
sequência dos resultados do programa de monitorização e (vi) periodicidade dos relatórios de monitorização e 
respectivas datas de entrega. 

Devem ser recolhidas amostras no local de dragagem e em cada local de deposição de dragados, bem como a 
jusante e a montante do local de dragagem e dos locais de depósito. As recolhas devem ser efectuadas à 
superfície e em profundidade, em baixa mar e preia mar. 

Este programa deve ter em conta o solicitado nos itens 6 e 19 do Anexo I da Portaria nº 1450/2007, de 12 de 
Novembro, no que se refere à toxicidade, persistência e acumulação em seres vivos e sedimentos, 
nomeadamente através da determinação das substâncias responsáveis pela contaminação dos sedimentos na 
água. 

Sempre que se revelar necessária a realização de dragagens de manutenção (fase de exploração) devem ser 
efectuadas campanhas de amostragem da qualidade da água e caracterização dos sedimentos, de acordo com 
as mesmas especificações apresentadas para a fase de construção. 

 

4.4. Ecologia 

Situação de referência 

O EIA recorre a dados bibliográficos para caracterização da situação actual, tendo procedido à análise da 
informação disponível para caracterizar os elementos biológicos/ecológicos considerados mais importantes na 
área de estudo, na qual inclui a área estuarina adjacente ao actual TCA, e a área atlântica, visto estar previsto 
realizar a imersão de dragados da Classe 3 na zona do canhão submarino de Lisboa. 

Em virtude de a comunidade de macroinvertebrados bentónicos não ter sido correctamente caracterizada por 
falta de informação específica para a área de intervenção, e de o EIA não ter incluído as duas áreas previstas 
para depósito de dragados no interior do estuário (Alcântara e Algés) como fazendo parte da área de estudo, a 
CA solicitou, durante a fase de verificação de conformidade do EIA, que fosse realizada a caracterização destas 
comunidades incluindo as áreas de Alcântara e Algés, já que também serão directamente afectadas pelo 
projecto em análise. No Aditamento ao EIA (Maio 2010) é referida a inexistência de fontes bibliográficas 
específicas para os locais em causa, pelo que se tornou necessário proceder à realização de colheitas com 
particular incidência nas componentes biológicas mais intimamente associadas aos fundos estuarinos, neste 
caso, os macroinvertebrados bentónicos. 

A nova caracterização da situação actual para a comunidade de macroinvertebrados bentónicos é apresentada 
no Relatório “Caracterização da comunidade de macroinvertebrados bentónicos no canal de saída do estuário 
do Tejo” em falta no Aditamento (Maio 2010) ao EIA e nos Esclarecimentos Adicionais (Agosto 2010), entregues 
como complemento do Aditamento ao EIA. 

A amostragem de macroinvertebrados bentónicos, efectuada nos dias 30 de Julho e 2 de Agosto de 2010 nas 
duas áreas de depósito de dragados localizadas no interior do estuário (Algés - área A, e Alcântara - área B), e 
na área de Estabelecimento da Bacia de Acesso e Manobra do TCA (Área C) (Anexo I, Relatório “Caracterização 
da comunidade de macroinvertebrados bentónicos no canal de saída do estuário do Tejo”), foi realizada 
recorrendo a dois tipos de dragas Van veen com diferentes áreas de amostragem (0,05 m2 e 0.025 m2). A 
reduzida dimensão destas dragas e consequentemente o seu peso, em conjugação com a profundidade dos 
locais a amostrar e as correntes que aí se fazem sentir, em determinadas fases da maré, contribuíram para que 
a draga não tenha sido eficiente na amostragem que se pretendia realizar. O facto de a draga utilizada recolher 
frequentemente água, pequenas pedras ou uma quantidade muito reduzida de sedimento, tal como referido 
no texto do Relatório sobre os macroinvertebrados bentónicos, revela a sua ineficiência na amostragem. 
Atendendo às características do local, a utilização de uma draga de maiores dimensões como a Smith-McIntyre 
ou Day, pela maior estabilidade que oferecem em condições de elevado hidrodinamismo, teria sido a melhor 
solução técnica. 

Apesar de no programa de colheitas efectuadas se ter previsto a realização de 6 amostras na Área A, 5 na área 
B, e 4 na área C, foram efectuadas várias tentativas que não recolheram qualquer organismo, o que, admitindo 
que foi utilizada a draga com uma área de amostragem de 0,05 m

2
,
 
resultou na obtenção de uma amostra na 



 
Parecer CA 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
Dragagem para o Estabelecimento da bacia de acesso e manobra do Terminal de Contentores de Alcântara 
Fase de Anteprojecto 

14 

área A (A5), que recolheu 2 indivíduos; uma na área B (B1), que recolheu 4 indivíduos; e zero na área C. As 
restantes colheitas, tal como referido no texto do Relatório “Caracterização da comunidade de 
macroinvertebrados bentónicos no canal de saída do estuário do Tejo”, foram realizadas na envolvente às áreas 
previamente definidas, tendo recaído na margem sul próximo do Olho de Boi, no caso da área B; ligeiramente a 
Norte, no caso da zona A, ainda no canal central; e encostadas à gare marítima de Alcântara, no caso da área C. 

Na caracterização da situação actual, constante do Relatório “Caracterização da comunidade de 
macroinvertebrados bentónicos no canal de saída do estuário do Tejo”, são apresentados os valores do índice 
de diversidade de Shannon-Wiener e a riqueza específica, os quais são comparados com os valores obtidos no 
cálculo do índice de integridade biótica, AMBI, verificando-se que fornecem resultados antagónicos. Atendendo 
aos resultados obtidos no primeiro caso, as comunidades encontrar-se-iam degradadas já que a riqueza 
específica é reduzida e a diversidade é inferior a 1 na maioria das estações amostradas. Pelo contrário, os 
valores obtidos para o AMBI indicam que os 3 locais em análise (A, B e C) evidenciam uma perturbação ligeira 
ou quase ausente, tal como referido no texto do Relatório de caracterização da comunidade de 
macroinvertebrados. Esta inconsistência prende-se certamente com o reduzido número de indivíduos e taxa 
recolhidos nas campanhas de amostragem (Quadro 3.1, Relatório “Caracterização da comunidade de 
macroinvertebrados bentónicos no canal de saída do estuário do Tejo”), que acaba por inviabilizar a utilização 
do AMBI. Importa ainda salientar que o reduzido número de amostras nas áreas de depósito de dragados 
associadas ao facto de a draga utilizada não ter sido eficiente, levantam sérias dúvidas quanto à fiabilidade dos 
resultados, não se conseguindo apurar, com segurança, se os resultados obtidos indicam a existência de uma 
comunidade empobrecida ou reflectem uma deficiente amostragem. 

Atendendo às limitações decorrentes do equipamento usado na amostragem dos locais em causa, que resultou 
numa baixa eficiência das dragagens na recolha de organismos, e ao facto de apenas terem sido colhidos 
organismos em duas estações incluídas nas 3 áreas a caracterizar (zonas de deposição de dragados e de 
dragagem), é legítimo considerar que a situação actual, relativa à comunidade de macroinvertebrados 
bentónicos, não se encontra devidamente caracterizada. 

 

Avaliação de impactes 

Os impactes previsíveis sobre a fauna e flora aquáticas durante as fases de construção e exploração do projecto 
resultam das seguintes acções: 

 Operações de dragagem e libertação do excesso de água contida nos dragados 

 Movimentação da draga 

 Imersão/deposição dos dragados no destino final apropriado 

Segundo o EIA, a execução do projecto envolverá a dragagem de cerca de 145.000 m
3
, dos quais 141.956 m

3
 

correspondem a sedimentos incluidos nas Classes 1 e 2, e 2.419 m
3
 de sedimentos incluídos na Classe 3, apesar 

da existência de uma amostra incluída na Classe 4 (P16), que não é tida em consideração, uma vez que as 
contra-análises efectuadas não confirmaram a existência desta categoria nos sedimentos analisados.

 
No 

entanto, após críticas da CA, foi realizado um estudo posterior (Nemus, Agosto 2010) para clarificar a situação, 
tendo sido confirmada a existência de sedimentos da Classe 4, não na área anteriormente identificada, mas 
numa outra estação (P9). 

O EIA identifica correctamente os impactes previstos para a flora e fauna aquáticas. A avaliação dos impactes é 
apresentada conjuntamente para as duas fases do projecto, por se considerar que as acções geradoras de 
impacte são as mesmas na fase de construção e na fase de exploração, o que constitui uma realidade. No 
entanto, as dragagens de manutenção da cota batimétrica dos -16,5 m (Z.H.), apesar de envolverem um 
volume bastante inferior (42.500 m3) ao volume necessário ao Estabelecimento da Bacia de Acesso e Manobra 
do TCA, serão realizadas com uma periodicidade entre 4 a 7 meses, que por ser demasiado curta, terá impactes 
negativos na regeneração das comunidades de macroinvertebrados bentónicos afectadas e necessariamente 
nas cadeias tróficas, que não são discriminados. 
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Os impactes expectáveis para a flora do meio aquático, de acordo com a avaliação efectuada no EIA, 
apresentam uma magnitude sem expressão e são muito pouco significativos, o que, atendendo aos elementos 
considerados no estudo (fitoplâncton e macroalgas), se revela adequado. 

No tocante à fauna, importa salientar que, apesar de no geral se concordar com a avaliação de impactes 
efectuada no EIA, existem duas situações que se consideram subavaliados no EIA. A primeira diz respeito ao 
impacte “Degradação do habitat por libertação de contaminantes presentes nos sedimentos”, que foi 
classificado com uma magnitude reduzida e pouco significativo, o que não parece credível, tendo em 
consideração o grau de contaminação dos sedimentos provenientes do limite nascente da dragagem da Bacia 
de Manobra do TCA, em particular as estações 6, 7, 8, 9 e 16, onde foram amostrados sedimentos das Classes 3 
e 4 (EIA e Nemus, Agosto 2010). Como tal, este impacte deveria ser considerado de magnitude e significância 
média para a componente faunística, principalmente por poder ser potenciado na cadeia trófica e estender-se 
a outros locais do estuário, devido à dispersão da pluma de imersão e à mobilidade dos organismos pelágicos e 
da avifauna. Um segundo caso diz respeito ao impacte “Eliminação das comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos”, avaliado com uma magnitude reduzida e pouco significativo no caso das dragagens, e com 
magnitude sem expressão e pouco significativo, no caso da deposição de dragados. 

Não existe informação bibliográfica ou constante do presente EIA que permita concluir que a regeneração da 
comunidade de macroinvertebrados, sujeita a acções de dragagem e depósito de dragados com uma 
periodicidade tão curta quanto a que está prevista para manutenção da cota necessária ao bom 
funcionamento da Bacia de Acesso e Manobra do TCA seja possível, pelo que a reversibilidade, duração e 
probabilidade de ocorrência do impacte poderão estar incorrectamente classificadas, resultando numa 
subavaliação da significância do impacte. 

O EIA refere que a comunidade de macroinvertebrados bentónicos será a que sofrerá impactes cumulativos de 
maior relevância. Acrescenta ainda que a sua recuperação, em especial nas zonas a dragar, será extremamente 
difícil devido à realização de dragagens sucessivas no âmbito dos projectos associados e da manutenção. O 
aumento do tráfego marítimo, no interior do estuário, também é identificado como um impacte importante, 
mas de difícil avaliação. Considera-se que a avaliação dos impactes cumulativos apresentada no EIA é 
extremamente superficial e manifestamente insuficiente para as enormes transformações que se perspectivam 
para o estuário. 

 

Medidas de minimização 

A única medida de minimização preconizada no EIA .e com a qual se concorda, é a de realizar as dragagens fora 
da época de reprodução dos macroinvertebrados nectónicos e ictiofauna com interesse conservacionista e 
piscatório, nomeadamente das espécies ictíicas migradoras com elevado estatuto de conservação. Entende-se, 
no entanto, que devem ser acrescentadas outras e mais desenvolvida a que o EIA apresenta. Assim, as medidas 
de minimização a adoptar para reduzir os impactes identificados no presente descritor devem incluir: 

 Execução das dragagens recorrendo a métodos, técnicas e equipamentos adequados à não dispersão 
dos sedimentos na coluna de água 

 Realização das dragagens apenas durante a vazante, preferencialmente no início da mesma, nos locais 
considerados potencialmente mais contaminados (limite nascente da dragagem da Bacia de Manobra 
do TCA), por forma a reduzir a dispersão dos poluentes na coluna de água e consequentemente na 
cadeia trófica estuarina. 

 Calendarização das dragagens tendo em consideração as épocas de maior vulnerabilidade da ictiofauna, 
acautelando, neste caso: 

– as épocas de maior intensidade migratória de espécies diádromas (Novembro a Abril) as quais 
nessitam de passar pelo canal principal do estuário podendo ser afectadas pela deposição de 
dragados nos dois locais situados no interior do estuário (Algés e Alcântara). 

– as épocas de maior recrutamento de larvas e juvenis de espécies de peixes que utilizam o estuário 
como nursery (Março a Junho), que neste caso é coincidente com o recrutamento das espécies de 
macroinvertebrados bentónicos e nectónicos que também ocorre na Primavera 
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o que implica que o período mais adequado à minimização dos impactes recai sobre os meses de Julho a 
Setembro. 

 

 

Plano de monitorização 

O EIA não contempla qualquer plano de monitorização. Atendendo a que: 

 A situação actual relativa à comunidade de macroinvertebrados na área de intervenção se encontra mal 
caracterizada; 

 A APL tem realizado, desde há décadas, dragagens e depósito de dragados sem que tenham sido 
apresentados resultados da monitorização dessas comunidades; 

 Não existe informação relativa à capacidade de regeneração das comunidades face a dragagens 
sucessivas com um tão curto intervalo de tempo, o que dificulta a avaliação de impactes; 

propõe-se a implementação de um programa de monitorização visando o acompanhamento da comunidade de 
macroinvertebrados bentónicos, no interior do estuário. Este, deve ser iniciado antes da fase de construção, 
tendo em vista a caracterização da situação actual, e deve ser continuado pelas fases de construção e 
exploração, devendo contemplar a área a dragar e as duas zonas previstas para deposição de dragados (Algés e 
Alcântara). Os detalhes deste programa deverão ser apresentados na fase de Projecto de Execução. 

O programa deve permitir alcançar os seguintes objectivos: 

 Avaliar a evolução das comunidades de macroinvertebrados bentónicos e as consequências das 
alterações decorrentes da dragagem e imersão de dragados na recuperação dessas comunidades. 

 Analisar a granulometria dos sedimentos superficiais e relacioná-la com a comunidade de 
macroinvertebrados que lhe está associada. 

 

4.5. Sócio Economia 

Situação de referência 

No levantamento funcional da envolvente imediata da área do Projecto o EIA identifica, para além do Terminal 
de Contentores de Alcântara, as seguintes zonas de actividades portuárias operacionais: o Terminal de 
Cruzeiros de Alcântara, o Terminal de Cruzeiros da Rocha Conde de Óbidos e o Cais Avançado de Alcântara, 
zonas não concessionadas, sob a gestão directa da Administração do Porto de Lisboa, verificando-se o mesmo 
em relação às Docas de Recreio de Santo Amaro, Alcântara, Belém e Bom Sucesso, áreas sobre as quais a APL 
detém jurisdição. 

A envolvente imediata da área do Projecto regista ainda forte representatividade das actividades de 
restauração e similares (foram identificados 37 estabelecimentos), especialmente na Doca de Santo Amaro 
(25). A Doca de Alcântara apresenta uma maior representatividade dos estabelecimentos de comércio (6 
estabelecimentos), serviços e escritórios (20 estabelecimentos de serviços e escritórios), também 
representativos na Rocha Conde de Óbidos, mas mais concentrados na Doca de Alcântara Norte. Destaca-se a 
especificidade das empresas Companhia de Cruzeiros Fluviais (Rocha Conde de Óbidos Norte) e Lisboa Vista do 
Tejo (Doca de Alcântara Norte), cujas embarcações se encontram fundeadas na Doca de Alcântara (utilizando o 
acesso montante através da ponte móvel) e que efectuam passeios fluviais. As escolas e associações 
desportivas concentram-se também em torno das Docas de Recreio (5 escolas de remo e vela). Na envolvente 
imediata da área do Projecto foram ainda identificados 4 espaços culturais, entidades da administração central 
do Estado (Guarda Nacional Republicana – Brigada Fiscal, Direcção Regional de Saúde de Lisboa e o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, Capitania do Porto de Lisboa, Alfândega de Lisboa e Polícia de Segurança Pública), e 
ainda parques de estacionamento e o Estaleiro Naval da Rocha. 
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Avaliação de Impactes 

Os potenciais impactes negativos ocorrem essencialmente durante a fase de construção, decorrentes da 
perturbação induzida pela realização das operações de dragagem, embora muito pouco significativa, tendo em 
conta a reduzida dimensão das intervenções, o curto período em que se estima que estas venham a decorrer 
(apenas 2 semanas) e a perturbação induzida pela restante movimentação habitual de navios na zona. 

O EIA considera que as populações residentes na área envolvente à área de intervenção, nomeadamente nas 
freguesias de Alcântara, Prazeres e Santo–o-Velho, não serão directamente afectadas por estes impactes, dado 
o distanciamento do parque habitacional em relação à área de jurisdição do Porto de Lisboa e à área do 
Projecto (encontram-se separados pela Avenida da Brasília, pela Avenida de Índia/Avenida 24 de Julho e pela 
linha do caminho-de-ferro). A perda de qualidade geral do ambiente resultante da perturbação induzida pelas 
intervenções previstas irá afectar, segundo o EIA, eventualmente, o pessoal empregado e os utentes dos 
equipamentos e estabelecimentos localizados na Rocha Conde de Óbidos e Alcântara Norte, designadamente 
no TCA, em relação ao qual são também assinaladas interferências nas acessibilidades fluviais. Estes impactes 
prevêem-se de magnitude reduzida mantendo-se ao longo da curta fase de construção prevista, sendo 
reversíveis após a conclusão das obras. 

Assim, considera-se que os impactes negativos directos decorrentes da fase de construção, que se traduzem na 
afectação da qualidade de vida das populações (pessoal empregado e os utentes dos equipamentos e 
estabelecimentos localizados na Rocha Conde de Óbidos e Alcântara Norte) ou em condicionamentos às 
acessibilidades fluviais, apresentam uma magnitude e significância reduzidas. 

 

4.6. Ordenamento do Território e Condicionantes 

Na fase de conformidade foi solicitada informação adicional, no pressuposto que o leito do Tejo, no local em 
causa (junto à margem norte) estava integrado no concelho de Lisboa. A ser assim, havia que avaliar o projecto 
à luz do regime da REN. No entanto veio-se posteriormente a verificar que o leito do Tejo não está integrado 
nos limites administrativos do município de Lisboa ou outro, donde o regime jurídico da REN fica sem 
aplicabilidade. 

Não obstante, considera-se que a salvaguarda de eventuais valores ecológicos, bem como da manutenção do 
equilíbrio e da dinâmica flúvio marítimas, que são objectivos do regime jurídico da REN, podem ser asseguradas 
por via de outros descritores, nomeadamente da ecologia, hidrodinâmica, e regime sedimentar, e hidrologia e 
qualidade da água. 

 

Situação de referência 

Atento o acima exposto a CCDR-LVT considera que não há enquadramento legal para efectuar a avaliação do 
projecto em termos de ordenamento e condicionantes. 

 

Avaliação de impactes 

A CCDR-LVT, constatando que a área de intervenção do projecto não se integra nos limites administrativos do 
município de Lisboa ou de outro município, não procedeu à avaliação da compatibilidade do projecto com os 
objectivos do regime jurídico da REN ou com o Plano Director Municipal de Lisboa. 

Além do exposto, considera-se que a adequação do presente projecto ao Programa Nacional da Politica do 
Ordenamento do Território (PNPOT), ou ao Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa (PROTAML), no que estes definem como estratégia de ordenamento para o município, 
para a região ou para o país, depende da apreciação que neste âmbito vier a ser feita em sede de avaliação do 
projecto de expansão do terminal de contentores de Alcântara. 

Relativamente a objectivos de outra natureza previstos naqueles IGT, assume relevância uma das prioridades 
estabelecidas no PROTAML, especificamente a sustentabilidade ambiental. 
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Esta prioridade materializa-se genericamente com a definição e preservação de uma Estrutura Metropolitana 
de Protecção e Valorização Ambiental que constitua a rede fundamental de áreas, corredores, e ligações 
ecológicas, de valorização ambiental do sistema territorial, e que se concretiza através da Rede Ecológica 
Metropolitana (REM) e das áreas a estabilizar. No contexto da REM, o Estuário do Tejo está classificado como 
uma Área Estruturante Primária relevando-se a sua importância enquanto zona húmida de importância 
nacional e europeia. Neste âmbito é ainda salientada a importância da (re)valorização da água como elemento 
de sustentabilidade ambiental e de valorização da paisagem. 

Atentas as características do presente projecto e aquelas directrizes do PROT assume relevância a avaliação de 
impactes nos descritores ecologia e qualidade da água. Assim, tendo em consideração a avaliação desenvolvida 
no presente parecer para os referidos factores, considera-se que o Projecto não põe em causa a integridade da 
REM, embora constitua um novo factor de pressão, não contribuindo para a prossecução dos objectivos da 
mesma. 

 

4.7. Ruído 

Enquadramento Legal 

O EIA estabelece que as operações de dragagem (e a deposição de material dragado associada) devem 
respeitar o indicado no RGR2007, nomeadamente no que diz respeito à produção de ruído que, até à 
aprovação da carta de classificação acústica de zonas, deverá ser inferior a Lden = 63 dB(A) e Ln = 53 dB(A) para 
os receptores sensíveis. 

Deve ainda ser assegurado o cumprimento do estabelecido no artigo 13º, em particular no que diz respeito ao 
critério de incomodidade. 

Salienta-se ainda que, de acordo com o artigo 14º, é proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias 
na proximidade de edifícios de habitação aos sábados, domingo e feriados e, nos dias úteis, entre as 20 h e as 8 
h. 

Situação de referência 

O ambiente actual foi caracterizado ao abrigo do Regulamento Geral do Ruído (RGR) em vigor, (Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de Janeiro, corrigido pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de Março e pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto) com recurso a campanhas de medições que ocorreram nos dias 18, 
19 e 23 de Novembro de 2009 para os três períodos de referência (diurno: 7h-20h, entardecer: 20h-23h e 
nocturno: 23h-7h). 
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Fig. 2. – Localização da situação acústica e dos pontos de medição de ruído considerados 

Essas medições foram efectuadas nos domínios do TCA, próximas de edifícios com utilizações consideradas 
mais sensíveis ao ruído (ex.: Gare Marítima Rocha do Conde de Óbidos). 

Nestes locais de medição, como se pode depreender da figura seguinte do EIA, o nível sonoro já só é 
compatível (actualmente) com a classificação como Zona Mista e, mesmo nessas circunstâncias, já se encontra 
muito próximo dos limites máximos admissíveis. 

 

No EIA salienta-se ainda que, pelo facto da campanha de medições ter ocorrido em Novembro, o nível sonoro 
de ruído ambiente ser mais reduzido. Nos meses de Verão, devido à acostagem de navios de recreio e ao 
funcionamento ininterrupto dos motores, o nível de ruído ambiente seria significativamente superior. 
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Em relação à Carta de Classificação (Acústica) de Zonas do concelho de Lisboa, o município informou que ainda 
se encontra em fase de elaboração. 

Considera-se que a utilização do Mapa de Ruído como elemento caracterizador do ambiente sonoro de um 
dado local carece de fundamento, principalmente em situações que distem de forma significativa do horizonte 
temporal para o qual foi realizado ou sempre que as condições de base tenham sido alteradas. 

No presente caso, como foram efectuadas campanhas de medição de caracterização do ambiente sonoro 
inicial e o mapa de ruído surgiu como elemento comparativo acessório, não teve qualquer influência nas 
conclusões deste EIA. 

 

Avaliação de impactes 

A metodologia utilizada na identificação e caracterização do impacte sonoro do projecto seguiu uma 
metodologia inversa da tradicionalmente utilizada. 

De facto, dado o desconhecimento que a equipa do EIA tinha sobre o equipamento que efectivamente será 
utilizado nas operações de dragagem, optou por definir qual seria a emissão sonora máxima admissível que 
permitia o cumprimento do actual RGR nos locais que identificou como mais sensíveis a alterações no 
ambiente sonoro exterior. 

Ld (Dia) ≤ 65 dB(A), Le (Entardecer) ≤ 60 dB(A) e Ln (Noite) ≤ 55 dB(A) 

 

Como termo de comparação utilizaram resultados da campanha de monitorização efectuada no âmbito do 
“Estabelecimento do Canal de Acesso ao Terminal Multimodal de Xabregas” durante a qual se constatou que o 
ruído gerado pela draga apenas se propagava nas imediações do cais quando se encontrava muito próxima da 
costa. 

Como pressupostos de base consideraram que as operações de dragagem se iriam desenrolar em laboração 
contínua num período de 2 semanas. Salientam ainda que “não estando contudo previsto qualquer transporte, 
quer de materiais quer de equipamentos, por via terrestre, pelo que a influência acústica deverá cingir-se à 
imediata envolvente à área a intervencionar”. 

Da análise de impactes efectuada o EIA concluiu que, para um afastamento da margem de aproximadamente 
130 m, a potência máxima de emissão terá de ser inferior aos limites a seguir transcritos: 

P. Diurno: 95 dB(A), P. Entardecer: 90 dB(A) e P. Nocturno: 85 dB(A) 

Assim, desde que sejam cumpridas as condições anteriormente expostas, o EIA prevê que “os Impactes 
Ambientais, na Componente Ruído, em ambas as fases tenham significância negligenciável”. 

Considerando que nas imediações da zona afecta ao TCA não existem receptores cuja sensibilidade ao ruído se 
possa considerar significativa e que as operações de dragagem se desenvolverão no leito do Rio Tejo, a cerca 
de 130 m da margem, e que essas “operações ruidosas” estarão parcialmente protegidas pelas edificações e 
“pilhas” de contentores já existentes no local, não se afigura que os impactes dessas dragagens venham a 
ocasionar níveis sonoros que, por si só, ultrapassem os limites máximos impostos pelo actual RGR2007. 

Tendo em atenção que se confirma a existência de sedimentos da Classe 4, os quais terão de ser depositados 
em aterro, devidamente preparado, a deposição dos sedimentos dragados não poderá ocorrer integralmente 
em meio aquático. Neste novo contexto será necessário analisar, em sede de RECAPE, os impactes no 
Ambiente Sonoro que venham a decorrer do transporte rodoviário e/ou ferroviário desses sedimentos. 

Em relação aos impactes cumulativos, apesar do EIA referir que “Na fase de construção não existindo limites 
legais específicos associados …”, estes existem e foram mencionados no próprio EIA no factor Ambiente 
Sonoro/Ruído. 

Novamente, considerando as imposições de limite máximo de emissão transcritas anteriormente, julga-se que 
será possível cumprir o exposto no actual RGR2007, tanto na situação de “construção” como de “exploração”. 
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No entanto, a realidade analisada e avaliada no EIA sofreu alterações com a detecção da existência de 
sedimentos da Classe 4.  

Assim, em RECAPE deverão ser reavaliados os impactes cumulativos uma vez que passarão a coexistir os 
movimentos rodoviários e ferroviários resultantes da expansão do TCA, com movimentos da mesma natureza 
resultantes do transporte desses sedimentos para terra. 

 

Medidas de minimização 

Não são propostas medidas de minimização em relação ao Ambiente Sonoro uma vez que no EIA se considera 
que os impactes “quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, de magnitude reduzida e 
negligenciáveis”. 

Em RECAPE deverá ser reavaliada a necessidade de implementação de medidas de minimização, seja pela 
adequada selecção dos equipamentos a utilizar, seja pela limitação dos horários de trabalho ou mesmo pela 
selecção dos trajectos a efectuar pelos meios de transporte terrestre que vierem a ser seleccionados para 
transportar os sedimentos das dragagens a aterro adequado, ou ainda através de outros meios que possam vir 
a ser considerados mais apropriados. 

 

Plano de monitorização 

Não é proposto nenhum plano de monitorização em relação ao Ambiente Sonoro uma vez que no EIA se 
considera que os impactes “quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, de magnitude 
reduzida e negligenciáveis”. 

Em RECAPE deve ser apresentado um Plano de Monitorização das operações de dragagem e deposição de 
sedimentos que possibilite a aferição dos valores adoptados neste EIA e dos que venham a ser apresentados no 
RECAPE, e a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no RGR2007 para operações ruidosas desta 
natureza. 

 

4.8. Património Subaquático 

Situação de referência 

Segundo o EIA, “… a área do Projecto apresenta diversos constrangimentos à realização de trabalhos de 
prospecção arqueológica subaquática, tendo-se por isso considerado que os mesmos deveriam ser excluídos da 
caracterização a efectuar.”*§+”Considera-se que se trata de uma área de leito genericamente alterada, devido 
essencialmente às múltiplas dragagens, realizadas na bacia de manobra e acesso ao terminal existente e a 
modelações que permitiram a instalação de cais e doca”, afirmações com as quais se concorda. 

Sublinhe-se a concordância com as referências constantes do EIA, que resumem em pleno o cerne da 
problemática da salvaguarda do património cultural subaquático através da minimização dos impactes 
negativos em tais contextos de obra: “No entanto, a cota a estabelecer a -16,5m (Z.H.), numa área de, 
aproximadamente, 100x850m (a que acresce a largura dos taludes a executar, com uma inclinação de 1V / 5H, 
em todas as zonas não adjacentes ao cais), poderá atingir níveis em zonas onde nenhuma dragagem afectado 
anteriormente (?)2. Nesta circunstância, salienta-se o potencial património náutico e subaquático, decorrente 
da importância que o estuário do Tejo teve ao longo dos tempos para a navegação.”*§+” 

 

Avaliação de impactes e medidas de minimização 

                                                             
2
 * Presume-se que o sentido desta frase seja: “poderá atingir níveis em zonas onde nenhuma dragagem tenha sido efectuada 

anteriormente” ou “poderá atingir níveis em zonas que nenhuma dragagem tenha afectado anteriormente”. 
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Concorda-se com a avaliação constante do EIA segundo a qual “A fase mais susceptível de implicar impactes 
negativos, directos, irreversíveis e de magnitude e significância indeterminada é a fase de construção, com a 
execução da dragagem de fundação que será desenvolvida até à cota de -16,5m (ZH).”[§]” as repercussões da 
fase de exploração e das inerentes dragagens de manutenção ou reposição de cotas são menores ou mesmo 
nulas.” 

Sobre os eventuais impactes do Projecto sobre o Património cultural subaquático, os quais decorrem do plano 
de dragagens previsto, que supõe dragar a bacia à cota de -16,5m (ZH), isto é, c. 1,5m abaixo do nível máximo 
atingido até à data por dragagens de manutenção, conclui-se que o permanente acompanhamento presencial 
destas dragagens por uma equipa de arqueologia especializada no âmbito náutico e subaquático é obrigatório, 
e constitui a condição necessária à minimização de eventuais impactes negativos que possam vir a incidir sobre 
vestígios daquele património, eventualmente enterrados no seio do nível sedimentar a dragar pela primeira 
vez – o que, pelo menos, ocorrerá em toda a área, excepto, provavelmente, na faixa mais próxima da margem. 

Complementarmente,  

– por um lado, a draga a utilizar deve dispor de um sonar de detecção de obstáculos (OAS = Obstacles 
Avoidance System) acoplado aos sistemas de desagregação e sucção, o que é comum há mais de uma década, 
sobretudo em contextos sedimentares compactados e, particularmente, em áreas de fundeadouros históricos 
(como é o caso) onde a presença de destroços de navios e embarcações de madeira de maior ou menor 
antiguidade e de correlativa importância patrimonial é mais ou menos uma constante;  

– por outro, o sistema de dragagem que vier a ser utilizado deve possibilitar a observação (directa ou indirecta) 
dos sedimento dragados, de modo a permitir a identificação instantânea de quaisquer vestígios com significado 
arqueológico – isto, quando os próprios dispositivos de sucção e/ou de desagregação não colidem eles-próprios 
com tais obstáculos (como paradigmaticamente é o caso de navios e embarcações), como, aliás, já se verificou 
em Portugal (Arade 703, Arade 824, RAvF 20035 e RAvG 20046);  

– a referida equipa de arqueologia deve estar em permanente articulação com a Divisão de Arqueologia 
Náutica e Subaquática do IGESPAR, de modo a garantir-se a todo o momento a imediata resposta operacional 
que as circunstâncias exigirem no plano da peritagem e avaliação de situações, atendendo nomeadamente ao 
facto de esta entidade de tutela ser a única em Portugal na especialidade da arqueologia de navios e na da 
conservação de vestígios arqueológicos correlativos, para o que dispõe igualmente das únicas infra-estruturas 
laboratoriais específicas existentes no País. 

 

 

5. Síntese dos pareceres externos 

No âmbito da consulta a entidades externas referida no ponto 2 deste documento, foram recebidos pareceres 
do Instituto da Água (INAG) e da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), os quais constam do Anexo III 
do presente documento. 

O INAG refere que, atendendo às alterações verificadas no âmbito da sua participação no processo de AIA, não 
dispõe de disponibilidade técnica para emissão de parecer no prazo solicitado. 

A DGEG informa que verificou não haver sobreposição da área de estudo com áreas afectas a recursos 
geológicos. 

                                                             
3
 Alves, F., 1999, Acerca dos destroços de dois navios descobertos durante as dragagens de 1970 na foz do rio Arade (Ferragudo, 

Lagoa). In Ventura, M., coord., As Rotas Oceânicas – Sécs. XV-XVII (4
as

 Jornadas de História Ibero-Americana (Portimão, 7 a 9 de 

Maio de 1998): 29-92. Ed. Colibri, Lisboa. 

4
 Id. 

5
 Rodrigo, R, 2002, Relatório preliminar de escavação e acompanhamento arqueológico Rias de Aveiro F. Trabalhos do CNANS, 6. 

CNANS, Lisboa. 
6
 Alves, F. e Ventura, P., 2005, Relatório da intervenção arqueológica de emergência no sítio dos destroços do navio do século XV 

Ria de Aveiro G. Trabalhos do CNANS, 31. CNANS, Lisboa. 
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6. Consulta Pública 

A Consulta Pública decorreu durante 40 dias úteis, desde o dia 21 de Junho a 13 de Agosto de 2010, tendo 
neste período sido recepcionados dois pareceres, da Junta de Freguesia dos Prazeres e da Junta de Freguesia 
de Alcântara. 

Na sua exposição a Junta de Freguesia dos Prazeres, para além da análise ao EIA, remete também a resposta 
enviada à empresa responsável pelo EIA no seguimento duma solicitação desta, aquando da elaboração desse 
estudo. 

Considera que o EIA não reflectiu de nenhuma forma as questões colocadas pela Junta de Freguesia. 

Salienta que o Decreto-Lei que fundamenta (ou fundamentou) estas acções foi revogado pela Assembleia da 
República e que essa revogação foi promulgada pelo Presidente da República, concluindo que o projecto 
perdeu objecto e fundamento legal, requerendo a sua imediata interrupção e suspensão até competente 
decisão administrativa e executiva. 

Apresenta um conjunto de críticas ao EIA e considerações que, em sua opinião, fundamentam a imediata 
interrupção e suspensão do projecto, nomeadamente: 

 Apesar da existência de amostras de sedimentos contaminadas por chumbo, recolhidas em local 
precisamente frontal à zona do pretendido alargamento palafítico do cais de acostagem, o EIA conclui 
que os sedimentos não possuem potencial ecotoxicológico. Verifica-se no entanto que o local de 
depósito na designada Área Atlântica é caracterizado pela imersão de sedimentos com esse potencial 
ecotoxicológico; 

A CA considera que o reconhecimento da toxicidade dos sedimentos pelo EIA é inerente à sua classificação 
como classe 3 e 4, relativamente ao grau de contaminação por metais e compostos orgânicos (a qual se 
encontra regulamentada pela Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro, distinguindo-se entre material 
dragado limpo (Classe 1), com contaminação vestigiária (Classe 2), ligeiramente contaminado (Classe 3), 
contaminado (Classe 4) e muito contaminado (Classe 5)). 

 

 A Avaliação de impactes na geologia, geomorfologia e hidrogeologia carece de racionalidade 
expositiva, pondo em causa a conclusão de inexistência de Impactes ambientais decorrentes da 
dragagem; 

A CA reconhece a falta de objectividade do EIA. A informação relativa à caracterização e avaliação dos 
referidos descritores encontra-se dispersa num conjunto de documentos e factores, tendo sido nesses 
documentos que a CA fundamentou a sua apreciação. 

 

 No que respeita a Hidromorfologia e Hidrografia, Hidrodinâmica e Regime Sedimentar, não é definido 
o comportamento estatístico após imersão dos dragados, especificamente se se criará uma massa de 
lamas e vasa em suspensão, equivalente a metade das emersões. É afirmado que as dragagens e 
imersões não provocarão alterações significativas no padrão de corrente, mas não são apresentados 
os estudos e modelos que sustentam essa afirmação; 

A CA esclarece que, de acordo como Anexo IV do EIA, a “sedimentação da maior parte da massa imersa 
realiza-se ao longo de um período de cerca de 1 semana, altura em que a percentagem de sedimentos é 
inferior a 10%.”. Os estudos que sustentam a afirmação relativa às alterações no padrão de corrente são 
também apresentados no referido Anexo (Fig. 4.9 pág. 25). 

 

 Em relação a Hidrologia e Qualidade da Água, a fraseologia quanto ao caneiro de Alcântara e a sua foz 
é desconexa, revelando alguma confusão quanto à natureza do caneiro; 
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 A avaliação de impactes no factor ambiental Ecologia não parece razoável, uma vez que compara a 
situação futura com a actual e não com a situação que deveria existir; 

A CA considera que, tal como em qualquer outro EIA, a avaliação de impactes só poderá ser realizada 
tendo por base a situação de referência actual, já que um dos objectivos da AIA é avaliar os impactes que 
resultam das acções decorrentes da execução do projecto em análise, por forma a implementar medidas 
que permitam minimizar os seus efeitos. 

 

 As questões Socioeconómicas reflectem uma visão unilateral e condicionada ao afirmar um impacte 
mínimo, minimizável ou residual na economia local. O EIA considera este impacte positivo uma vez 
que a expansão do terminal de contentores possibilitar a criação de alguns postos de trabalho, mas 
omite a inevitável redução de trabalhadores, volumes de vendas, assistência, visitas e refeições 
servidas nas Docas. Não refere também o impacte negativo na vida económica das freguesias 
ribeirinhas durante e após as dragagens e trabalhos inerentes ao projecto; 

A CA esclarece que as referidas questões se reportam essencialmente ao Projecto de Expansão do 
Terminal de Contentores de Alcântara, e não ao projecto relativo á dragagem da bacia, pelo que deverão 
ser expostas aquando a consulta pública do referido Projecto. 

 

 Em relação à Navegação Comercial, de Pesca, Recreio e Desportiva, os dados apresentados são 
escassos e eivados de parcialidade, uma vez que se afirma que o projecto trará impactes positivos 
sobre a náutica de recreio, omitindo que a expansão do terminal trará como consequência inevitável o 
desaparecimento da Marina de Lisboa na doca do Hespanhol e provavelmente na doca de St.º Amaro; 

A CA refere que os impactes inerentes à expansão do Terminal serão avaliados no âmbito do respectivo 
procedimento de AIA, o qual se encontra em curso. 

 

 Em termos de Ordenamento do Território, o EIA apresenta um argumento curioso ao referir que deve 
ser considerado o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa (elaborado pelo 
proponente, APL, S.A.) uma vez que não existe nenhum Plano Sectorial Marítimo Portuário. Apesar do 
projecto afectar diversas servidões e condicionantes na área marítima, fluvial e urbana adjacente, o 
EIA considera, sem fundamentar, que o projecto não colide com o respectivo regime jurídico; 

A CA refere que, segundo a apreciação desenvolvida, não há enquadramento legal para efectuar a avaliação do 
projecto em termos de ordenamento e condicionantes. 

 

 No que respeita ao Ruído, o EIA aplica o Mapa de Ruído concelhio, afirmando que o ruído produzido 
pelo projecto será sempre superior ao permitido, apesar de aparentemente não terem sido 
efectuadas medições; 

A CA considera que o documento consultado pela Junta de Freguesia, pela referenciação apontada (“… em 
4.10., …”), foi o Resumo Não Técnico. Um documento que sintetiza o mencionado no Relatório Base do EIA e 
que, como tal, não expõe a globalidade dos pressupostos, dos procedimentos e da análise efectuada. 

De facto e como deve ser efectuado, foi consultada a C.M. Lisboa sobre a existência de um documento 
aprovado que mencionasse a classificação do território do concelho. Esse documento – Carta de Classificação 
(Acústica) de Zonas – segundo o indicado pela DGOTDU deve ser incluído na Carta de Condicionantes do 
concelho e, consequentemente, ainda está em processo de elaboração. Chama-se ainda atenção para o facto 
de não ser obrigatória nem necessária a classificação acústica da globalidade do território; sendo, no entanto, 
indispensável a classificação de todas as zonas urbanas (ou não) consideradas como mistas ou sensíveis. 

Em relação ao Mapa de Ruído, este não é um documento com “imposições legais” antes um elemento que 
representa a “fotografia acústica” do território num dado momento e que permite, por comparação com a 
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Carta de Classificação de Zonas, detectar os locais onde o nível sonoro excede o nível máximo legal admissível 
para a zona correspondente. 

De qualquer modo o Mapa de Ruído existente foi utilizado como elemento de referência e foi complementado 
com a realização de campanhas de medição de caracterização da situação actual. Foi no decorrer dessas 
medições que se detectou a presença de embarcações de recreio (navios de Cruzeiro) e do efeito dos seus 
motores (ligados em permanência) no ambiente sonoro exterior. 

A declaração da existência de impactes negligenciáveis, em relação ao ambiente sonoro, advém de um outro 
pressuposto, a confirmar em RECAPE, e que está associado ao tipo de equipamento de dragas a utilizar. Assim, 
o EIA impõe que para não se excederem os limites legais máximos admissíveis sejam utilizadas dragas cujo nível 
de potência não exceda os limites a seguir transcritos: 

P. Diurno: 95 dB(A), P. Entardecer: 90 dB(A) e P. Nocturno: 85 dB(A) 

 

 Quanto a Impactes Cumulativos, Recomendações, Medidas de Minimização e Monitorização, o EIA 
repete a afirmação da actual perturbação ser grande e portanto não é útil procurar significância 
cumulativa e que as medidas de minimização serão apenas de aumentar o número de amostragens 
especificamente nas zonas de contaminação encontradas e sensibilizar os trabalhadores para a 
necessidade de minimizarem a libertação de poluentes pelas dragas que operam. 

A CA reconhece a insuficiência da avaliação dos impactes cumulativos. 

 

 Refere ainda que nada foi referido no EIA quanto à dragagem do Canal Sul do estuário, esquecendo 
todos os estudos que se referem ao fecho da Golada como meio privilegiado de reduzir o 
assoreamento estuarino e fomentar a deposição de areias nas praias adjacentes. 

A CA esclarece que se encontra em curso um procedimento de AIA sobre a Dragagem de Aprofundamento do 
Canal da Barra do Porto de Lisboa, sendo que o EIA não se reporta ao fecho da Golada. 

 

 A Junta de Freguesia de Alcântara refere que o projecto é indissociável dos projectos de 
“Aprofundamento do Canal da Barra Sul do Estuário do Tejo” e “Expansão e Modernização do 
Terminal de Contentores de Alcântara”, considerando que uma análise parcelar pode induzir 
distorções graves na apreciação dos impactes do projecto no seu todo. 

A CA reconhece a pertinência deste aspecto crítico, conforme consta da avaliação desenvolvida. 

 

 Questiona a oportunidade desta avaliação, atendendo à publicação da Lei nº 14/2010, de 27 de Julho, 
que revoga o Decreto-Lei nº 188/2008, de 23 de Setembro. 

A CA esclarece que a Lei nº 14/2010, de 27 de Julho, não põe em causa a presente avaliação, uma vez que 
apenas revoga as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/84, de 23 de Agosto, ao contracto de 
concessão do direito de exploração, em regime de serviço público, do TCA. Salienta-se que a entidade 
proponente do projecto em avaliação é a Administração do Porto de Lisboa, S.A. 

 

 Após apreciação do RNT, a Junta considera que o mesmo não apresenta fundamentação técnica, nem 
referência a eventuais estudos técnico-científicos que permitam suportar as conclusões. 

A CA esclarece que a avaliação desenvolvida se fundamenta em diversos documentos, além do RNT. 

 

 Segundo a Junta de Freguesia, o documento dá a entender na descrição do projecto, que os materiais 
a dragar são predominantemente limpos ou com contaminação vestigiária, no entanto no âmbito das 
recomendações reconhece-se “alguma disparidade dos valores das análises e contra-análises 
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efectuadas em alguns pontos de amostragem”, sendo propostas novas análises, as quais a Junta 
considera que deveriam ter sido efectuadas previamente à realização do EIA. 

A CA esclarece que foram efectuadas análises complementares, as quais são consideradas na presente 
avaliação. 

 

 Esta autarquia critica fortemente a forma como foi efectuada a análise do ruído, considerando que 
demonstra amadorismo, ligeireza e um total alheamento dos verdadeiros impactes da equipa que 
elaborou o EIA. 

(remete-se para os esclarecimentos já apresentados, relativos ao Parecer da Junta de Freguesia dos Prazeres) 

 

 Considera que o património arqueológico subaquático foi simplesmente excluído da caracterização 
efectuada, embora o EIA reconheça o potencial arqueológico náutico subaquático e a possibilidade de 
ocorrência de impactes negativos, directos, irreversíveis e de magnitude e significância indeterminada. 
Refere que mesmo que uma parte desse património possa estar perdida por movimentações 
anteriores de materiais sedimentares submersos, deveria ser efectuada uma investigação 
aprofundada. 

A CA salienta que o permanente acompanhamento presencial das dragagens por uma equipa de arqueologia 
especializada no âmbito náutico e subaquático é obrigatório, e constitui a condição necessária à minimização 
de eventuais impactes negativos que possam vir a incidir sobre vestígios do património subaquático, 
eventualmente enterrados no seio do nível sedimentar a dragar pela primeira vez. 

 

 Considera também que o estudo aborda a questão dos derrames de poluentes durante as dragagens e 
dos seus efeitos sobre o ambiente duma forma ligeira. Salienta a falta de fundamento técnico-
científico no que diz respeito à vulnerabilidade do meio subterrâneo, designadamente a 
“vulnerabilidade alta do meio nas zonas não pavimentadas adjacentes ao rio”, não sendo 
mencionados meios efectivos para mitigar eventuais factores negativos. 

A CA, no que se refere aos “derrames de poluentes durante as dragagens e dos seus efeitos”, considera que 
face às características hidrodinâmicas do estuário e à duração das dragagens, os impactes associados ao 
normal funcionamento dos dragas não serão significativos. Por outro lado, atendendo às características das 
dragas e ao historial de dragagens no estuário, não se considera também que o derrame de combustível em 
caso de acidente seja gerador de impactes negativos significativos. 

 

Salienta ainda um conjunto de factores que ressaltam do estudo, nomeadamente: 

 Desconsideração do peso, em termos de financiamento público e impacte ambiental da fase de 
exploração, com a necessidade de dragagens trimestrais, cujo volume também não é considerado; 

 A reduzida criação de emprego assim como o reduzido volume de emprego abrangido; 

 A necessidade prevista no aditamento ao contrato de aprofundamento para -15,5m e de todo o 
estudo se basear em -16,5m. 

A CA esclarece que o volume das dragagens de manutenção da bacia (fase de exploração) se encontra 
estimado no EIA. Relativamente à criação de emprego, pressupõe-se que a crítica apresentada é referente ao 
Projecto de Expansão do TCA, e não ao Projecto em avaliação. Relativamente aos dois valores referidos para a 
cota de dragagem, e segundo informação da APL: 

“Cota Contratual – cota estabelecida no contrato de concessão … , a qual a APL tem de garantir estar sempre 
disponível, em qualquer estado de maré. 

Cota de Dragagem – cota definida para a dragagem, tendo em atenção o assoreamento previsto, de forma que 
permita cumprir sempre a cota contratual entre duas dragagens consecutivas.” 
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 Conclui referindo que seria desejável que o estudo identificasse a existência de outras zonas do Porto 
de Lisboa, ou até portos alternativos, com capacidade para acolher a carga contentorizada, de forma 
menos invasiva para o ambiente e para o erário público. 

A CA considera que o Projecto agora em apreciação deveria ter sido englobado na avaliação do Projecto de 
Expansão do TCA, já que apenas este justifica o primeiro e que só dessa forma seria possível desenvolver uma 
avaliação de impactes integrada, que permitisse suportar uma decisão devidamente fundamentada. 

Contudo, face à opção de desenvolver dois procedimentos de AIA distintos, considera-se que a análise da 
fundamentação que justifica o Projecto de Expansão do TCA não se enquadra no âmbito do presente 
procedimento de AIA, apesar deste ser a causa exclusiva das acções de estabelecimento da bacia de acesso e 
manobra agora em estudo. 

Face ao exposto, considera-se que a análise de alternativas referida pela Junta de Freguesia de Alcântara não 
se insere neste procedimento de AIA, mas no respeitante ao Projecto Expansão do TCA. 
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7. Conclusão 
 

O projecto “Dragagem para o Estabelecimento da bacia de acesso e manobra do Terminal de Contentores de 
Alcântara” corresponde à dragagem a efectuar para o estabelecimento e manutenção de uma bacia que 
permita a acostagem e manobra dos modernos navios porta-contentores (calado máximo até 15,50 m e 
capacidade de transporte entre 8000 e 14 000 TEU) no prolongamento do cais de Alcântara, previsto no 
Projecto de Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara (TCA). 

O Projecto em avaliação e o Projecto de Aprofundamento do Canal da Barra do Porto de Lisboa constituem, 
segundo o EIA, projectos indispensáveis à operacionalização do TCA. Assim, a CA salienta a importância do 
desenvolvimento de uma avaliação integrada deste conjunto de projectos, a qual não foi efectuada, 
considerando que apenas uma avaliação dessa natureza permitiria desenvolver uma adequada avaliação de 
impactes cumulativos, que suportasse uma decisão fundamentada sobre os mesmos. 

O Projecto em avaliação justifica-se exclusivamente pela Expansão do Terminal de Contentores de Alcântara, 
pelo que a sua sujeição a procedimento de AIA de forma autónoma esvazia a sua fundamentação. 

Acresce que a avaliação dos impactes cumulativos apresentada no EIA é extremamente superficial e 
manifestamente insuficiente para as grandes transformações que se perspectivam para o estuário, em 
consequência do conjunto de projectos previstos. 

 

O Projecto contempla a dragagem inicial (para estabelecimento da bacia) de cerca de 145.000 m3 de 
sedimentos, no estuário do rio Tejo, na zona adjacente ao prolongamento do cais previsto no Projecto de 
Expansão do TCA, a dragagem de manutenção de cerca de 42.500 m3, com uma periodicidade entre 3 a 7 
meses, e a subsequente imersão/deposição dos sedimentos dragados. 

A existência de sedimentos a dragar contaminados e a reduzida periodicidade das dragagens de manutenção 
constituem os aspectos mais relevantes do Projecto, e justificam o facto da qualidade da água ser considerado 
o factor ambiental mais determinante na avaliação desenvolvida.  

Em resultado das dragagens, são expectáveis, ao nível da qualidade da água, impactes negativos de média 
significância e temporários durante a fase de estabelecimento, e impactes negativos pouco significativos 
durante a fase de exploração, aquando da realização das dragagens de manutenção. 

É também expectável a ocorrência de impactes negativos de média significância e temporários durante a fase 
de imersão/deposição de dragados limpos (Classe 1) e com contaminação vestigiária (Classe 2) ao largo de 
Algés e Alcântara, decorrente do aumento do teor de sólidos em suspensão. 

Os sedimentos ligeiramente contaminados (Classe 3) serão depositados fora do estuário, já na orla costeira, 
pelo que devido às condições hidrodinâmicas da costa portuguesa não são expectáveis impactes negativos 
resultantes da alteração da composição dos fundos ou da qualidade da água. 

Os dragados contaminados (Classe 4) serão depositados em terra, em local impermeabilizado e recoberto de 
material impermeável, conforme previsto na legislação. 

As dragagens e a imersão/deposição de dragados, durante a fase de exploração, induzirão impactes negativos 
pouco significativos, temporários e localizados ao nível qualidade da água. 

O aumento do teor de sólidos em suspensão e da turbidez provocará também a ocorrência de impactes 
negativos sobre a flora e a fauna, embora no primeiro caso esses impactes apresentem uma magnitude sem 
expressão e sejam muito pouco significativos. Tendo em consideração o grau de contaminação de alguns dos 
sedimentos (Classes 3 e 4) salienta-se o impacte “Degradação do habitat por libertação de contaminantes 
presentes nos sedimentos”, o qual se considera de magnitude e significância média para a componente 
faunística, principalmente por poder ser potenciado na cadeia trófica e estender-se a outros locais do estuário, 
devido à dispersão da pluma de imersão e à mobilidade dos organismos pelágicos e da avifauna. 
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Destaca-se também o impacte “Eliminação das comunidades de macroinvertebrados bentónicos”, avaliado no 
EIA com uma magnitude reduzida e pouco significativo no caso das dragagens, e com magnitude sem 
expressão e pouco significativo, no caso da deposição de dragados. Contudo, não existe informação 
bibliográfica que permita concluir sobre a regeneração da comunidade de macroinvertebrados, sujeita a acções 
de dragagem e depósito de dragados com uma periodicidade tão curta (entre 4 a 7 meses), pelo que a 
significância do impacte pode estar subavaliada em termos da sua reversibilidade, duração e probabilidade de 
ocorrência. 

O EIA refere também que a comunidade de macroinvertebrados bentónicos será a que irá sofrer impactes 
cumulativos de maior relevância. Acrescenta ainda que a sua recuperação, em especial nas zonas a dragar, será 
extremamente difícil devido à realização de dragagens sucessivas no âmbito dos projectos associados e da 
manutenção dos mesmos. O aumento do tráfego marítimo, no interior do estuário, também é identificado 
como um impacte importante, mas de difícil avaliação.  

Em relação aos restantes factores ambientais não se identificaram impactes negativos significativos. 

 

Assim, verifica-se que não foram identificados impactes negativos muito significativos decorrentes do Projecto 
em avaliação. Contudo, não foram também identificados impactes positivos directamente decorrentes do 
Projecto, dado que o mesmo é justificado de forma exclusiva pela Expansão do Terminal de Contentores de 
Alcântara, o qual não foi incluído na presente avaliação. 

Face ao exposto, é apenas possível concluir que não foram identificados impactes negativos significativos que 
determinem a emissão de parecer desfavorável sobre o Projecto em avaliação. 
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A. Condicionantes 

. Execução das dragagens, de estabelecimento e de manutenção, recorrendo a draga de sucção em marcha, 
com capacidade de armazenagem no porão na ordem dos 5 000 m

3
. 

. A draga deve ser dotada de um sistema de posicionamento em tempo real no sentido da operação de 
dragagem ser conduzida de forma precisa em termos de localização e cota de dragagem, para minimizar a área 
intervencionada. 

. Execução das dragagens de estabelecimento entre os meses de Julho e Setembro. 

. Realização das dragagens apenas durante a vazante, preferencialmente no início da mesma, nos locais 
considerados potencialmente mais contaminados (limite nascente da dragagem da Bacia de Manobra do TCA), 
por forma a reduzir a dispersão dos poluentes na coluna de água e consequentemente na cadeia trófica 
estuarina. 

. Calendarização das operações de dragagem e imersão deposição de dragados que privilegie a sua realização 
na vazante. 

. As dragagens de estabelecimento e de manutenção devem permitir separar os sedimentos das diferentes 
classes, e dessa forma permitir dar destinos distintos aos sedimentos, consoante o seu grau de perigosidade. 

. Os sedimentos das Classe 1 e 2 serão colocados no estuário do rio Tejo, nos locais propostos no EIA, nos quais 
a redistribuição do sedimento, por acção das marés é elevado, devendo ser descarregados o mais a jusante 
possível e em situação de vazante, por forma a diminuir os efeitos da pluma no interior do estuário. 

. Os sedimentos de Classe 3 serão imersos na área habitualmente utilizada para o efeito, localizada 
imediatamente a Norte da depressão submarina correspondente ao canhão do rio Tejo, na proximidades da 
batimétrica dos - 400m (Z.H.), numa zona de 200m de raio e definida pelas seguintes coordenadas: Longitude 
09º 19' W, Latitude 38º 29' N. 

. Os sedimentos de Classe 4 serão colocados em terra, em local impermeabilizado e posteriormente coberto de 
material impermeável. 

. As dragagens de manutenção da bacia de acesso devem ser precedidas de campanhas para a caracterização 
dos sedimentos, de acordo com as mesmas especificações apresentadas para as fases anteriores. Os resultados 
dessas campanhas devem ser enviados à Autoridade de AIA, bem como o plano de dragagens e deposição de 
dragados, o qual deve contemplar as condicionantes relativas à deposição de dragados, constantes da presente 
DIA. 

. Deve ser efectuado o permanente acompanhamento presencial das dragagens por uma equipa de 
arqueologia especializada no âmbito náutico e subaquático. 

 

B.  Elementos para o desenvolvimento do Projecto de Execução  

. O Projecto de Execução deve integrar as condicionantes referidas no ponto anterior, devendo o RECAPE 
demonstrar o seu cumprimento. 

. O projecto, perante a disparidade de resultados nas análises físico-químicas realizadas, deve adoptar os 
valores mais elevados das três análises efectuadas. 

 

C. Elementos a apresentar em sede de RECAPE 

. Apresentação detalhada da concretização de todas as condicionantes ao Projecto de Execução. 

. Apresentação do método de dragagem e dos procedimentos a adoptar que permitam separar os sedimentos 
das diferentes classes, e dessa forma permitir destinos distintos aos sedimentos, consoante o seu grau de 
perigosidade, dando cumprimento ao disposto na Portaria 1450/2007. 
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. Apresentação da caracterização do local/aterro a utilizar para deposição dos sedimentos da Classe 4. 

. Apresentação da caracterização dos sedimentos a dragar, a efectuar previamente ao início da fase de obra. 

. Apresentação de um novo mapa de distribuição das áreas das diferentes classes adoptando os valores mais 
elevados das diferentes análises efectuadas, bem como a nova estimativa de volumes das diferentes classes a 
dragar. 

. Apresentação da análise de impactes no Ambiente Sonoro que venham a decorrer do transporte rodoviário 
e/ou ferroviário dos sedimentos de Classe 4, incluindo a reavaliação dos impactes cumulativos uma vez que 
passarão a coexistir os movimentos rodoviários e ferroviários resultantes da expansão do TCA, com 
movimentos da mesma natureza resultantes do transporte desses sedimentos para terra. 

. Eventual indicação de medidas de minimização “preventivas” como escolha criteriosa do aterro e dos 
percursos a efectuar pelos pesados. 

. Reavaliação da necessidade de implementação de medidas de minimização no ambiente sonoro, seja pela 
adequada selecção dos equipamentos a utilizar, seja pela limitação dos horários de trabalho ou mesmo pela 
selecção dos trajectos a efectuar pelos meios de transporte terrestre que vierem a ser seleccionados para 
transportar os sedimentos das dragagens a aterro adequado, ou ainda através de outros meios que possam vir 
a ser considerados mais apropriados. 

. Demonstração, em relação à(s) draga(s) seleccionadas ou passíveis de ser seleccionadas, do cumprimento dos 
limites de emissão sonora indicados neste EIA (mencionados em pontos anteriores). 

. Apresentação de um Plano de Monitorização de acompanhamento das operações de dragagem e deposição 
de sedimentos que possibilitem a aferição dos valores adoptados no EIA e, futuramente, no RECAPE e o 
cumprimento dos limites estabelecidos no RGR2007 para operações ruidosas desta natureza. 

. Apresentação de um Programa de monitorização da qualidade da água para a fase anterior ao início da 
construção (para posterior comparação de resultados), fase de construção e fase de exploração, que abranja os 
locais a dragar e de imersão/depósito no meio hídrico. 

- A descrição do programa deve incluir os seguintes aspectos: (i) parâmetros a monitorizar, (ii) locais e 
frequência de amostragem, (iii) métodos de análise, (iv) métodos de tratamento de dados, (v) tipos de 
medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados do programa de monitorização e 
(vi) periodicidade dos relatórios de monitorização e respectivas datas de entrega.  

- Devem ser recolhidas amostras no local de dragagem e em cada local de deposição de dragados, bem 
como a jusante e a montante do local de dragagem e dos locais de depósito. As recolhas devem ser 
efectuadas à superfície e em profundidade, na praia-mar e na baixa-mar. 

- Este programa deve ter em conta o solicitado nos itens 6 e 19 do Anexo I da Portaria nº1450/2007, de 
12 de Novembro, no que se refere à toxicidade, persistência e acumulação em seres vivos e sedimentos, 
nomeadamente através da determinação das substâncias responsáveis pela contaminação dos 
sedimentos na água. 

. Apresentação de um Programa de Monitorização da comunidade de macroinvertebrados bentónicos o qual 
deve permitir alcançar os seguintes objectivos: 

- Avaliar a evolução das comunidades de macroinvertebrados bentónicos e as consequências das 
alterações decorrentes da dragagem e imersão de dragados na recuperação dessas comunidades. 

- Analisar a granulometria dos sedimentos superficiais e relacioná-la com a comunidade de 
macroinvertebrados que lhe está associada. 

. O programa de monitorização deve ser iniciado antes da fase de construção, tendo em vista a caracterização 
da situação actual, e deve ser continuado pelas fases de construção e exploração, devendo contemplar a área a 
dragar e as duas zonas previstas para deposição de dragados (Algés e Alcântara). 
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D Medidas de Minimização  

Fase de Execução da Obra e Fase de Exploração (dragagens de manutenção) 

Ecologia 

. Execução das dragagens recorrendo a métodos, técnicas e equipamentos adequados à não dispersão dos 
sedimentos na coluna de água.  

. Calendarização das dragagens tendo em consideração as épocas de maior vulnerabilidade da ictiofauna, 
acautelando, neste caso: 

– as épocas de maior intensidade migratória de espécies diádromas (Novembro a Abril) as quais 
necessitam de passar pelo canal principal do estuário podendo ser afectadas pela deposição de 
dragados nos dois locais situados no interior do estuário (Algés e Alcântara). 

– as épocas de maior recrutamento de larvas e juvenis de espécies de peixes que utilizam o estuário 
como nursery (Março a Junho), que neste caso é coincidente com o recrutamento das espécies de 
macroinvertebrados bentónicos e nectónicos que também ocorre na Primavera 

o que implica que o período mais adequado à minimização dos impactes recai sobre os meses de Julho a 
Setembro. 

 

Património  

. A draga a utilizar deve dispor de um sonar de detecção de obstáculos (OAS = Obstacles Avoidance System) 
acoplado aos sistemas de desagregação e sucção.  

. O sistema de dragagem que vier a ser utilizado deve possibilitar a observação (directa ou indirecta) dos 
sedimentos dragados, de modo a permitir a identificação instantânea de quaisquer vestígios com significado 
arqueológico. 

. A equipa de arqueologia deve estar em permanente articulação com a Divisão de Arqueologia Náutica e 
Subaquática do IGESPAR, de modo a garantir-se a todo o momento a imediata resposta operacional que as 
circunstâncias exigirem no plano da peritagem e avaliação de situações, atendendo nomeadamente ao facto de 
esta entidade de tutela ser a única em Portugal na especialidade da arqueologia de navios e na da conservação 
de vestígios arqueológicos correlativos, para o que dispõe igualmente das únicas infra-estruturas laboratoriais 
específicas existentes no País. 

 

E. Planos de Monitorização  

Qualidade da Água  

Deve ser adoptado e implementado o Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos e da Qualidade da Água 
apresentado e aprovado em sede de RECAPE. 

Ambiente Sonoro  

Deve ser adoptado e implementado o Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro apresentado e aprovado 
em sede de RECAPE.  

Ecologia 

Deve ser adoptado e implementado o Plano de Monitorização da comunidade de macroinvertebrados 
bentónicos o qual deve ser apresentado e aprovado em sede de RECAPE. 
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Anexo I 

. Enquadramento e localização do Projecto 





 

Anexo II 

. Pareceres das Entidades Externas 
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