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1. Introdução 
 
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado por uma equipa 
multidisciplinar da HIDROPROJECTO no período de Maio a Novembro de 2009, diz 
respeito ao “Projecto de Aprofundamento do Canal da Barra Sul do Porto de Lisboa”, 
que se encontra em fase de Anteprojecto. 
 
A sua elaboração teve como referência a legislação e normas em vigor sobre 
Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, a Portaria 
nº 330/2001 de 2 de Abril e os “Critérios de Boas Práticas para a elaboração de 
Resumos Não Técnicos” da APA/APAI, 2008. 
 
O projecto consiste em aprofundar o Canal da Barra Sul do Estuário do Tejo, principal 
acesso ao Porto de Lisboa. O canal a aprofundar, por dragagem, deverá ter 250 m de 
largura e uma extensão de aproximadamente 5 km.  
 
Os materiais a dragar no âmbito do projecto, terão como destino alternativo: 
 

• A imersão no talude noroeste do Cachopo do Norte. 

• A deposição nas praias da Costa da Caparica. 
 
Associados ao projecto de dragagem da barra sul do Tejo estão os projectos de 
dragagem para estabelecimento da bacia de acesso e manobra do Terminal de 
Contentores de Alcântara e as obras de desenvolvimento em terra da expansão e 
modernização do Terminal de Contentores de Alcântara.  
 
A área de intervenção do projecto não é abrangida pelos limites municipais da Carta 
Administrativa Oficial de Portugal, com excepção da alternativa de deposição das 
areias nas praias da Costa da Caparica, que se integram no concelho de Almada. No 
entanto, a área de influência mais próxima desta intervenção poderá estender-se aos 
concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais, sendo certo que, tratando-se, o Canal da 
Barra Sul, da porta de entrada no Porto de Lisboa, esta intervenção torna disponível 
para toda a área portuária, uma infra-estrutura que permite o acesso de todo o tipo de 
navios, incluindo os da última geração. 
 
O Proponente do projecto é a Administração do Porto de Lisboa - APL, S.A. e a 
autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
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2. Objectivos e justificação do Projecto 
 
A justificação do Projecto está directamente relacionada com a implementação do 
“Plano Estratégico do Porto de Lisboa” e a integração em Portugal da Política 
Europeia de Transportes. 
 
O crescimento da economia mundial, bem como a internacionalização e globalização 
dos mercados, obrigam a uma maior integração e interdependência das diferentes 
economias mundiais. Salienta-se que grande parte do movimento de mercadorias se 
faz por via marítima, representando 80% do comércio internacional, tendo o 
crescimento do tráfego marítimo, nos últimos 30 anos, aumentado 130%. 
 
A União Europeia, no Livro Branco: Política Europeia de Transportes no Horizonte 
2010, tendo como objectivo conciliar o desenvolvimento económico e os requisitos de 
uma sociedade exigente em termos de qualidade e de segurança, a fim de 
desenvolver um sistema de transportes moderno e sustentável, orientava a sua opção 
para o transporte ferroviário e marítimo/fluvial, incentivando a redução do uso de 
transporte rodoviário, atingindo-se assim um maior equilíbrio nos diferentes modos de 
transporte.  
 
As decisões mais recentes da Comissão Europeia apontam para a total integração dos 
portos marítimos e portos de navegação interiores, incorporados nas infra-estruturas 
de transportes de interesse para se ultrapassarem os congestionamentos rodoviários. 
 
O sector marítimo-portuário português posicionar-se-á, assim, como modelo facilitador, 
integrando a política comunitária e propondo o desenvolvimento da capacidade da 
infra-estrutura portuária da União Europeia para absorver o crescimento previsto do 
transporte marítimo, através de maior investimento nos portos. 
 
Actualmente, apesar dos portos nacionais se constituírem como importantes pontos de 
concentração de cargas, apresentam dificuldades no tratamento de mercadorias por 
não haver local específico onde desenvolver funções complementares.  
 
Estes aspectos constituem fortes constrangimentos para potenciar a vantagem 
competitiva da localização geográfica de Portugal, enquanto porta de entrada da 
Europa, reforçada pela existência de infra-estruturas portuárias aptas para tomar parte 
dos grandes fluxos de mercadorias. Portugal é a frente mais próxima do cruzamento 
das rotas atlânticas que ligam a Europa à América do Norte, eixo Este-Oeste, e à 
América Latina e à África, eixo Norte-Sul. 
 
É neste contexto que foi desenvolvido um plano (Plano Portugal Logístico), 
apresentado pelo Governo em 9 de Maio de 2006, com o objectivo de conseguir que 
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Portugal ocupe uma posição de ligação privilegiada entre os vários continentes, 
Península Ibérica e o resto da Europa. 
 
Neste âmbito, a infra-estrutura portuária deixa de ser pensada isoladamente, 
passando a ser planeada como parte de cadeias de transporte mais alargada. 
 
Portugal, tendo em conta a sua localização geográfica, tem apoiado todas as medidas 
que promovam serviços de transporte marítimo rápidos, regulamentados e de 
qualidade, nomeadamente através de criação de infra-estruturas que facilitem o 
trânsito da carga. 
 
Em continuação, a visão estratégica para o Sector Marítimo-Portuário em Portugal vai 
no sentido de: 
 

• Reforçar a importância de Portugal face à sua posição na Europa e rotas do 
Atlântico; 

• Aumentar fortemente a competitividade do sistema portuário nacional e do transporte 
marítimo; 

• Disponibilizar ao sector produtivo nacional cadeias de transporte competitivas e 
sustentáveis; 

 
Os transportes marítimos deveriam constituir substitutos e prolongamentos das auto-
estradas terrestres, tanto para evitar corredores saturados, como para proporcionar 
acesso a países separados por mar. 
 
De entre os principais portos Portugueses, salienta-se o Porto de Lisboa, quer pela 
sua localização geográfica, quer pelo movimento portuário que lhe está associado. 
 
O Porto de Lisboa, localizado ao longo de ambas as margens do rio Tejo, central à 
região de Lisboa e Vale do Tejo e com excelentes condições naturais de 
acessibilidade marítima e de abrigo, apresenta um elevado valor estratégico no 
sistema portuário nacional e internacional. Abrange 11 municípios, apresenta uma 
ocupação portuária descontínua, com boas condições de cais, mas limitadas áreas de 
terrapleno, podendo, no entanto, aumentar a actual capacidade por efeito de 
modernização das infra-estruturas actuais. 
 
Tendo em consideração o referido, a estratégia a seguir para o porto de Lisboa é a 
seguinte: 
 

• Desenvolver a sua vocação como porto multifuncional; 

• Consolidar a sua posição na carga geral, aumentando a actual capacidade pela 
optimização e modernização das infra-estruturas existentes; 
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• Reforçar a posição no segmento dos granéis sólidos alimentares, enquanto 
primeiro porto nacional e segundo ibérico; 

• Reforçar a capacidade logística; 

• Potenciar a sua actual situação de primeiro porto de cruzeiros no continente, 
tornando-o numa referência nas rotas turísticas internacionais; 

• Melhorar a integração na área urbana envolvente, em conciliação com os 
instrumentos de gestão territorial da área de jurisdição. 

 
Tendo em consideração tudo o referido anteriormente, o Plano Estratégico do Porto de 
Lisboa, elaborado em Outubro de 2007, aponta para sete Acções-Chave, na 
perspectiva da mudança do Porto e determinantes para o seu desenvolvimento. Entre 
elas destacam-se, como justificação deste projecto, as seguintes: 
 
Reorganização do Terminal de Contentores de Alcântara 
O objectivo é, com um mínimo de investimento público na plataforma e nas infra-
estruturas portuárias e de acessibilidades, aumentar a capacidade de movimentação 
de contentores para duas a três vezes a capacidade actual. É neste âmbito que se 
enquadra o projecto de expansão e modernização do Terminal de Contentores de 
Alcântara. 
 
O desenvolvimento deste terminal pressupõe a realização da dragagem na barra sul 
do estuário do Tejo para permitir a passagem de navios de grandes dimensões, que é 
objecto do projecto em avaliação. 
 
Implementação do sistema de transporte fluvial de cargas e logística 
(contentores e granéis agro – alimentares) 
O objectivo é promover a implantação de plataformas logísticas de suporte à 
actividade portuária e utilizar o estuário e o rio como meio de ligação das áreas de 
operação portuária e destas com as plataformas, reduzindo, deste modo, o tráfego nas 
infra-estruturas rodoviárias urbanas e os impactes ambientais daí resultantes. 
 
Trata-se, assim, de criar as condições para o crescimento dos actuais tráfegos fluviais 
e para a introdução e dinamização do tráfego de contentores. Do mesmo modo, serão 
desenvolvidos esforços para a melhoria das acessibilidades terrestres, quer 
rodoviárias quer ferroviárias. No que respeita a estas últimas será dada atenção 
especial à construção do acesso à Trafaria. 
 
Deve referir-se que aumentar a capacidade de movimentação de contentores 
pressupõe a recepção de cargueiros com maior capacidade que obriguem a um maior 
calado e, portanto, obriguem a uma barra mais profunda. 
 

*** 
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Tendo em consideração o desenvolvimento previsto para o Porto de Lisboa, com vista 
a cumprir os objectivos atrás referidos, em especial a evolução do movimento de carga 
em contentores, prevê-se um aumento da dimensão dos navios porta-contentores que 
rumarão ao Porto de Lisboa o que, tal como já se referiu, obrigará ao aumento de 
calado dos navios e portanto à necessidade de aumentar a profundidade do canal da 
barra, obrigando a dragá-lo. 
 
Os porta-contentores de “nova geração” que demandarão o Porto de Lisboa espera-se 
que tenham uma dimensão de aproximadamente 12 000 TEU (Unidade equivalente a 
vinte pés ou ao volume de um contentor de 6,0x2,4x2,55 m3), o que dada a sua 
dimensão e condicionamentos inerentes conduz à necessidade de uma barra mais 
profunda, o que obriga à dragagem da barra de acordo com o projecto em análise. 
 
É neste contexto nacional e internacional que se enquadra o projecto que é objecto do 
EIA, bem como, os projectos que lhe estão associados, e se justifica o seu 
desenvolvimento. 
 
 

3. Descrição do Projecto 
3.1. Aprofundamento da Canal da Barra Sul 

 
O Projecto em estudo respeita ao Aprofundamento do Canal da Barra Sul do Estuário 
do Tejo, principal acesso ao Porto de Lisboa, para estabelecimento de uma cota de -
18,5m (Zero Hidrográfico). 
 
A zona a dragar localiza-se na entrada do Estuário do Tejo, conforme apresentado nas 
Figuras 1 e 2, em Anexo. 
 
Destino material dragado 
Os materiais a dragar são constituídos por areias de granulometria média e limpas. 
Deste modo, podem ser utilizadas para reforço das praias, como aliás já foi realizado 
recentemente: desde 2007 têm sido colocadas areias provenientes da zona em estudo 
nas praias da Costa da Caparica. Esta é uma alternativa para depósito das areias 
dragadas na obra em causa. 
 
Outra alternativa para a deposição das areias dragadas é a imersão no talude 
noroeste do Cachopo Norte, para reforço do mesmo. 
 
Ambas as alternativas de destino final das areias dragadas dependem de uma 
autorização a emitir pela entidade competente na matéria. 
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A utilização das areias dragadas, tanto para enchimento das praias da Costa da 
Caparica, como para reforço do “Cachopo Norte” dá satisfação ao estabelecido na Lei 
n.º 49/2006, de 29 de Agosto sobre “Medidas de Protecção da Orla Costeira”. 
 
Foram analisadas 7 alternativas, em que apenas varia o volume de dragados a 
depositar em cada um dos dois locais referidos anteriormente, como a seguir se 
refere, e tendo em consideração que o volume total de areias a dragar é de 
2 800 000 m3.  
 

Alternativa 1  

• Imersão de 1 800 000 m3 de dragados na zona do talude noroeste do 
Cachopo do Norte, com reforço do mesmo (local A) correspondendo a uma 
diminuição da profundidade de cerca de 3,2 m, passando a zona de depósito 
para uma profundidade de 8,2m (ZH). 

• Depósito de 1 000 000 m3 nas praias da Costa da Caparica. 
Alternativa 2: 

• Deposição de 2 800 000 m3 na zona emersa das praias da Costa da 
Caparica; 

Alternativa 3: 

• Imersão de 800 000 m3 na zona do talude noroeste do Cachopo do Norte, 
com reforço do mesmo (local A). 

• Depósito de 2 000 000 m3 nas praias da Costa da Caparica. 
Alternativa 4: 

• Imersão de 1 800 000 m3 na zona do talude, mais próxima da extremidade 
do Cachopo do Norte, com reforço do mesmo (localização alternativa a SW – 
local B). 

• Depósito de 1 000 000 m3 nas praias da Costa da Caparica. 
Alternativa 5: 

• Imersão de 800 000 m3 na zona do talude, mais próxima da extremidade do 
Cachopo do Norte, com reforço do mesmo (localização alternativa a SW – 
local B). 

• Depósito de 2 000 000 m3 nas praias da Costa da Caparica. 
Alternativa 6: 

• Imersão de 2 800 000 m3 na zona do talude noroeste do Cachopo do Norte 
(local A), com reforço do mesmo, na localização prevista inicialmente, 
correspondendo a uma diminuição da profundidade de cerca de 3,9 m 
passando a zona de depósito para profundidades de cerca de 6,8 m (ZH). 

Alternativa 7: 

•  Imersão de 2 800 000 m3 na zona do talude do Cachopo do Norte, mais 
próxima da sua extremidade (localização alternativa a SW – local B). 
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Características do equipamento 
Em função das características e localização do projecto, a draga a utilizar será 
provavelmente de sucção. Não haverá, em princípio, recurso à utilização de batelões. 
No entanto, tal só deverá ficar definido em fase de concurso de empreitada. 
 
As dragas de sucção funcionam de modo a minimizar a destruição de qualquer achado 
arqueológico. De facto, a sucção não permite aspirar materiais sólidos de grandes 
dimensões, por razão do entupimento da tubagem de aspiração, tendo que parar a 
operação, nestes casos. Assim, uma paragem repentina da draga poderá 
corresponder à sucção de algo, cujas características não correspondem às do material 
a dragar, podendo ser individualizado e constituir objecto de análise arqueológica. 
 
Após enchimento do porão, a draga deslocar-se-á para a Costa de Caparica ou para o 
Cachopo Norte, onde irá depositar as areias. Quando o destino for o reforço do 
Cachopo Norte, a draga abrirá o porão e largará a areia na zona em causa. Quando o 
destino das areias for o enchimento das praias da Costa da Caparica, estas serão 
bombadas (repulsão) da draga, que para isso se localizará frente às praias. As areias 
acumuladas pela repulsão na zona das praias, serão espalhadas com recurso a 
retroescavadoras para modelação do perfil das praias. 
 
Controlo Hidrográfico 
Antes do início da dragagem e após a conclusão da mesma, será promovido, pela 
APL, um levantamento hidrográfico para controlo da qualidade da obra, ou seja, do 
volume efectivamente dragado. 
 
Se as condições meteorológicas o permitirem, o levantamento hidrográfico posterior à 
dragagem será efectuado dentro de um período de 8 dias, a partir da comunicação da 
conclusão dos trabalhos de dragagem. 
 
O trabalho é para desenvolver num ano, apenas durante os meses de Primavera e 
Verão, entre meados de Maio e meados de Agosto, de 2012, sendo esta, por questões 
meteorológicas, a altura mais segura para trabalhar na zona em causa. Prevê-se a 
realização periódica de dragagens de manutenção do canal. 
 
 

3.2. Soluções alternativas 
 
Tendo em consideração a natureza do projecto, a localização da dragagem não 
admite alternativas. Existem contudo soluções alternativas para o destino final dos 
dragados que, como já referido, são as seguintes: 
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE PORTO DE LISBOA  

RESUMO NÃO TÉCNICO (REV 0 / 2009-12-15) 
12 

• Imersão no talude noroeste do Cachopo Norte, para reforço, dependendo de uma 
autorização pela entidade competente na matéria. 

• Transporte de areias para colocação nas praias da Costa da Caparica. 
 
Conforme referido anteriormente, consideraram-se 7 soluções alternativas de 
deposição para os locais referidos, que são apresentadas no ponto 3.1, deste relatório. 
 
 

3.3. Projectos complementares ou associados 
 
Ao projecto de dragagem da barra sul do Tejo estão associados vários projectos 
complementares ou associados, a saber: 
 

• Dragagem da bacia de acesso e da bacia de manobra do Terminal de 
Contentores de Alcântara. 

• Obras de desenvolvimento em terra de expansão e modernização do Terminal 
de Contentores de Alcântara. 

 
 

3.4. Recursos materiais e energéticos 
 
Para a obra que está em causa, os recursos envolvidos, tanto para a fase de 
construção, como de manutenção, são fundamentalmente combustíveis e óleos, 
lubrificantes para funcionamento e manutenção dos equipamentos de dragagem e 
transporte das areias dragadas a destino final. 
 
 

3.5. Resíduos 
 
Os resíduos resultantes desta obra são fundamentalmente: 
 

• dragados, que são basicamente areias limpas, que já têm sido utilizadas para 
enchimento das praias da Costa da Caparica; 

• resíduos resultantes do funcionamento da draga que funciona 24/24 horas e 
dos trabalhadores que se encontram sediados na mesma. Estes resíduos são 
constituídos por óleos usados, hidrocarbonetos, águas oleosas, materiais 
resultantes de manutenção da draga, resíduos sólidos equiparados a urbanos 
e recicláveis (plásticos, vidro, papel /cartão, madeiras) e os esgotos sanitários. 

 
O destino final dos primeiros faz parte integrante do projecto em análise, de acordo 
com o descrito em 3.2. 
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No que respeita aos restantes resíduos, o Porto de Lisboa dispõe de um Plano de 
Gestão de Resíduos de Navios e de Resíduos da Carga, o qual visa diminuir as 
descargas de resíduos no mar, incentivando a sua entrega em porto, dando assim 
cumprimento ao Decreto-Lei n.º 165/2003, de 24 de Julho.  
 
O plano foi implementado segundo os requisitos da norma de referência relativamente 
ao ambiente (ISO 14001), pelo que conta com uma política de resíduos, uma 
sistematização de procedimentos e um processo dinâmico de revisão com vista à 
melhoria contínua e à satisfação do navio enquanto cliente.  
 
O sistema de gestão de resíduos de navios, regido segundo um Plano, abrange todos 
os navios que escalam ou operam no porto e que se encontrem ao cais ou fundeados, 
incluindo embarcações de recreio e as embarcações ao serviço da autoridade 
portuária.  
 
O serviço de recolha de resíduos é prestado pela APL, SA, por meio de empresas 
contratadas, encontrando-se disponível 24 horas por dia em ambas as margens do 
Tejo. Os procedimentos operacionais associados ao pedido de recolha e execução do 
serviço encontram-se disponíveis no site da APL. 
 
Tendo em conta o sistema implementado no Porto de Lisboa, a gestão dos resíduos 
das dragas estará sujeita às regras e procedimentos do sistema de gestão de resíduos 
de navios da APL. 
 
As operações de manutenção/reparação de equipamentos e embarcações, caso 
ocorram fora das áreas de estaleiro, mas dentro da área de jurisdição da APL, ficarão 
sujeitas a autorização prévia desta Administração e os resíduos daí resultantes terão 
de ser igualmente encaminhados através daquele sistema. 
 
Portanto, a gestão de resíduos de navios no Porto de Lisboa é da inteira 
responsabilidade da Autoridade Portuária, sendo obrigação de todas as embarcações, 
que escalem ou operem no porto, cumprir com os regulamentos portuários aplicáveis a 
esta actividade, designadamente o Regulamento de Gestão de Resíduos de 
Embarcações e o Regulamento de Tarifas da APL.  
 
 

3.6. Emissões atmosféricas  
 
Os motores das dragas e de outros equipamentos que venham a ser utilizados na obra 
originarão a emissão de gases poluentes, alguns deles com efeito de estufa. 
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A solução de deposição de dragados (areias) no Cachopo Norte é menos poluente em 
termos de emissões atmosféricas que a deposição nas praias da Costa da Caparica, 
tendo em atenção a distância percorrida pela draga e a necessidade de recorrer a 
retroescavadoras para modelar a deposição da areia nas praias. 
 
Refere-se que será exigido ao empreiteiro, o abastecimento das embarcações com 
combustíveis com teores de enxofre inferiores a 0,1%, em cumprimento de uma 
Directiva aplicável a partir de 01 de Janeiro de 2010, reduzindo assim, a emissão de 
gases poluentes pela queima de combustível nas dragas. 
 
 

3.7. Ruído 
 
Durante a fase de construção irá ocorrer um aumento dos níveis de ruído na zona de 
intervenção em resultado do funcionamento do equipamento de dragagem e 
deposição de sedimentos. As dragas funcionarão durante 24 horas por dia e admite-se 
que produzirão ruído com algum significado no local de intervenção. No entanto, a 
dragagem realiza-se na barra, a cerca de 2km da linha de costa, portanto bastante 
afastada de terra, não ocorrendo nas imediações de quaisquer áreas sensíveis e não 
sendo susceptível de causar incómodo. 
 
A ocorrer a deposição dos dragados na praia da Costa da Caparica, esta será a 
situação mais crítica, pois as alterações dos níveis sonoros provocados pela 
deposição das areias (repulsão) e modelação das mesmas por retroescavadoras 
poderão eventualmente afectar as zonas próximas, mais sensíveis (restaurantes de 
praia, utentes de praia e habitações junto à praia). 
 
 

4. Caracterização do local de implantação 
 
O Projecto respeita ao Aprofundamento do Canal da Barra Sul do Estuário do Tejo, 
principal acesso ao Porto de Lisboa, estabelecendo a cota de -18,5 m (Z.H.), sendo a 
zona a dragar localizada na entrada do Estuário do Tejo. Na Figura 1 apresenta-se o 
enquadramento geográfico do projecto e na Figura 2, a localização da Zona de 
Dragagem e Depósito de Dragados. 
 
O destino das areias dragadas deverá ser, em alternativa, a imersão no talude 
noroeste do Cachopo Norte, para reforço e/ou a deposição nas praias da Costa da 
Caparica. 
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE PORTO DE LISBOA 

RESUMO NÃO TÉCNICO (REV 0 / 2009-12-15) 
15

Assim, o projecto em estudo não é abrangido pelos limites municipais da Carta 
Administrativa Oficial de Portugal, na medida em que os trabalhos de dragagem serão 
realizados na entrada do rio Tejo (Barra Sul) para acesso ao Porto de Lisboa e o 
material dragado será imerso no Cachopo Norte e/ou depositado nas praias da Costa 
da Caparica (única situação que se encontra integrada nos limites administrativos, 
neste caso do Concelho de Almada). 
 
Foram identificados na área de estudo e sua envolvente, marítima e terrestre, o uso 
portuário – área marítima incluindo o canal de navegação de acesso e o Cachopo 
Norte da barra do Tejo; o uso balnear – área correspondente às praias da Costa da 
Caparica, na margem sul e praias de Oeiras a Cascais, na margem Norte e o uso 
habitacional – núcleo urbano da Costa da Caparica, zona adjacente às praias.  
 
Relativamente à qualidade da água superficial, foi realizada uma caracterização da 
qualidade da água na zona do Estuário do Tejo, com base em dados existentes. Pela 
análise realizada, verifica-se que não existem registos que indiquem problemas de 
qualidade da água. De uma forma geral, os valores correspondentes à preia-mar 
apresentam melhor qualidade da água, correspondendo a “águas mais limpas”, pois o 
facto de a água do mar entrar pelo estuário, dilui os poluentes existentes na massa de 
água. Contudo, esta análise é meramente indicativa, atendendo ao reduzido número 
de parâmetros analisados e à pontualidade das amostragens. Por outro lado, o local a 
intervencionar pelo projecto encontra-se bastante afastado dos locais amostrados e 
atendendo à influência do mar, a zona do projecto terá uma salinidade bastante 
superior, menos sólidos suspensos totais, maior concentração de oxigénio dissolvido, 
sendo expectável uma melhor qualidade da água.  
 
Em termos hidrodinâmicos, a interacção das correntes de maré com as correntes de 
onda constitui o fenómeno dominante na região das barras do Tejo. As correntes de 
maré estão essencialmente associadas ao prisma de maré do estuário, valor 
significativo que contribui para explicar a permanência em pleno domínio oceânico de 
um canal natural, assaz, profundo e largo. A ondulação está associada à propagação 
proveniente predominantemente do quadrante de Noroeste com origem nas 
depressões que atravessam o Atlântico Norte. A ocorrência de alturas significativas de 
onda entre 4 e 8 metros é relativamente frequente na fronteira oceânica da região.  
 
A manutenção do equilíbrio morfodinâmico na região, constitui o factor decisivo da sua 
gestão visto que o principal uso instalado é o do acesso ao Porto de Lisboa através da 
Barra Grande ou Barra Sul. No contexto do equilíbrio morfodinâmico da região que 
resulta da interacção das correntes de maré com as das ondas incidentes, assume 
relevância especial o banco designado por Cachopo do Norte, na medida em que a 
propagação da energia da ondulação predominante em toda a região – sector da 
Costa da Caparica incluído - e no próprio trecho terminal do estuário é controlada por 
esse banco.  
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Estudos anteriores mostram que o Cachopo do Norte tem vindo a perder areia e que a 
sua extremidade sudoeste – a “Cabeça do Pato” – tem vindo a deslocar-se para sul. 
Esta evolução dá origem à penetração de níveis crescentes de energia da ondulação e 
ao aumento da movimentação de areias na região, nomeadamente sobre o banco que 
ladeia pelo sueste a Barra Grande, designado por Cachopo do Sul, bem como no 
sector que lhe é adjacente pelo sul chamado de Golada ou Goladas.  
 
Na concepção de intervenções na zona das barras do Tejo, não pode ser suprimida a 
função dissipadora da energia da ondulação por parte do Cachopo do Norte, nem a 
evolução negativa (no sentido do seu aprofundamento) que tem vindo a registar-se 
nesse banco. Esta precaução é extensiva ao sector da Costa da Caparica. Os ensaios 
em modelo matemático mostram que o grau de ataque da ondulação às praias 
daquele sector é, em parte, função das profundidades vigentes sobre o Cachopo do 
Norte. 
 
O estuário do rio Tejo apresenta uma elevada riqueza biológica. No entanto, salienta-
se que os locais em estudo, junto à foz, não se encontram na região de maior 
sensibilidade e diversidade do estuário, registada na região mais a montante. Outro 
aspecto relevante consiste no facto de a área a afectar pelo projecto ser constituída 
exclusivamente por fundos de areia e não por fundos rochosos, um habitat mais 
importante do ponto de vista biológico. Assim, a área de estudo, ainda que apresente 
um valor biológico elevado, não apresenta um valor excepcional para a conservação 
dos recursos biológicos.  
 
Através da pesquisa bibliográfica foram identificados 18 elementos patrimoniais que se 
enquadram na categoria de património arqueológico subaquático. Contudo, não existe 
nenhum registo preciso sobre o local onde se encontram. 
 
De acordo com a análise da planta de ordenamento do PDM de Almada (Figura 3), a 
estreita faixa de Praias Urbanas da Costa da Caparica, encontra-se maioritariamente 
classificada com Espaços Culturais e Naturais. Na sua envolvente podemos ainda 
encontrar os Espaços Verdes de Protecção e Enquadramento e os Interfaces de 
Coordenação de Transportes. 
 
Segundo a análise da planta de ordenamento do PDM de Cascais, a estreita faixa da 
costa Este, entre a vila de Cascais e o limite do concelho de Oeiras, incluindo a Praia 
de Carcavelos, encontra-se classificada como Espaço de Desenvolvimento 
Estratégico.  
 
No que se refere ao PDM de Lisboa, verifica-se que de acordo com a planta de 
Classificação do Espaço Urbano, a zona do Terminal de Contentores de Alcântara que 
beneficiará com o projecto é classificada como Áreas de Usos Especiais. Neste caso, 
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o espaço identificado, afecto ao projecto, diz respeito às áreas destinadas a 
actividades ligadas à exploração portuária, sob a tutela da APL. 
 
Na zona costeira do Concelho Oeiras é possível identificar as classes de espaço 
correspondentes a Espaço Natural e de Protecção, Espaço Terciário programados, 
Espaço urbano, incluindo núcleos de formação histórica, espaços verdes urbanos 
existentes e espaços com serviços ou restrições de utilidade pública. 
 
A área de Projecto é abrangida pelas seguintes servidões e restrições de utilidade 
pública: Domínio Hídrico: domínio público marítimo; Reserva Ecológica Nacional; 
Telecomunicações; Marcas de assinalamento marítimo incluindo bóias e balizas e 
Área de Servidão Militar (Figura 4). 
 
De acordo com o estudo desenvolvido pelo Departamento de Planeamento Biofísico e 
Paisagístico da Universidade de Évora para o território continental, a zona de 
dragagem e a zona de imersão no Cachopo do Norte, ficam localizadas ao largo da 
Unidade de Paisagem Nacional designada “Costa do Sol - Guincho” (DGOTDU, 2004) 
e da Sub-Unidade de Paisagem “Costa do Sol”; enquanto que a área de depósito nas 
praias da Costa da Caparica fica inserida na Unidade de Paisagem designada “Outra 
Banda Interior”. 
 
A paisagem da “Costa do Sol” é dominada pela presença visual do rio Tejo (troço final) 
e do oceano Atlântico. As encostas são suaves com vales mais ou menos encaixados 
de linhas de água que correm perpendicularmente à costa. A linha de costa é muito 
variada e recortada sendo constituída por diversas praias de areia com várias 
dimensões, arribas rochosas e pequenos portos e pontuada por edifícios de 
significativo valor patrimonial (que incluem desde fortes, capelas e antigas casas 
apalaçadas). A linha de caminho de ferro e a estrada marginal acompanham a costa e 
constituem elementos estruturantes da paisagem. 
 
No que diz respeito à paisagem da “Outra Banda Interior” as praias da Caparica ficam 
na zona litoral que fica entre a Caparica e a Fonte da Telha, constituindo uma estreita 
e extensa faixa de areia, apenas cortada por diversos esporões. Esta faixa é 
delimitada física e visualmente pela arriba fóssil da Caparica. 
 
Do ponto de vista da socioeconomia, verifica-se que o Porto de Lisboa tem uma 
importância preponderante na economia da região de Lisboa, e também, do país. O 
seu crescimento ao longo dos anos tem contribuído para o desenvolvimento 
socioeconómico regional e nacional. 
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5. Principais impactes associados ao Projecto 
e medidas mitigadoras propostas 

5.1 - Fase de Construção 
 
A maior parte das situações ambientalmente negativas ou incomodativas para a 
população estão associadas à fase de construção, salientando-se as seguintes: 
 
Impacte negativo sobre a qualidade da água superficial, mas pouco significativo, 
devido à ressuspensão temporária dos sedimentos na coluna de água enquanto os 
trabalhos de dragagem e deposição de dragados. Identifica-se ainda um impacte 
negativo resultante de eventuais derramamentos no meio hídrico de óleos e 
combustíveis utilizados pelos equipamentos afectos à obra (draga e outros 
equipamentos), embora pouco provável. No entanto, propõe-se como medidas 
minimizadoras de impactes:  

• Reduzir-se, tanto quanto possível, a extensão das dragagens, limitando-as 
estritamente às áreas prevista no Projecto; 

• Divulgar ao pessoal envolvido as medidas ambientais a implementar na fase de 
obra, nomeadamente as relacionadas com a prevenção da contaminação com 
óleos e combustíveis; 

• Os trabalhadores afectos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em 
caso de acidente ou chamando as entidades adequadas; 

• Prever a existência de meios de combate à poluição resultante de derrames 
acidentais de combustível ou de outras substâncias poluentes (grandes rolos de 
material absorvente especial), um método particularmente eficaz para conter e 
isolar derrames daquelas substâncias. 

 
Deste modo, o potencial impacte negativo sobre a qualidade reduzir-se-á, sendo 
considerado, globalmente, pouco significativo. 
 
Impacte negativo muito pouco significativo sobre os sistemas ecológicos, devido à 
destruição de habitats e de organismos, resultante directamente das operações de 
dragagem e deposição dos dragados. Considera-se, no entanto, que os sistemas 
ecológicos afectados não têm um valor excepcional e serão repostos por 
recolonização a partir das comunidades adjacentes. 
 
Impacte negativo pouco significativo sobre a qualidade do ar, devido à emissão de 
poeiras e poluentes atmosféricos provenientes do funcionamento da draga. Para o 
caso dos dragados serem depositados nas praias da Costa da Caparica, a emissão de 
gases para a atmosfera é em maior quantidade, comparativamente com a deposição 
no Cachopo Norte, tendo em conta a maior distância a percorrer pela draga (1km 
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versus 9km). No entanto, deverão ser tomadas as medidas adequadas, 
nomeadamente as seguintes: 

• Os veículos a motor afectos à obra deverão estar em adequadas condições de 
manutenção, em conformidade com a legislação em vigor; 

• Deverá ser assegurada a fiscalização da obra e o cumprimento rigoroso das 
boas práticas ao nível da utilização e manutenção dos equipamentos mecânicos 
afectos à mesma. 

• Será exigido no caderno de encargos ao empreiteiro, o abastecimento das 
embarcações com combustíveis com teores de enxofre inferiores a 0,1%, em 
cumprimento de uma directiva aplicável a partir de 01 de Janeiro de 2010.  

 
Impacte negativo sobre o ambiente sonoro, devido ao aumento dos níveis de ruído 
na zona de intervenção e envolvente próxima, em resultado do funcionamento do 
equipamento de dragagem. Salienta-se que o local onde serão realizadas as 
dragagens (canal da barra) e um dos locais previstos para deposição de areias 
(Cachopo Norte), se encontram afastados de zonas sensíveis, a cerca de 2km da linha 
de costa. Durante a deposição de dragados nas praias urbanas da Costa da Caparica, 
a alteração do ambiente sonoro será mais significativa pois esta alternativa está 
próxima de receptores sensíveis e poderá causar algum incómodo aos utilizadores da 
praia e dos restaurantes e aos moradores mais próximos (frente à praia), pois prevê-
se que as obras sejam realizadas durante parte da época balnear. Mas mesmo nesta 
circunstância, o impacte será pouco significativo, tendo em consideração que a zona já 
é afectada pelo ruído do mar e do tráfego nas imediações, como foi demonstrado por 
medições de ruído no local. 
 
Impacte negativo ao nível da sócio-economia, em resultado do aumento dos níveis 
de ruído e da concentração de poluentes gasosos e poeiras no ar, decorrentes 
trabalhos de dragagem e deposição de sedimentos na zona de intervenção, bem como 
na zona envolvente. Sendo a zona de deposição das areias as praias da Costa da 
Caparica, as alterações sobre o ambiente sonoro poderão provocar alguns incómodos 
na população, traduzindo-se num impacte negativo, mas pouco significativo. Para a 
deposição no Cachopo Norte não se esperam impactes sobre a população devido à 
distância a que se localizam de receptores sensíveis. 
 
Ocorrerá, inevitavelmente um impacte negativo, significativo, sobre a qualidade de 
vida da população que utiliza as praias da Costa da Caparica, durante o período em 
que decorrer a deposição dos dragados (areia). A utilização das praias será muito 
condicionada visto a areia ser bombada da draga para a praia, criando grande 
perturbação na zona pelo que, como medida mitigadora, toda a zona de depósito de 
areias será interdita, durante a fase de realização dos trabalhos em causa, a qualquer 
tipo de utilização. No entanto, refere-se que já se têm realizado obras deste tipo no 
local em estudo sem que a população tenha levantado problemas, visto que o 
resultado final é o melhoramento das praias. 
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Prevê-se ainda um impacte negativo pouco significativo associado à perturbação no 
tráfego marítimo, devido à presença da draga no canal de entrada do Estuário, que 
condicionará a navegação de embarcações, temporariamente. No entanto, para que 
os navios de maior porte (carga e passageiros) possam entrar na barra, a draga terá 
de se deslocar, pelo que não interferirá com a passagem de grandes navios. As 
embarcações de pequena dimensão poderão desviar ligeiramente a sua trajectória, 
sem perturbação significativa. De modo a minimizar esta situação deverá ser avisada 
a navegação marítima dos trabalhos e deverão ser tidos em consideração cuidados 
especiais, na zona da barra, durante o período de dragagens. 
 
 

5.2 - Fase de Exploração 
 
Os impactes mais importantes identificados durante a fase de exploração do projecto 
foram os seguintes: 
 
Impacte positivo sobre a hidrodinâmica, no caso das alternativas de intervenção 
baseadas no depósito de areias sobre o Cachopo do Norte, na medida em que 
correspondem àquelas que têm como consequência a dissipação da energia das 
ondas do quadrante noroeste sobre este banco e a diminuição da agitação que cruza 
o canal da barra, resultando em impactes positivos para a navegabilidade do canal da 
Barra, bem como na diminuição da energia junto à margem direita do estuário, no 
trecho entre Caxias e Paço de Arcos. Resulta também a tendência para diminuição da 
energia e do transporte de areias sobre o Cachopo do Sul e Banco do Bugio, o que se 
traduz num impacte positivo sobre a zona das praias da Costa da Caparica, bem como 
para a zona interior do canal da navegação, já que diminui a tendência para o avanço 
deste banco para norte e noroeste. Esta solução de depósito não apresenta impactes 
negativos significativos sobre o assoreamento do canal. Verifica-se que o impacte 
positivo desta solução é tanto maior, quanto maior o volume de areias depositado no 
Cachopo Norte. 
 
Identifica-se um impacte negativo a nível da hidrodinâmica, caso seja realizado o 
depósito das areias nas praias da Costa da Caparica. Simulações realizadas no 
âmbito deste relatório mostram um aumento da energia das ondas não só sobre a 
barra e o Cachopo do Sul, mas também sobre a zona da Costa da Caparica, o que 
resulta num impacte negativo tanto para a estabilidade das praias, bem como sobre a 
dinâmica do banco do Bugio e do seu avanço sobre o Canal da Barra. 

 
Estes resultados foram obtidos com base na modelação matemática já utilizada para 
análise de várias obras realizadas no Tejo e zonas costeiras, na vizinhança da foz do 
Tejo. 
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Impacte positivo sobre a socioeconomia, atendendo a que o principal objectivo do 
projecto é melhorar a navegação no canal de entrada do Tejo (principal acesso ao 
Porto de Lisboa) para a passagem de porta-contentores e embarcações de grandes 
dimensões. A sua implementação criará condições de acesso ao Porto de Lisboa para 
todo tipo de navios, e irá favorecer não apenas o concelho de Lisboa, onde se localiza 
o projecto associado, mas também, todo o porto e, consequentemente, a região de 
Lisboa e, mesmo, o País (aumento de postos de trabalho e transporte de mercadorias 
a nível nacional), constituindo-se como um factor impulsionador o alargamento do 
hinterland do Porto de Lisboa. 
 
Identifica-se ainda um impacte positivo a nível socioeconómico associado à deposição 
de areias nas praias da Costa da Caparica por haver uma beneficiação das mesmas, 
embora que temporário, pois, face às condições de agitação marítima, facilmente se 
irão repor as condições iniciais. Esta situação irá ser benéfica para o turismo na zona. 
 
Nesta circunstância, a maior deposição de areia no Cachopo Norte afigura-se mais 
eficaz para a retenção de areia nas praias da Costa da Caparica e, também, pela 
diminuição da energia junto à margem direita do estuário, para a fruição da zona 
ribeirinha entre Caxias e Paço de Arcos. 
 
 

6. Acções de acompanhamento ambiental e 
monitorização 
 
Atendendo às medidas minimizadoras propostas, considera-se que os seguintes 
descritores deverão ser objecto de monitorização, durante a fase de construção:  
 
Ambiente sonoro – A monitorização deverá ser realizada em pontos próximos das 
zonas habitacionais que possam ser afectados pelos trabalhos de deposição de 
dragados, nas imediações das praias da Costa da Caparica, se for este o local 
seleccionado para a deposição de sedimentos. A medição deverá ser realizada uma 
vez durante os trabalhos de dragagens de construção e outra nas de manutenção.  
 
Arqueologia subaquática - Durante a fase de dragagem deverá estar presente, a 
bordo da draga, um arqueólogo, apoiado por uma equipa de arqueólogos, todos 
especialistas em arqueologia subaquática. 
 
Batimetria – Para garantir que a área a dragar, o volume de dragados e os locais de 
dragagem e de deposição de dragados são os que constam do projecto, deverá haver 
controlo da dragagem e da deposição dos sedimentos e deverá realizar-se o 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE PORTO DE LISBOA  

RESUMO NÃO TÉCNICO (REV 0 / 2009-12-15) 
22 

levantamento batimétrico da zona a dragar, no início e no final da obra, como previsto 
pela APL. 
 
Qualidade da água – Será controlada a qualidade da água na zona de dragagem e 
de descarga dos dragados durante a fase de construção, conforme a alternativa 
seleccionada. 
 
Para a fase de exploração, será efectuado o controlo da batimetria do canal dragado, 
como já se realiza actualmente. 
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