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1 Introdução 
 
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado pela HIDROPROJECTO no 
período de Maio e 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”. 
 
O projecto consiste em aprofundar o Canal da Barra Sul do Estuário do Tejo, principal 
acesso ao Porto de Lisboa, actualmente com cotas que variam entre -16,5 e -17,0 m 
(Z.H.) (levantamento de Maio de 2009), até à cota de -18,5 m (Z.H.). O canal a 
construir, por dragagem, deverá ter um rasto de 250 m de largura, a que acresce a 
largura dos taludes, a efectuar com declive 1V/20H e um comprimento de 
aproximadamente 5 km. Os limites definitivos só poderão ser determinados com base 
no levantamento hidrográfico feito imediatamente antes da dragagem. 
 
Na Figura 1 (Anexo I) apresenta-se o enquadramento geográfico do Projecto. 
 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi 
dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, o Projecto em causa fica 
sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por corresponder à construção de uma 
via navegável com comprimento superior a 2 km (Anexo II, n.º 10, alínea f)). 
 
O Proponente do projecto é a Administração do Porto de Lisboa (APL, S.A.). 
 
Esta intervenção será objecto de titulo de utilização dos recursos hídricos 
consubstanciado num Plano de Desassoreamento a submeter à ARH do Tejo, I.P., 
nos termos previstos no nº 6 do artigo 78º do Decreto-Lei nº 226-A/2007 de 31 de 
Maio. 
 
O total de materiais a dragar foi, numa fase preliminar, estimado com um valor 
aproximado, igual a 2 800 000 m3. A dragagem irá realizar-se apenas durante os 
meses de Primavera e Verão, com uma duração estimada de 3 a 4 meses, ou seja 
entre os meses de Maio e de Agosto, de 2012. 
 
Verificou-se que o volume resultante da implantação do canal projectado sobre o 
levantamento de Maio de 2009 corresponde a um volume de 2 700 000 m3 a dragar. 
Neste estudo considerou-se, porém, um volume total de depósito igual a 2 800 000 m3, 
por se prever a realização do projecto, em 2012, e ser previsível a ocorrência do 
assoreamento do canal a dragar, após as intervenções em curso para alimentação 
artificial das Praias da Costa da Caparica, no âmbito de protocolo estabelecido com o 
INAG. 
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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, em termos a protocolar com o 

INAG. 
 
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. 
  
No EIA 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. 
 
A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
 
A metodologia e a estrutura do EIA obedecem ao estabelecido na legislação em vigor, 
de modo especial a referida anteriormente, a Portaria 330/2001, de 2 de Abril e os 
“Critérios de Boas Práticas para a elaboração de Resumos Não Técnicos” da 
APA/APAI, 2008. 
 
A equipa que elaborou o presente EIA consta da Figura 2 (Anexo I).  
 
Não foi elaborada Proposta de Definição de Âmbito (PDA). 
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2 Justificação do Projecto 
2.1 Justificação 

A justificação do Projecto baseia-se na integração de Portugal na Política Europeia de 
Transportes e na implementação, em consonância com a mesma, do Plano 
Estratégico do Porto de Lisboa”. A documentação consultada, tendo em vista a 
justificação do projecto, foi: 
 

• Estudo de Impacte Sócio-económico do Porto de Lisboa – APL, Março 2001; 
• Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo Portuário. MOPTC – 

Secretaria de Estado dos Transportes, Dez. 2006;  
• Plano Estratégico do Porto de Lisboa – APL, 2007; 
• Decreto-Lei n.º 287/84, de 23 de Agosto; 
• Decreto-Lei n.º 188/2008, de 23 de Setembro; 
• Aditamento ao Contrato de Concessão da Exploração do Terminal de 

Contentores de Alcântara – APL, 2008.  
 
O crescimento da economia mundial, bem como da internacionalização e globalização 
dos mercados, obrigam a uma maior integração e interdependência das diferentes 
economias mundiais. 
 
Grande parte do movimento de mercadorias faz-se por via marítima, representando 
80% do comércio internacional. 
 
O crescimento do tráfego marítimo nos últimos 30 anos foi de 130%, aumentando 
significativamente o movimento portuário. 
 
A Comunidade Europeia, na política Europeia de Transportes rumo a 2010 orientava a 
sua opção na transferência modal de rodovia para o transporte ferroviário e 
marítimo/fluvial, tendo em consideração a situação de desenvolvimento desequilibrado 
dos diferentes modos de transporte, procurando assim, atingir maior equilíbrio nesta 
área. 
 
A Comissão Europeia para a Política Comunitária de Transportes, em 2006, em 
revisão das orientações anteriormente referidas, apontava a sua opção no sentido da 
“Co-modalidade”. 
 
Portugal defendeu, no Conselho de Ministros de Transportes da UE, que o novo 
conceito de “Co-modalidade” deveria ser integrado e complementado com a opção de 
aprofundamento das políticas actuais, no âmbito da transferência modal, preconizando 
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a utilização de transporte ambientalmente sustentável, designadamente transporte 
marítimo e ferroviário. 
 
O sector marítimo-portuário português, posicionar-se-á, assim, como modelo facilitador 
integrando a política comunitária propondo o desenvolvimento da capacidade da infra-
estrutura portuária da UE para absorver o crescimento previsto do transporte marítimo, 
através de maior investimento nos portos e nas ligações ao “hinterland”. 
 
As decisões mais recentes da Comissão Europeia apontam para a total integração dos 
portos marítimos, portos de navegação interiores e terminais intermodais, 
incorporados nas infra-estruturas de transportes de interesse, como as Auto-Estradas 
do Mar, para se ultrapassarem os congestionamentos rodoviários. 
 
Actualmente, apesar dos portos nacionais se constituírem como importantes pontos de 
concentração de cargas, apresentam dificuldades no tratamento de mercadorias por 
não terem, numa segunda fila, instalações onde desenvolver funções 
complementares. Por outro lado, não existem plataformas logísticas junto às fronteiras 
que possibilitem e viabilizem o alargamento do hinterland dos portos de toda a 
Península Ibérica.  
 
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 o Plano Portugal Logístico, apresentado pelo 
Governo em 9 de Maio de 2006, com um conceito simples de descrever, mas de 
concretização bem mais complexa: Transformar Portugal numa grande plataforma 
logística, numa grande interface de valor acrescentado entre as rotas intercontinentais 
atlânticas e a Península Ibérica e o resto da Europa. 
 
Um aspecto fundamental do Portugal Logístico consiste em fomentar a 
intermodalidade, valorizando as estruturas e redes existentes, potenciado o transporte 
ferroviário e aproveitando e melhorando a capacidade portuária através da promoção 
de cadeias de transporte mais sustentáveis, em que cada modo realize o transporte 
para que está mais vocacionado. 
 
Neste âmbito, a infra-estrutura portuária deixa de ser pensada isoladamente, 
passando a ser planeada como parte de cadeias de transporte intermodais e 
interoperáveis, numa lógica integrada de absorção dos ganhos da cadeia de valor, 
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analisando a relação de custo-benefício e o potencial de cada projecto, com coerência 
e visão estratégica.   
 
De acordo com os documentos consultados, Portugal tendo em conta a sua 
localização geográfica, tem apoiado todas as medidas, por estas promoverem as auto-
estradas do mar, serviços de transporte marítimo rápidos, regulamentados e de 
qualidade, nomeadamente através de criação de infra-estruturas que facilitem o 
trânsito da carga. 
 
Em continuação, tal como referido na documentação consultada, a visão estratégica 
para o Sector Marítimo-Portuário em Portugal vai no sentido de: 
 
• Reforçar a centralidade euro-atlântica de Portugal; 
• Aumentar fortemente a competitividade do sistema portuário nacional e do 

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

sustentáveis; 
 
e assim, Portugal integrado no espírito europeu assume: 
 
• aprofundar o conceito de “auto-estradas do mar”; 
• integrar o Sistema Marítimo-Portuário Nacional nas “auto-estradas do mar”. 
 
As Auto-Estradas do Mar 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. 
 
Na margem Norte está concentrada a movimentação de carga contentorizada, Roll-
on/Roll-off e a maioria da carga fraccionada. Na margem Sul estão localizados 
diversos terminais especializados nos granéis líquidos e sólidos. 
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE LISBOA  
RELATÓRIO  (REV 1 – 2009-12-15) 

14 

As docas de recreio, que se situam na margem Norte do Rio Tejo – doca de Alcântara, 
doca de Santo Amaro, doca de Belém e doca do Bom Sucesso –, têm capacidade 
para mais de 1100 embarcações. 
 
O porto está equipado com três terminais de cruzeiros – Terminal de Alcântara, 
Terminal da Rocha Conde de Óbidos e Terminal de Santa Apolónia –, todos eles 
situados na margem Norte do Rio Tejo, ladeando o centro histórico e cultural de 
Lisboa, o que se revela como vantagem única para os turistas que visitam a cidade. 
 
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; 
• 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. 
 
Os valores referentes aos movimentos de carga geral apontam para crescimentos 
entre uma vez e meia a três vezes o movimento verificado em 1999, como referido no 
“Estudo do Impacte Sócio-económico do Porto de Lisboa”, já referido. 
 
Tendo em consideração tudo o mencionado anteriormente, o Plano Estratégico do 
Porto de Lisboa, elaborado em Outubro de 2007, aponta para sete Acções-Chave para 
a mudança do porto, determinantes para o seu desenvolvimento. Entre elas destaca-
se, como justificação deste projecto, a seguinte: 
 
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 dos actuais 350.000 TEU gradualmente para 700.000 TEU e 1.000.000 
de TEU.  
 
Para se atingir esta meta foi já alargado o prazo de concessão do Terminal de 
Contentores de Alcântara até 31 de Dezembro do ano 2042, de acordo com Decreto-
Lei n.º 287/84, de 23 de Agosto e o Decreto-Lei n.º 188/2008, de 23 de Setembro, que 
pressupõe a realização de diversas obras e infra-estruturas. Nos termos do 
Aditamento ao Contrato de Concessão de Exploração do Terminal de Contentores de 
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Alcântara, os investimentos serão realizados, não só por parte da Concessionária, 
mas também por parte da APL, nomeadamente tendo em vista a futura acessibilidade 
ao Terminal de Contentores de Alcântara para navios porta-contentores com calado 
máximo de 15,5 m e 400 m de comprimento. Neste contexto, a APL é obrigada a 
realizar trabalhos de dragagem da barra, de modo a garantir fundos a -17,5 m (Z.H.). 
 
A garantia desta situação é a realização do Projecto, objecto do presente estudo. 
 
Esta é a justificação do projecto que é objecto do presente EIA, e demonstra a sua 
relação com as Acções-Chave previstas no Plano Estratégico do Porto de Lisboa. 
 
Como já referido, o Projecto em apreço está sujeito a AIA de acordo com Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro, estando enquadrado no Anexo II: n.º 10, alínea f) 
“Construção de vias navegáveis (não incluídas no anexo I), obras de canalização e 
regularização dos cursos de água.” 
 
 

2.2 Objectivos 
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, tem como consequência o 
aumento de calado dos mesmos e portanto a necessidade de aumentar a 
profundidade e largura do canal da barra, através de dragagem. 
 
Tal como consta do Aditamento ao Contrato de Concessão, já anteriormente referido, 
os navios porta-contentores que se prevê acederem ao Porto de Lisboa terão calado 
máximo de 15,5 m e 400 m de comprimento, o que pressupõe que na barra se 
garantam fundos de -17,5 m (Z.H.). 
 
O canal da barra do Porto de Lisboa tem normalmente uma batimetria variável entre -
16,5 e 17,0 m (Z.H.) (levantamento de Maio 2009), propondo-se portanto dragar até à 
cota -18,5 (Z.H.) de modo a garantir a cota de serviço de -17,5 m (Z.H.) e a permitir a 
entrada dos navios anteriormente referidos. 
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3 Descrição do Projecto e Alternativas 
3.1 Descrição do Projecto 
3.1.1 Introdução 

O Projecto respeita ao Aprofundamento do Canal da Barra Sul do Estuário do Tejo, 
principal acesso ao Porto de Lisboa, para estabelecimento de uma cota de -18,5 m 
(Z.H.). 
 
A zona a dragar localiza-se na entrada do Estuário do Tejo, conforme apresentado na 
Figura 1 e 3 (Anexo I). 
 

3.1.2 Características da dragagem 
Trata-se da dragagem de um canal com 250 m de largura (a que acresce a largura do 
talude a executar) e uma extensão de aproximadamente 5 km, nos limites 
aproximados indicados na Figura 3 (Anexo I), que serão determinados de forma 
definitiva com base no levantamento hidrográfico executado imediatamente antes da 
dragagem. 
 
O levantamento hidrográfico utilizado neste estudo é o mais recente, à data do seu 
início, reportando-se a Maio de 2009, e consta da Figura 3 (Anexo I). As cotas do 
canal variam entre -16,5 e 17,0 m (Z.H.) (levantamento de Maio 2009). 
 
A cota de dragagem é -18,5 m (Z.H.) no rasto do canal com 250 m de largura e 
deverão ser realizados taludes no sentido transversal de 1V / 20H. 
 
O perfil-tipo a executar está indicado na Figura 4 (Anexo I). 
 
Estima-se que o volume a dragar seja de 2 700 000 m3 (dois milhões e setecentos mil 
metros cúbicos). No entanto, para efeitos de avaliação neste estudo, considerou-se, 
um volume total de depósito igual a 2 800 000 m3, por se prever a realização do 
projecto, em 2012, e ser previsível a ocorrência do assoreamento do canal a dragar, 
após as intervenções em curso para alimentação artificial das Praias da Costa da 
Caparica, no âmbito de protocolo estabelecido com o INAG. 
 
Em relação ao perfil apresentado na Figura 4, admitem-se as seguintes tolerâncias: 
 
• Tolerância vertical: +0,5m 
• Tolerância horizontal: +5,0m 
 
O empreiteiro deverá dragar apenas dentro dos limites estabelecidos e que só serão 
definitivos quando for realizado o levantamento hidrográfico imediatamente antes da 
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dragagem. Para controlo do posicionamento e de volumes dragados durante a 
realização da dragagem o Instituto Hidrográfico realizará para a APL levantamentos 
hidrográficos, que permitirão avaliar a evolução da dragagem, assim como a 
determinação e verificação da conclusão dos trabalhos. O empreiteiro deverá, ainda, 
fornecer, semanalmente, os seguintes elementos referentes à dragagem: 
 
• Número semanal dos ciclos de dragagem (“Tracking’s”), onde constem horas e 

datas de início e fim de cada ciclo; 
• Relatório original do sistema informático de dragagem onde constem os seguintes 

elementos para cada ciclo de dragagem: 
o Localização georeferenciada contínua da draga; 
o Data e hora de início e fim de ciclo de dragagem; 
o Volume de porão no final do ciclo de dragagem. 

 
Refere-se, ainda, que o empreiteiro deverá comunicar todas as movimentações do 
equipamento marítimo ao Control-Lisboa/VTS, o qual verificará, em tempo real, o 
posicionamento da draga. 
 
A dragagem irá realizar-se apenas durante os meses de Primavera e Verão, entre 
meados de Maio e meados de Agosto, de 2012. No entanto, já neste Verão de 2009, 
ao abrigo do acordo com o INAG, foram dragados cerca de um milhão de metros 
cúbicos de areia do canal da Barra para reforço das praias da Costa da Caparica. 
 
 

3.1.3 Destino material dragado 
Os materiais a dragar são constituídos por areias de granulometria média, limpas e 
moderadamente calibradas. Deste modo, podem ser utilizadas para reforço das praias, 
como aliás tem vindo a ser concretizado, ao abrigo dos protocolos estabelecidos com 
o INAG, para o efeito, e em que as praias da Costa da Caparica e de São João da 
Caparica foram reforçadas com aproximadamente 2 000 000 m3 de areias da zona em 
estudo. 
 
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”. 
 
No âmbito do Estudo de Hidrodinâmica que suporta as alternativas deste projecto, e 
que é apresentado no Anexo II, considerou-se para o conjunto das simulações 
efectuadas um diâmetro médio de 0,3 mm, associado à densidade do quartzo. Este 
valor é suportado pelos resultados das campanhas apresentados em AGPL (1982), 
correspondendo a areias com um calibre médio compreendido entre (1φ e 2φ) em 50% 
das amostras, e corroborados pelo resultado da análise granulométrica realizada no 
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Laboratório de Mineralogia e Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, sobre uma amostra recolhida no Canal da Barra em 2004. 
 
Está ainda em estudo o destino das areias dragadas, devendo ser, em alternativa: 
• 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, em termos a 

protocolar com o INAG. 
 
No corrente ano (Verão 2009) foram dragados e enviados para reforço das praias da 
Costa da Caparica cerca de um milhão de metros cúbicos de areia, ao abrigo do 
referido protocolo estabelecido com o INAG. Tendo em consideração esta situação, 
neste estudo as soluções alternativas de deposição são as seguintes: 
 

• Alternativa 1 (Figura 78, volume II, Anexo II): 
o 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 (Z.H.). 

o Depósito de 1 000 000 m3 nas praias da Costa da Caparica. 
 

• Alternativa 2 (Figura 111, volume II, Anexo II): 
o Deposição de 2 800 000 m3 na zona emersa das praias da Costa da Caparica; 

 
Foi ainda considerada uma terceira alternativa: 
 

• Alternativa 3 (Figura 144, volume II, Anexo II): 
o Imersão de 800 000 m3 na zona do talude noroeste do Cachopo do Norte, com 

reforço do mesmo (local A). 
o Depósito de 2 000 000 m3 nas praias da Costa da Caparica. 

 
Posteriormente foi considerada uma localização alternativa para depósito sobre o 
Cachopo do Norte, tendo sido deslocado para uma zona mais próxima da sua 
extremidade (local B, assinalado na figura 4, volume II, Anexo II), sendo consideradas 
as alternativas 4 e 5, semelhantes na quantidade de depósitos, no cachopo e Costa da 
Caparica, respectivamente, às alternativas 1 e 3: 
 

• Alternativa 4, semelhante à alternativa 1 (Figura 177, volume II, Anexo II): 
o 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). 

o Depósito de 1 000 000 m3 nas praias da Costa da Caparica. 
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• Alternativa 5, semelhante à alternativa 3 (Figura 210, volume II, Anexo II): 
o 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). 

o Depósito de 2 000 000 m3 nas praias da Costa da Caparica. 
 
Como solução, foi ainda considerada a situação de imersão de 2 800 000 m3 na zona 
do talude noroeste do Cachopo do Norte, nos locais A e B: 
 

• Alternativa 6 (Figura 243, volume II, Anexo II): 
o 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 (Z.H.). 

 
• Alternativa 7 (Figura 276, volume II, Anexo II): 

o  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). 

 
 

3.1.4 Características do equipamento 
O equipamento marítimo terá de estar equipado com sistemas de posicionamento 
baseados em GPS diferencial – DGPS – em tempo real, que permitam o seu 
posicionamento com precisão nos locais de dragagem. 
 
O sistema de dragagem terá que possuir um software que possa fornecer os 
elementos acima referidos, ou seja, a localização georeferenciada da draga, data e 
horas de início e fim e volume de porão de cada ciclo de dragagem. 
 
A descarga de água durante as operações de dragagem só será viável se a draga 
estiver provida de equipamento de descarga pelo fundo e carece, sempre, de 
autorização específica de fiscalização. 
 
Em função das características e localização do projecto, a draga a utilizar será 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 
a algo cujas características não correspondem às do material a dragar podendo ser 
individualizado e objecto de análise arqueológica. 
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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 
(dumping) a areia na zona em causa. 
 
Quando o destino das areias for o enchimento das praias da Costa da Caparica, estas 
serão bombadas (repulsão) e através de tubagem, a partir da draga, que para isso se 
posicionará frente às praias. As areias acumuladas pela repulsão na zona das praias, 
serão, em baixa-mar, espalhadas com recurso a retroescavadoras para modelação do 
perfil das praias. 
 
 

3.1.5 Controlo Hidrográfico 
Antes do início da dragagem e após a conclusão da mesma, serão promovidos pela 
APL levantamentos hidrográficos para controlo da empreitada. Haverá lugar a 
levantamentos intermédios, se considerado necessário, para efeitos de controlo da 
evolução da dragagem. 
 
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. 
 
A avaliação do volume de dragados será feita por processos informáticos, a partir dos 
levantamentos hidrográficos, os quais, preferencialmente, e se possível, serão 
realizados em multifeixe, para conhecimento integral da superfície de fundo, antes e 
depois da dragagem e atendendo aos condicionalismos referidos anteriormente. 
 
 

3.1.6 Relatório final 
Concluídos os trabalhos de dragagem, o empreiteiro deverá entregar à fiscalização da 
obra um relatório final, que contenha os seguintes elementos: 
 

• Data e hora do início e conclusão dos trabalhos; 
• Indicação de hora e respectivo volume medido em porão para cada carga 

efectuada; 
• Levantamentos hidrográficos, de controlo, realizados pelo empreiteiro durante 

a dragagem; 
• Medida, feita em porão, do volume total dragado; 
• Horário de trabalho praticado; 
• Tempo útil de dragagem e tempos de paragem e tempos de repulsão; 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE LISBOA  
RELATÓRIO  (REV 1 – 2009-12-15) 

21

• Registo georeferenciados de todos os percursos da draga por carga efectuada. 
 
 

3.2 Soluções alternativas 
Tendo em consideração a natureza do projecto, a localização da dragagem não 
admite alternativa. Existem contudo soluções alternativas para o destino final dos 
materiais dragados que, como já referido no ponto 3.1.2.3 são as seguintes: 
 
• 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, em 

condições a protocolar com o INAG. 
 
Conforme referido anteriormente, no corrente ano (Verão 2009) foram dragados e 
enviados para reforço das praias da Costa da Caparica cerca de um  milhão de metros 
cúbicos de areia. Tendo em conta esta situação, consideraram-se, ainda, as 
combinações daquelas soluções alternativas de deposição que são apresentadas no 
ponto 3.1.2.3, 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: 
 

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

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

 
Alteração da bacia de acesso e manobra do Terminal de Contentores de 
Alcântara 
 
A APL, S.A. pretende proceder à dragagem da Bacia de Acesso e Manobra do 
Terminal de Contentores de Alcântara, estabelecendo a cota – 16,5m (Z.H.). 
 
A zona a dragar localiza-se no Estuário do Tejo, junto a Alcântara. 
 
Trata-se da dragagem de uma bacia com uma largura média de 100m e extensão de 
aproximadamente 850m, à cota -16.5m (Z.H.), a que acresce a largura dos taludes a 
executar, com uma inclinação de 1V / 5H, em toda a zona em que não existe cais. 
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De acordo com a informação disponível, à data, estima-se que os materiais a dragar 
sejam constituídos, maioritariamente, por lodos, e que o volume total de dragagem 
seja de 150 000m3. 
 
O destino final dos materiais a dragar está dependente, de acordo com a Portaria n.º 
1450/2007, de 12 de Novembro, da sua qualidade, a determinar no âmbito dos 
respectivos estudos ambientais, sendo que, tratando-se de material dragado: 
 

• limpo ou com contaminação vestigiária (Classes 1 e 2) se prevê a sua imersão 
no interior do estuário do Tejo, nos locais definidos para o efeito; 

• ligeiramente contaminado (classe 3) ou com potencial eco toxicológico, se 
prevê a sua imersão fora do estuário em local a definir com a entidade 
competente para a emissão da respectiva autorização e de acordo com a 
prática em situações similares. 

 
Para classes de contaminação superior a 3, o destino a dar aos sedimentos terá que 
ser avaliado, também, em função do seu volume, pelo que será definido após a 
obtenção dos resultados da caracterização de sedimentos. 
 
Obras de desenvolvimento em terra de expansão e modernização do Terminal de 
Contentores de Alcântara. 
 
O actual Terminal de Contentores de Alcântara encontra-se a ser explorado pelo 
operador LISCONT – Operadores de Contentores, S.A. o qual viu, através do disposto 
no Decreto-Lei nº 188/2008 de 23 de Setembro, o seu prazo de concessão ser 
alargado até 2042, sendo que nesse prazo, de acordo com o referido no Decreto-Lei, 
teria de realizar as seguintes intervenções no Terminal: 
 

• “Demolição do actual edifício administrativo da LISCONT e das construções 
situadas entre a vedação norte do terminal e a doca de Alcântara, seguida do 
reperfilamento e pavimentação de toda a área, com cerca de 45000 m2; 

• Demolição de edifícios e repavimentação da zona portuária imediatamente a 
poente do topo da doca de Alcântara, com cerca de 30000 m2; 

• Repavimentação do parque do cais avançado de Alcântara situado a poente da 
actual área de concessão, com cerca de 37000 m2; 

• Prolongamento do cais do terminal para nascente, numa extensão de 
aproximadamente 500 m, e do terrapleno situado entre o novo cais e o actual, 
em cerca de 55000 m2; 

• Construção de uma plataforma de manobra, carga e descarga de composições 
ferroviárias, com aproximadamente 760 m de comprimento, junto à muralha sul 
da doca de Alcântara; 

• Construção de novos edifícios para a instalação dos serviços técnicos e 
administrativos da LISCONT, do PIF e do Scanner; 
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• Implementação de todas as infra-estruturas essenciais ao bom funcionamento 
das obras referidas as alíneas anteriores, designadamente infra-estruturas de 
comunicação, electricidade, águas e esgotos, iluminação exterior, vedações e 
controlo de acessos. 

 
Com a expansão do terminal de contentores pretendem-se atingir os seguintes 
objectivos: 
 

• Garantir a posição estratégica do Terminal ao nível da Península Ibérica e 
aumentar o seu hinterland. Esta posição é tanto mais relevante uma vez que se 
trata de um porto de águas profundas. 

• Aumentar a capacidade de resposta do terminal sem que isso implique o 
aumento de armazenamento em altura, fazendo face a um esperado aumento 
da procura; 

• Permitir a atracagem de navios porta-contentores da última geração, que 
apresentam maior capacidade de transporte. 

• Dotar o terminal de equipamentos mais recentes e adaptados às necessidades 
futuras. 

• Garantir um melhor escoamento da carga contentorizada por diversos meios – 
rodoviário, ferroviário e fluvial. 

 
 

3.4 Programação temporal das fases do Projecto 
A obra será realizada numa única fase, apenas durante os meses de Primavera e 
Verão, entre meados de Maio e meados de Agosto, de 2012, em função da 
capacidade da draga, e dado que em termos meteorológicos e de agitação marítima 
no Atlântico Norte se trata do período mais seguro para a realização dos trabalhos de 
dragagem na zona da barra. 
 
A dragagem não necessita de apoios (estaleiro) em terra. 
 
Prevê-se a realização periódica de dragagens de manutenção do canal. 
 
Não se prevê e existência de uma fase de desactivação porquanto o Canal da Barra 
Sul é a única via de acesso marítimo ao Porto de Lisboa.  
 

3.5 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, 
transporte das areias dragadas a destino final e nivelamento das areias nas praias. 
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3.6 Resíduos 
 
Os resíduos resultantes desta obra são fundamentalmente: 
 

• materiais dragados, que são basicamente areias limpas, que já têm sido 
utilizadas para enchimento das praias da Costa da Caparica, e cujo destino é 
objecto de análise neste estudo; 

• 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 3.1.3. 
 
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 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 o 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 – actualmente, AUTOVILA, S.A. e IPODEC, Lda. - 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 
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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.  
 
O quadro seguinte sintetiza os resíduos que se perspectiva venham a ser produzidos 
na fase de construção, indicando o respectivo código LER (Lista Europeia de 
Resíduos) e a perigosidade, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 209/2004, de 
3 de Março. 
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Quadro 3.1 - Resíduos produzidos na fase de construção, código LER e perigosidade 
Descrição Código LER Perigosidade 

Óleos hidráulicos usados1 13 01 00 Sim 
Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados1 13 02 00 Sim 

Resíduos de combustíveis líquidos1 13 07 00 Sim 
Embalagens de papel e cartão 15 01 01 Não 

Embalagens de plástico 15 01 02 Não 
Embalagens de madeira 15 01 03 Não 

Embalagens de metal 15 01 04 Não 
Embalagens compósitas 15 01 05 Não 
Misturas de embalagens 15 01 06 Não 

Embalagens de vidro 15 01 07 Não 
Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 15 01 10 Sim 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente 
especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por 

substâncias perigosas 

15 02 02 Sim 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção não 
abrangidos em 15 02 02  

15 02 03 Não 

Pilhas e acumuladores 16 06 00 * 
Filtros de Óleo 16 01 07 * 

Madeira, vidro, plástico 17 02 00 * 
Metais (incluindo ligas) 17 04 00 * 

Solos e rochas não contendo substâncias perigosas 17 05 04 Não 
Papel e cartão 20 01 01 Não 

Resíduos biodegradáveis 20 02 01 Não 
Óleos e gorduras alimentares 20 01 25 Não 

Detergentes contendo substâncias perigosas 20 01 29 Sim 
Detergentes não abrangidos em 20 01 29 20 01 30 Não 

 
 

3.7 Emissões atmosféricas  
Os motores das dragas originarão a emissão de gases poluentes, em particular 
dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido 
de carbono (CO2), partículas e compostos orgânicos voláteis (COV). 
 
Refere-se que será exigido no caderno de encargos ao empreiteiro, o abastecimento 
das embarcações com combustíveis com teores de enxofre inferiores a 0,1%, em 
cumprimento da Directiva 2005/33/CE, de 6 de Julho e dos valores por esta 
estipulados e aplicáveis a partir de 01 de Janeiro de 2010.  
 

                                                 
1 No caso de derrame acidental. 
* Dependente da presença de substâncias perigosas contaminantes ou da composição do resíduo. 
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3.8 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. 
 
No entanto, a operação de dragagem realiza-se na barra, não ocorrendo receptores 
sensíveis, num raio de aproximadamente 2 km. 
 
Quanto à deposição dos materiais dragados, a realizar-se nas praias da Costa da 
Caparica, constituirá a situação mais crítica, pois as alterações dos níveis sonoros 
poderão afectar zonas de alguma sensibilidade (restaurantes de praia, utentes de 
praia e habitações junto à praia). É, no entanto, uma operação que tem vindo a ser 
realizada desde 2007, sem que haja registo de incómodo. 
 
 

3.9 Infra-estruturas e acessos 
Não haverá infra-estruturas afectas à actividade de dragagem do canal da barra, 
haverá apenas necessidade de montar tubagens para transporte de areias entre a 
draga e as praias da Costa de Caparica, e se houver acordo com o INAG para que 
seja esse o destino final. 
 
No caso do destino final das areias ser o Cachopo Norte, a própria draga transportará 
as areias até ao local de depósito. Nas praias dispor-se-á de retroescavadoras que 
distribuem a areia ao longo das mesmas. 
 
 

3.10 Segurança 
O Plano de Emergência Interno do Porto de Lisboa (PEIPL), é um sistema 'aberto' que 
remete para outros Planos de Emergência / Contingência, englobados na mesma área 
geográfica - cujas fronteiras naturais são as margens Norte e Sul do Tejo, tendo a 
jusante, o alinhamento dos faróis de São Julião da Barra e do Bugio (Linha de Entre-
Torres) e a montante, o traçado da ponte Marechal Carmona em Vila Franca de Xira.  
 
Na afirmação inequívoca de compatibilizar a utilização portuária e industrial com a 
ocupação urbana e comercial, com a conservação da natureza e com as legítimas 
aspirações das populações no que diz respeito ao recreio e lazer, o PEIPL é 
constituído pelas seguintes Bases de Dados: 
 
-Entidades; 
-Instalações e Abrigos; 
-Recursos Materiais; 
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-Recursos Humanos; 
-Pontos Críticos; 
-Instalações; 
-Procedimentos; 
-Produtos Químicos; 
-Registo de Incidentes. 
Trata-se de um plano dinâmico, actualizado diariamente e que dispõe de um serviço 
de atendimento permanente (24 H TDA), cujos contactos são: 
-Telf. 21 302 5450; 
-Fax. 21 302 5411; 
-VHF (banda marítima) canais 12, 13, 16 e 74. 
 
 

3.11 Planos de ordenamento do território 
Os Instrumentos de Gestão Territorial que abrangem a área de estudo e que se 
afiguram mais relevantes para a implementação do projecto em causa são os 
seguintes: 
 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 
aprovado pela Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro, rectificada pela Declaração 
de Rectificação n.º 80-A/2007, de 7 de Setembro e Declaração de Rectificação 
n.º 103-A/2007, de 2 de Novembro; 

• Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 
Lisboa (PROT-AML), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
68/2002, de 8 de Abril e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
92/2008, de 5 de Junho;  

• Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (PBH do Tejo), aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de Dezembro (rectificado pela 
Declaração de Rectificação n.º 21-E/2001, de 31 de Dezembro); 

• Plano de Ordenamento da Orla Costeira Cidadela – S. Julião (POOC 
Cidadela – S. Julião), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 123/98, de 19 de Outubro; 

• Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sintra – Sado (POOC Sintra-
Sado), aprovado por Resolução do Conselho de Ministros Nº 86/2003, de 25 
de Junho; 

• Plano Director Municipal de Cascais (PDM de Cascais), aprovado por 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/97, de 19 de Junho (Diário da 
Republica - I Série-B, n.º 139) e alterações determinadas pelos Avisos n.º 
1423/2008, de 16 de Janeiro e n.º 7147/2008, de 10 de Março e por Edital n.º 
1058/2009, de 22 de Outubro (encontra-se em revisão); 

• Plano Director Municipal de Oeiras (PDM de Oeiras), aprovado por 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 15/94, de 22 de Março (Diário da 
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República - I Série-B, n.º 68) e alterado por Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 65/95, de 6 de Julho (Diário da República - I Série-B, n.º 154). 
Encontra-se em revisão; 

• Plano Director Municipal de Almada (PDM de Almada), aprovado por 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/97, de 14 de Janeiro (Diário da 
República - I Série-B, n.º 11) e alterado por Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 100/98, de 4 de Agosto (Diário da República - I Série-B, n.º 178). 
Encontra-se em revisão. 

• Plano Director Municipal de Lisboa (PDM de Lisboa), aprovado por 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/94, de 29 de Setembro (Diário da 
República - I Série-B, n.º 226), com as alterações determinadas por: Resolução 
de Conselho de Ministros n.º 104/2003, de 8 de Agosto (Diário da República - I 
Série-B, n.º 182), Declaração n.º 257/2003, de 19 de Agosto (Diário da 
República - I Série-B, n.º 190), Resolução de Conselho de Ministros n.º 
20/2004, de 3 de Março (Diário da República - I Série-B, n.º 53), Declarações 
n.º 86 e 87, de 29 de Maio de 2006 (Diário da República - II Série-B, n.º 103), 
Declaração n.º 87/2006, de 29 de Maio (Diário da República - I Série-B, n.º 
103), Avisos n.os 7889, 7890 e 7891, de 13 de Março de 2008, (Diário da 
República - II Série-B, n.º 52), Resolução de Conselho de Ministros n.º 
121/2008, de 6 de Agosto (Diário da República - II Série-B, n.º 121). Encontra-
se em revisão. 

 
Tendo em conta o fim a que se destina o projecto, entendeu-se que será relevante 
abordar ainda o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 
aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 30 de Junho, o 
qual poderá ser entendido como um plano sectorial com incidência territorial, e 
portanto, inserido nos IGT de âmbito nacional.   
 
O POOC Cidadela – S. Julião e o POOC Sintra – Sado são, nos termos da legislação 
em vigor, Planos Especiais de Ordenamento do Território que têm a natureza de 
regulamento administrativo e com eles devem conformar-se os restantes planos de 
ordenamento do território, bem como os programas e projectos, de iniciativa pública ou 
privada, a realizar na sua área de intervenção. A área da dragagem e o Cachopo do 
Norte estão abrangidos pelo âmbito territorial do POOC Cidadela - São Julião da 
Barra, enquanto que as praias da Costa da Caparica estão integradas no POOC Sintra 
– Sado. 
 
Refira-se, ainda, o Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das 
Cidades da Costa da Caparica foi aprovado por Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 26/2000, de 15 de Maio. Ao abrigo deste Programa foi aprovada a Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 151/2005, de 31 de Março, referente ao Plano de Pormenor 
das Praias Urbanas da Costa da Caparica. 
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3.12  Servidões condicionantes e equipamentos / infra-
estruturas 
As intervenções ocorrem no Canal da Barra Sul do Estuário do Tejo, no Cachopo 
Norte e nas Praias Urbanas da Costa da Caparica.  
 
Deste modo, as servidões administrativas e restrições de utilidade pública que directa 
e indirectamente abrangem a área de estudo são: 
 
• Domínio Hídrico (Domínio Público Marítimo); 
• Reserva Ecológica Nacional (REN); 
• Telecomunicações; 
• Marcas de assinalamento marítimo incluindo bóias e balizas; 
• Área de Servidão Militar. 

 
A utilização das areias dragadas do Canal da Barra Sul do Estuário do Tejo, 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”. 
 
Esta dragagem melhorará a acessibilidade marítima a Lisboa, possibilitando a entrada 
de navios de maior porte, aumentando o potencial de utilização do porto. 
 
 

3.13 Áreas sensíveis 
O Artigo n.º 2 do Decreto-Lei n.º69/2000, de 3 de Maio, com a actual redacção, 
entende por áreas sensíveis: 

• Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de 
Julho; 

• Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de 
protecção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 
de Abril, no âmbito das Directivas n.º 79/409/CEE e 92/43/CEE. 

• Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse 
público definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro. 

 
De acordo com o estipulado no artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, a 
área de inserção do projecto não está integrada no Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, nem integra qualquer proposta de delimitação da Rede Natura 2000. Ao 
longo do trabalho serão identificadas e devidamente localizadas outras eventuais 
zonas sensíveis, do ponto de vista ecológico e/ou arqueológico. 
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4 Caracterização da situação de referência 
4.1 Considerações gerais 

A caracterização da situação de referência incidirá sobre o conjunto de descritores 
potencialmente influenciados pelo Projecto e tem como objectivo descrever, de forma 
tão rigorosa e detalhada quanto possível, o estado actual e futuro, numa perspectiva 
evolutiva sem projecto, do local onde se desenvolverá o projecto, bem como da sua 
zona envolvente, até onde se façam sentir os seus efeitos. 
 
Os descritores analisados no âmbito do presente EIA foram os seguintes: 
 
- Geologia, geomorfologia e sismicidade. 
- Qualidade do ar. 
- Hidrografia; 
- Clima; 
- Hidrodinâmica e Hidrografia; 
- Qualidade das águas superficiais e sedimentos. 
- Sistemas ecológicos. 
- Uso e ocupação do solo. 
- Ordenamento do território e Condicionantes. 
- Paisagem. 
- Património arqueológico, construído e cultural. 
- Ambiente sonoro. 
- Sócio-economia. 
- Acessibilidades fluvio-marítimas. 
 
A caracterização da situação de referência foi efectuada com base em dados e 
informações obtidos em trabalhos de campo realizados especificamente para este 
estudo, em documentação bibliográfica e em estudos já efectuados para a região em 
causa. 
 
Foram ainda estabelecidos contactos com várias entidades quer para obtenção de 
dados e informações importantes para a realização do Estudo quer para 
esclarecimento de dúvidas. Dessas entidades referem-se: o Instituto Nacional de 
Estatística, o Instituto da Água, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, a Direcção Geral de Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano e o IGESPAR. 
 
Em seguida far-se-á a caracterização da situação de referência para cada um dos 
descritores referidos. 
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4.2 Geologia, Geomorfologia e Sismicidade 
4.2.1 Zona emersa 
4.2.1.1 Introdução 

No presente capítulo faz-se uma caracterização geológica e hidrogeológica baseada 
na consulta das cartas geológicas, folhas nº 34-D Lisboa (2ª edição, INETI, 2005) e 
34-B Loures (SGP, 1981) da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, a Carta 
Geológica do Concelho de Lisboa na escala 1:10.000 (SGP, 1986), e as respectivas 
notícias explicativas, na Carta de Sedimentos Superficiais da Plataforma Continental 
Cabo da Roca ao Cabo de Sines, (Julho de 2005), escala 1:150.000 do Instituto 
Hidrográfico e em publicações da especialidade  
 

4.2.1.2 Geomorfologia 
A morfologia da zona abrangida por este estudo resulta, de um modo geral, do efeito 
combinado da estrutura e características geológicas das formações geológicas 
existentes. Segundo Almeida (1991), em (1) (1) na área abrangida pelo concelho de 
Lisboa identificam-se duas unidades geomorfológicas. A unidade mais a SW que se 
situa na Orla Ocidental Mesozóica Portuguesa, e outra unidade, que ocupa toda a 
parte oriental e setentrional do concelho e se situa na Bacia Cenozóica do Tejo-Sado 
(1). 
 
Os declives mais baixos, inferiores a 5%, encontram-se, predominantemente, nas 
zonas de cotas mais elevadas, destacando-se os planaltos do Aeroporto, Carnide-
Lumiar e do Campo Grande-Saldanha. 
 
Na faixa circundante o relevo assume a morfologia que caracteriza a cidade de Lisboa, 
com numerosas colinas de pendente suave a moderada (5% a 15%), recortadas por 
retalhos alongados de maior declive, correspondentes aos vales das linhas de água 
mais encaixadas, tais como o Vale de Chelas, o Vale Escuro, a Ribeira de Arroios, o 
Vale do Pereiro e a Ribeira de Benfica. 
 
A morfologia descrita resulta da estrutura em monoclinal, com reduzida inclinação para 
SSE (4º a 8°) das formações miocénicas e da alternância de bancadas rijas e brandas. 
Pela mesma razão, a altura das colinas diminui progressivamente no sentido da 
margem do rio Tejo. 
 
A margem esquerda, sob o ponto de vista geomorfológico, caracteriza-se por uma 
região de cotas baixas e aplanada, praticamente sem relevo, à excepção da arriba 
fóssil. 
                                                 
(1) (1) Trabalho De SENETR e JL Câncio Martins Nº 03-Em-A20100000-AE- RST de 21-05-2008 
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O estuário do Tejo ocupa uma superfície de 320 km2 desde a embocadura, definida 
pelo alinhamento S. Julião da Barra – Trafaria, até Vila Franca de Xira, limite montante 
da intrusão salina em condições hidrológicas médias. O forçamento hidrodinâmico é 
muito condicionado pela maré, semidiurna e regular, cuja presença se faz sentir até 
80 km para montante, na região de Muge. 
 
A superfície intertidal orça por 130 km2, a profundidade média é reduzida (cerca de 
10 m) e o volume de acomodação é da ordem de 1,9x109 m3 em condições 
hidrológicas médias, para um prisma de maré de 6x108 m3 (Freire, 1999; Hidroprojecto 
et al., 1991). 
 
O estuário desenvolve-se segundo duas direcções principais, NNE-SSW e ENE-WSW, 
e apresenta morfologia peculiar, em comparação com desenvolvimento plano “em 
trombeta”, comum a outros grandes estuários europeus: compreende uma região 
interna, muito larga (15  km, na transversal Olivais-Alcochete) e pouco profunda, que 
afunila para jusante até estrangular num canal de embocadura, estreito e profundo.  
 
Existem quatro zonas fisiográficas fundamentais (zona flúvio-marítima, zona interior, 
canal de embocadura e embocadura ou zona exterior) em que o estuário do Tejo pode 
ser dividido com expressão na organização geomorfológica, sedimentológica e 
evolução morfodinâmica dos fundos.  
 
Ao longo de toda a margem esquerda do estuário interior do Tejo são comuns as 
acumulações areno-lodosas organizadas sob a forma de rasos de maré intertidais 
(tidal flats) e também os sapais, organizados em manchas extensas, recortados por 
rede de canais fortemente meandrizada e anastomosada, e povoadas por vegetação 
halófita característica. Quer os rasos de maré quer os sapais, apresentam com 
frequência praias marginais de areia, que resultam da erosão de afloramentos 
terciários detríticos, sendo a dispersão, selecção e acumulação localizadas destes 
produtos assegurada pela actividade das ondas de geração local.  
 

4.2.1.3 Geologia 
 
Enquadramento regional 
A Bacia Sedimentar do Baixo Tejo corresponde, a uma depressão tectónica alongada 
grosso modo na direcção NE-SW, que sofreu subsidência principalmente durante o 
Miocénico. No seu interior, o conjunto sedimentar cenozóico encontra-se geralmente 
sub-horizontal a ligeiramente inclinado, embora se apresente perturbado junto a 
alguns acidentes tectónicos principais. É interpretada como uma bacia gerada num 
regime compressivo que desencadeou inversão tectónica da Bacia Lusitânica, situada 
a W, em resultado da convergência entre a África e a Ibéria (Ribeiro et al., 1979, 1990; 
Curtiss, 1999; Kullberg et al., 2000a), (1). 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE LISBOA  
RELATÓRIO  (REV 1 – 2009-12-15) 

34 

 
Sobre os sedimentos miocénicos assentam em inconformidade depósitos fluviais 
pliocénicos da “Formação de Santa Marta”, predominantemente arenosos, 
testemunhando uma drenagem exorreica que evoluiu numa extensa planície aluvial 
associada a um "pré-Tejo" (Carvalho, 1968; Azevêdo, 1982; Barbosa et al., 1989). Os 
sedimentos pliocénicos são menos espessos do que os depósitos miocénicos 
subjacentes, apresentando espessuras de um modo geral inferiores à centena de 
metros, excepto na área da Península de Setúbal, onde se identificaram em 
sondagens espessuras que poderão atingir 325 m (furo de Pinhal Novo). 
 
Os depósitos pliocénicos contactam com os sedimentos miocénicos subjacentes por 
uma descontinuidade erosiva que reflecte uma interrupção da tendência subsidente no 
período que mediou entre a deposição dos dois conjuntos sedimentares neogénicos. 
No flanco N dos dobramentos da Cadeia Orogénica da Arrábida os depósitos 
pliocénicos não evidenciam deformação, assentando em discordância sobre os 
sedimentos miocénicos inclinados para norte, o que demonstra que a sua 
sedimentação ocorreu posteriormente aos impulsos principais de inversão da Bacia 
Lusitânica e de estruturação da Bacia do Baixo Tejo. Contudo, a manutenção das 
condições de sedimentação estuarina na região da Península de Setúbal durante a 
deposição da série arenosa pliocénica, com espessuras da ordem da centena de 
metros, implica uma reactivação da subsidência nesta área da Bacia do Baixo Tejo e 
um controlo tectónico por algumas estruturas principais. 
 
A evolução quaternária caracterizou-se por predomínio da erosão fluvial em detrimento 
da acumulação sedimentar, associada a um encaixe da rede de drenagem em 
resposta a uma descida relativa do nível do mar. Esta descida do nível de base deveu-
se a levantamento regional do continente, a que se sobrepuseram os efeitos de 
oscilações glacio-eustáticas. 
 
A incisão fluvial quaternária está testemunhada por níveis de erosão, por vezes com 
depósitos continentais sobrepostos (sedimentos da Formação de Marco Furado, na 
área da Península de Setúbal), e por terraços fluviais escalonados na topografia.  
 
Embora as evidências não sejam, à data, conclusivas, exceptua-se provavelmente o 
sector vestibular do rio Tejo compreendido aproximadamente entre Vila Franca de Xira 
e Alcochete, onde terá prevalecido até à actualidade um levantamento incipiente ou 
mesmo alguma subsidência (Cabral, 1995). 
 
A descida glacio-eustática do nível do mar que ocorreu na dependência do último 
período glaciário (Wurm), e que terá atingido um valor máximo próximo de -120 m há 
cerca de 18.000 anos, produziu um entalhe profundo do rio Tejo nas formações 
cenozóicas presentes na sua área vestibular. A subida do nível do mar que ocorreu 
durante o Holocénico (Transgressão Flandriana) gerou uma invasão marinha dos 
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paleovales do Tejo e dos seus afluentes acompanhada de um enchimento progressivo 
por aluviões que atingem presentemente espessuras máximas de cerca de 70 m. 
 
Litostratigrafia 
Continental 
A descrição litostratigráfica das formações geológicas ocorrentes na zona do estuário 
do Tejo incluindo a área da Caparica, baseou-se na bibliografia já referida 
anteriormente e caracteriza-se por uma grande variabilidade litológica, constituída por 
formações de idades compreendidas entre o Miocénico e o Plistocénico. Sobrejacente 
a estas formações ocorrem, em situações particulares, terrenos de cobertura recentes 
de idade holocénica, aluvionares e aterros associados a diversas actividades e obras 
que, na zona marginal do rio Tejo podem assumir espessuras consideráveis. 
 
Holocénico 
At – Aterros 
Segundo Almeida (1991) in (1), os depósitos de aterros ocorrem com carácter 
generalizado nos sectores com ocupação urbana mais acentuada. No seu conjunto 
estes depósitos são muito heterogéneos  
 
A execução de aterros na zona marginal do Tejo permitiu conquistar ao rio uma 
importante faixa de terreno. e nalguns casos encontram-se parcialmente enterrados 
nos lodos.  
 
a – Aluviões  
As aluviões, que ocupam uma parte importante da área em estudo, podem ser 
subdivididas, quer no que se refere à litologia quer quanto ao comportamento 
geotécnico, entre as aluviões das linhas de água e as aluviões do Tejo, (1). 
 
Aluviões das ribeiras 
As aluviões na margem norte do Tejo ocorrem ao longo das principais linhas de água 
da área de Lisboa: Vales da Ribeira de Algés, de Alcântara, de Benfica, do Campo 
Grande, da Baixa, da Avenida Almirante Reis, de Chelas, etc. (Pais et al., 2006). De 
acordo com Almeida (1991), (in1) aluviões possuem composições, em muitos casos, 
dependentes das litologias erodidas pelas linhas de água. No entanto, apresentam-se 
frequentemente arenosas, argilosas, siltosas e com alguma matéria orgânica. As 
aluviões das ribeiras apresentam espessuras variáveis, aumentando para jusante, 
podendo atingir espessuras de 30 m. 
 
Na margem sul ocorrem zonas baixas aluvionares, parcialmente submersas na preia-
mar, prolongando-se por vezes em grande extensão para o interior do estuário. São 
constituídas por argilas muito moles e areias lodosas soltas. Estas aluviões cobrem 
depósitos plistocénicos, com tipos de solos muito variados (Atkins, 2002), (in 1). 
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Na Península de Setúbal, têm maior extensão em Corroios, Coina, Moita, Montijo e 
Alcochete, e ocupam o fundo de vales largos e pouco profundos (Pais et al., 2006). 
Segundo o estudo referido anteriormente, nos canais do Montijo e do Barreiro ocorrem 
formações lodosas com cerca de 20 a 30 m de espessura, enquanto que na zona do 
Alfeite as aluviões apresentam aproximadamente 30 m de espessura.  
 
Aluviões do Tejo 
No Rio Tejo, a espessura máxima de aluviões observada em sondagens executadas 
no leito do rio foi de 75,5 m (Jeremias, 1993). Os depósitos aluvionares, constituídos 
por materiais predominantemente argilo-lodosos nas camadas superiores, passam em 
profundidade a camadas arenosas, seixos e cascalhos. As aluviões são descritas não 
só de acordo com a sua composição e distribuição espacial mas também 
relativamente à dinâmica dos sedimentos mais superficiais. 
 
Lodos: o complexo lodoso, predominantemente constituído por argilas muito moles 
(lodos), por vezes siltosas e/ou arenosas, com matéria orgânica e fragmentos de 
conchas, ocupa toda a largura do rio, aumentando de espessura das margens para a 
parte central do leito, onde atinge valores da ordem de 60 m. 
 
Frequentemente ocorrem interestratificados níveis de areia fina a média, argilosa, de 
cor cinzenta e alguns níveis turfosos. Localmente podem ocorrer lentículas de areia 
com cerca de 2 a 3 m de espessura (Jeremias, 1993). 
 
Areias lodosas: o complexo areno-lodoso é constituído por areias muito lodosas, 
predominantemente finas a médias, por vezes também grosseiras, siltosas e/ou 
argilosas, com níveis interestratificados argilo-siltosos cinzentos, com fragmentos de 
conchas e cores escuras a verde acinzentadas. Ocasionalmente estas areias contêm 
matéria orgânica e seixo fino sub-arredondado a arredondado. Na zona do interior, 
onde a espessura de depósito é mais importante, estes materiais fazem a transição 
para o complexo arenoso de base.  
 
Complexo arenoso de base: na base das aluviões ocorre uma cascalheira constituída 
por areias médias a grosseiras, seixos finos a grosseiros quartzosos, 
predominantemente sub-angulares a sub-arredondados, com calhaus igualmente de 
natureza quartzosa sub-arredondados, de cores branca, amarela clara, castanha 
amarelada e alguns tons avermelhados. As espessuras variam entre 12 a 17 m. Na 
margem esquerda, ocorre uma importante formação arenosa de grande espessura, 
constituída por uma areia média a grosseira, argilosa, e com algum conteúdo 
fossilífero. As areias, médias a grosseiras, estão quase isentas de argila e de 
conteúdo fossilífero. Na base, ocorre um nível de seixo e calhaus com granulometria e 
composição variáveis (Mendonça, 1933) (in1). 
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Plistocénico 
QMF – Formação de Marco Furado 
Esta unidade é constituída por uma matriz areno-argilosa vermelha com fracção 
grosseira abundante, constituída por calhaus predominantemente de quartzo anguloso 
a sub-anguloso. Estes permanecem no local, mesmo depois de se ter dado o 
desaparecimento da matriz pela erosão, constituindo assim, cascalheiras residuais.  
 
Além dos clastos de quartzo, é ainda possível observar, para o topo da unidade, 
quartzitos, jaspes, sílex e xistos. Outro aspecto também característico é a presença 
habitual de encouraçamentos ferruginosos, principalmente nos pontos mais elevados, 
originando alguns cabeços (Azevedo, 1982).  
 
De acordo com a mesma autora, a “Formação de Marco Furado” apresenta uma 
espessura variável entre os 30 e 40 m, constituindo alguns dos relevos da região. 
Estes, serão testemunhos de uma antiga cobertura, talvez continua, de toda a 
Península de Setúbal e regiões vizinhas. Para W do Rio Coina, estes materiais 
assentam sobre os “Conglomerados de Belverde” enquanto que para E repousa sobre 
as areias da “Formação de Santa Marta”. 
 
Plio-Plistocénico 
QBe – Conglomerado de Belverde  
Ao conjunto arenoso da “Formação de Santa Marta” sobrepõe-se o “Conglomerado de 
Belverde”, com cerca de 5 a 10 m de espessura, com clastos sub-rolados 
esbranquiçados (até 15 cm) e matriz arenosa. Os clastos, às vezes com faces polidas 
pelo vento, são dominados pelos quartzitos, seguindo-se o quartzo e raramente sílex, 
rochas ígneas alteradas, arenitos e “Xistos do Ramalhão”, entre outras (Pais et al., 
2006). 
 
Esta unidade consiste num episódio que representa o último acarreio de materiais 
transportados pelo pré-Tejo antes da sua deslocação para o leito actual (Azevêdo, 
1982). Segundo a mesma autora, o “Conglomerado de Belverde” estende-se por uma 
área de cerca de 320 km2, mas sempre a ocidente do Rio Coina. 
 
Pliocénico 
PSM – Formação de Santa Marta 
As areias de Santa Marta estão largamente representadas na Península de Setúbal e 
incluem-se no complexo arenoso pliocénico. Esta é constituída uma espessa série, 
formada quase na totalidade por areias, apenas interrompidas pontualmente por 
bancadas lenticulares de argilas intercaladas. A realização de sondagens na zona do 
Pinhal Novo, mostrou uma espessura de cerca de 325 m de areias, enquanto na faixa 
litoral não ultrapassa os 50 m. 
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Os níveis mais argilosos afloram, nomeadamente, no areeiro da Mesquita, junto à 
ribeira da Apostiça, enquanto que as areias têm sido exploradas um pouco por toda a 
Península de Setúbal (Pais et al., 2006). 
 
Miocénico 
MCR – Areolas de Cabo Ruivo (MVIIb)  
Trata-se de um conjunto, geralmente de cor amarelado escuro, representado na parte 
inferior por areias finas a médias, argilosas, e arenitos. No entanto, também é possível 
identificar argilitos, muito micáceos, de tom azulado escuro com cerca de 4 m de 
espessura. Para a parte superior tornam-se a alternância de bancadas de 
biocalcarenitos e de arenitos são mais frequentes. A espessura total desta unidade é 
de cerca de 20 m (Pais et al., 2006). 
 
MBP – Areolas de Braço de Prata (MVIIb) 
É constituída por alternâncias de arenitos finos, areias finas e bancadas pouco 
espessas de calcários margosos e calcarenitos muito fossilíferos, atingindo uma 
espessura de cerca de 20 m (Pais et al., 2006). Devido ao abundante conteúdo 
fossilífero apresenta, por vezes, o aspecto de lumachela (Zbyszweski, 1964). 
 
Os principais afloramentos desta unidade situam-se, na margem direita do Tejo, entre 
o Poço do Bispo, Desterro e Centeira, prolongando-se para Norte.  
 
MMv – Calcários de Marvila (MVIc)  
É constituída por biocalcarenitos grosseiros muito fossilíferos, em regra de grandes 
dimensões, passando a arenitos finos de cor amarela clara e a argilas cinzentas, 
também ricas em fósseis (Pais et al., 2006). De acordo com Almeida (1991), esta 
unidade apresenta uma espessura variável, entre 8 a 9 m até 15 a 17 m. 
 
MGr – Grés dos Grilos (MVIb) 
São constituídos por arenitos rijos, por vezes grosseiros, com matriz argilosa mais ou 
menos abundante e cimento carbonatado ou ferruginoso. Apresenta-se bastante 
fossilíferos, com algumas intercalações argilosas, e a sua espessura pode atingir os 
10 a 12 m (Almeida, 1991). 
 
MXs – Argilas azuis de Xabregas (MVIa) 
Esta unidade é constituída por alternâncias de argilas, margas, arenitos e calcários, 
onde os tons predominantes são o azul-escuro e o amarelo. Os leitos margosos e 
areníticos são muito fossilíferos. Apresenta uma espessura de cerca de 18 m (Teixeira 
et al., 1980).  
 
Representam os sedimentos de ambientes mais profundos de Neogénico da Bacia 
Terciária do Baixo Tejo. Correspondem a depósitos transgressivos e são o testemunho 
da maior transgressão de todo o Miocénico (Pais et al., 2006). 
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MQC – Calcários da Quinta das Conchas (MVc) 
São representados por biocalcarenitos grosseiros, com abundante conteúdo 
fossilífero, e por argilas siltosas (Pais et al., 2006). Segundo Cotter (1956), esta 
unidade possui uma espessura de cerca de 10 m e é formada por estratos tabulares e 
muito fossilíferos de calcário margoso, alternando com camadas, algo espessas, de 
argilas e arenitos argilosos mais ou menos finos. Apesar da designação desta unidade 
se basear na presença de níveis calcários, a fáceis predominante é a argilosa.  
 
MVC – Areias de Vale de Chelas (MVb) 
Esta unidade é constituída por areias feldspáticas, fluviais, incoerentes ou francamente 
cimentadas, por vezes grosseiras e compactas, com estratificação cruzada e algumas 
intercalações argilosas – areias inferiores da Quinta da Silvéria, que correspondem ao 
episódio de máximo regressivo (Antunes et al., 1969); em posição superior ocorrem 
areias dunares (Pais et al., 2006). 
 
MMu – Calcários da Musgueira (MVa3) 
Este conjunto é constituído por biocalcarenito branco, às vezes amarelo, arenoso, 
frequentemente grosseiro e com conteúdo fossilífero bastante significativo (Pais et al., 
2006). De acordo com Zbyszweski (1963), trata-se de um arenito calcário na base, 
com alguns calhaus rolados, passando a calcarenito no topo e apresenta uma 
espessura de cerca de 5 a 6 m. Segundo descrições realizadas por Cotter (1956) o 
topo desta unidade apresenta-se em estratos tabulares, mais ou menos espessos e 
muito compactos. 
 
Na península de Setúbal aflora entre Cacilhas e a Trafaria constituindo, normalmente, 
o topo das arribas da margem esquerda do Tejo. Foi ainda identificada na zona de 
Belverde.  
 
MCV – Calcários do Casal Vistoso (MVa1) 
Trata-se, essencialmente, de bancadas carbonatadas, areníticas, por vezes muito 
grosseira e com um abundante conteúdo fossilífero. A sua espessura pode variar entre 
3 m a 12 m (Pais et al., 2006). Segundo os mesmos autores, esta unidade aflora entre 
Alfama, Castelo de S. Jorge, Graça, Penha de França, Areeiro e Rotunda do 
Aeroporto. Na margem esquerda constitui uma banda contínua entre Cacilhas e 
Trafaria. Na zona de Belverde, através de sondagens, foram identificados 
biocalcarenitos verdes e acinzentados. 
 
MQB – Areias da Quinta do Bacalhau (MIVb) 
Trata-se de depósitos constituídos por areias arcósicas fluviais, em parte ferruginosas, 
com bancadas de argilitos correspondentes a canais e a depósitos pelíticos de planície 
de inundação (Pais et al., 2006). Os argilitos contêm muita matéria orgânica, enquanto 
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que os sedimentos arcósicos e pelíticos possuem um conteúdo fossilífero rico e muito 
diversificado (Antunes, 1984; Antunes et al., 1996, 1999).  
 
MFT – Argilas do Forno do Tijolo (MIVa) 
Esta unidade é constituída por margas e areias finas argilosas, piritosas, de tons 
acinzentados e azulados, com um conteúdo fossilífero abundante e muito diversificado 
(Pais et al., 2006). Estes sedimentos correspondem à maior transgressão do 
Burdigaliano e aparte superior destes, revela um decréscimo da profundidade e da 
salinidade (Antunes et al., 1973). 
 
MEc – Calcários de Entrecampos (“Banco Real”) (MIII) 
O conjunto do “Calcários de Entrecampos” é constituído por biocalcarenitos com 
fracção detrítica abundante, por vezes argilosos e apresentam um rico conteúdo 
fossilífero mas pouco diversificado. Passa superiormente a areias muito finas e a 
siltitos argilosos de cor cinzenta, que constituem a unidade seguinte (Pais et al., 2006).  
 
Segundo Cotter (1956), esta unidade apresenta uma espessura total variando entre 
12 m a 17 m. Afloram ao longo de uma faixa estreita entre Alfama, Avenida Almirante 
Reis, Campo Grande e Carnide. Na margem esquerda, o “Banco Real” aflora entre 
Cacilhas e a Trafaria, pouco acima do nível da maré-alta do Tejo. Nesta margem, 
foram ainda identificados, em sondagens efectuadas em Belverde, biocalcarenitos 
esverdeados e muito fragmentados pertencentes a esta unidade (Pais et al., 2006). 
 
MEs – Areolas de Avenida da Estefânia (MII) 
A unidade de “Areolas de Avenida da Estefânia” é representada por areias finas, 
areias argilosas, argilitos e alguns bancos de biocalcarenitos, correspondendo estes 
ao topo da unidade (Pais et al., 2006). Segundo Almeida (1991), as areias encontram-
se sob a forma de lentículas intercaladas nas argilas e não sob a forma de um banco 
regular. Este conjunto apresenta uma espessura que varia dos 24 aos 36 m (Cotter, 
1956) e assenta em disconformidade sobre a unidade de “Camadas de Prazeres”. 
Segundo Antunes et al., (2000), esta disconformidade na base do conjunto data de 
21 Ma.  
 
Estendem-se desde Carnide até à Baixa, passando por Telheiras, Campo Pequeno, 
Campo de Santana, Bairro Alto, base da colina do Castelo de S. Jorge e alguns 
retalhos em Benfica e Algés. Na Península de Setúbal afloram junto ao rio Tejo, desde 
Cacilhas até à Trafaria (Pais et al., 2006).  
 
Mpr – Camadas de Prazeres (MI) 
Segundo Pais et al. (2006), as “Camadas de Prazeres”, designadas anteriormente por 
“Argilas e Calcários dos Prazeres”, apenas afloram na área de Lisboa.  
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Esta unidade é constituída essencialmente por argilitos, argilitos siltosos, e margosos, 
margas e calcários, apresenta uma espessura máxima de 45 m e conteúdo fossilífero 
abundante e diversificado (Pais et al., 2006).  
 
Na zona de Lisboa este conjunto inicia-se com a deposição de argilitos com variações 
laterais para níveis carbonosos (Pais, 1981). Esta sequência é sobreposta por níveis 
arenosos finos a médios, micáceos e posteriormente por argilitos arenosos (Antunes et 
al., 1986).  
 
Na margem esquerda do Tejo, esta unidade foi reconhecida em sondagens na região 
de Palença e Belverde, onde foram identificados bancos de calcário com conteúdo 
fossilífero subjacentes a arenitos finos, argilosos e micáceos (Pais, 1981). 
 
Complexo vulcânico de Lisboa (β1) 
Destaca-se da actividade vulcânica de da região de Lisboa E ocupa uma extensão de 
cerca de 200km entre Sintra Lisboa, Mafra e Runa . Instalado entre o Cretácico 
Superior e o Eocénico Inferior, compreende diversos tipos de estrutura _chaminés, 
piroclastos, brechas, traquitos etc.predominando os basalto Na área em estudo aflora 
nas zonas de Stº Amaro de Oeiras e S.Julião da Barra. 
 
Cenomaniano Superior (C3C) 
Trata-se de calcários com Rudistas argiloso bioclasto, rosado, creme, avermelhado e 
por vezes acinzentado por vezes com secções recristalizadas de lamelibrânquios. 
 
Na área em estudo afloram no Forte de Sº Julião da Barra, Paço de Arcos, Forte dos 
Maias e Sto Amaro de Oeiras. 
 
 

4.2.2 Plataforma continental 
4.2.2.1 Introdução 

A caracterização apresentada baseou-se essencialmente na carta de Sedimentos 
Superficiais da Plataforma Continental entre Cabo da Roca e Cabo de Sines, (2005), 
escala 1:150.000 do Instituto Hidrográfico. 
 
De acordo com a referida carta foram cartografados sedimentos de dimensão: 
cascalho grosseiro (> 8 mm), cascalho médio (4 <mm <8), e fino (2 <mm <4); areias 
grosseiras (> 0,5mm), areias médias (0,25 <mm <0,5) e areias finas (0,062 <mm 
<0,25); e silte (lodos); é ainda apresentada uma classificação baseada na % de lodo 
que cada granulometria contém (mm <0,062). 
 
Em certas zonas a plataforma apresenta-se rochosa e nua. 
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A identificação de cada tipo de sedimento considerado naquele estudo, consta da 
legenda da referida carta, apresentada na Figura 5 do Anexo I. 
 

4.2.2.2 Caracterização 
A partir da embocadura do estuário, seguindo uma orientação NE SW estão presentes 
as formações constantes do quadro seguinte, caracterizadas pelas litologias e 
respectivas granulometrias, de acordo com a informação constante do extracto da 
carta de Sedimentos Superficiais da Plataforma Continental entre Cabo da Roca e 
Cabo de Sines (Figura 5, Anexo I). 
 

Quadro 4.1 - Sedimentos da Plataforma 
Simbologia Constituição Área aproximada (ha) 
Rocha Calcária 3,5 
AM1 Areia média Litoclástica 70,7 
AG1 Areia grosseira Litoclástica 118,5 
AF1 (1) Areia fina Litoclástica 54,2 

 
A área destinada à dragagem localiza-se nas areias (AM1) - (Areia média litoclástica), 
(AF1) – (Areia  fina litoclástica); (AG1) – (Areia grosseiras litioclástica), cujas áreas 
aproximadas vão indicadas no quadro referido anteriormente. 
 
Na área em frente à praia da Caparica predominam as areias (AF1), - areias finas 
litoclásticas com retalhos de areias (AM1) –areias médias litoclásticas. 
 
No Cachopo Norte predominam as areias (AM1) – areias médias litoclásticas, areias 
(AG1) – areias grosseiras litoclásticas e (AF1) - areias finas litoclásticas. 
 
 

4.2.3 Tectónica e Sismicidade 
A zona em estudo é considerada como uma zona de forte sismicidade, tendo como 
referência o sismo de 1909 com epicentro em Benavente, durante o qual se verificou a 
abertura de fendas, atingindo comprimentos na ordem de centenas de metros e dando 
lugar a saída de águas carregadas de areias. 
 
De acordo com o Mapa de Intensidades Sísmicas Máximas (Direcção Geral do 
Ambiente 1975), correspondente ao período de 1902-1972, as obras em estudo 
encontram-se situadas numa região caracterizada por uma sismicidade elevada, 
sendo X o máximo valor de intensidade registada (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Mapa de intensidades sísmicas máximas observadas em Portugal 

Continental durante o período de 1902 a 1972 (fonte: DGA, 1975) 
 
 

4.3 Clima 
4.3.1 Considerações gerais 

A caracterização climática de uma região implica o conhecimento de um conjunto de 
variáveis que se designam por elementos climáticos e definem condições físicas da 
atmosfera e da superfície do globo com que contacta, ou condições meteorológicas. 
 
A descrição geral das condições meteorológicas que se fazem sentir na área 
envolvente à zona em estudo, tem como principal objectivo, entre outros, sustentar a 
identificação e avaliação de impactes, na perspectiva de afectação das zonas 
adjacentes, no que diz respeito à poluição atmosférica. 
 
Para descrever o clima da zona adoptaram-se os valores médios anuais das variáveis 
climáticas publicadas pelo Instituto de Meteorologia, I.P. registadas na estação 
climatológica de Lisboa/ Geofísico (Latitude = 38o 43’ N, Longitude = 09º 09’ W e 
Altitude = 77 metros), uma vez que a estação, situada no concelho de Lisboa e desse 
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modo com características climáticas semelhantes, apresenta séries de dados 
relativamente actuais. Os períodos a que se referem os dados, disponíveis no site do 
Instituto Meteorologia, são de 1971-2000 para a temperatura e de 1961-1990 para o 
vento.  
 
O clima da região onde o Projecto se insere, tal como toda a área de Portugal 
Continental, é mediterrânico, sendo caracterizado por dois períodos bem demarcados, 
um seco e quente e outro húmido e frio, coincidentes com as estações do Verão e do 
Inverno, respectivamente. Registam-se ao longo do ano, temperaturas amenas e 
amplitudes térmicas moderadas nas estações da Primavera e Outono. 
 
Os parâmetros meteorológicos seleccionados para proceder à análise climática da 
área de estudo foram a temperatura do ar e a frequência e velocidade média do vento 
para cada rumo.  
 
Considerou-se ainda importante analisar o clima de agitação marítima no local de 
dragagem, tendo em conta a importância que apresenta para a fase de construção e 
exploração do projecto. 
 
 

4.3.2 Temperatura do ar 
A distribuição da temperatura do ar, numa região limitada, é especialmente 
condicionada pelos factores fisiográficos, como o relevo (altitude e exposição), a 
natureza e revestimento do solo, a proximidade de grandes superfícies de água e o 
regime de ventos. 
 
Relativamente à temperatura, o clima da região pode ser classificado como 
temperado, com um valor médio anual máximo de 20,8ºC e mínimo de 13,0ºC. As 
temperaturas médias nos meses de Verão variam entre 15,9ºC e 27,8ºC e nos meses 
de Inverno variam entre 8,1ºC e 18,2ºC.  
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Quadro 4.2 - Normais da temperatura máxima e mínima do ar no período  
de 1971-2000. 

Mês TX (ºC) TN (ºC) 
Janeiro 14,5 8,1 
Fevereiro 15,9 9,2 
Março 18,2 10,4 
Abril 19,2 11,5 
Maio 21,4 13,3 
Junho 24,8 15,9 
Julho 27,5 17,9 
Agosto 27,8 18,1 
Setembro 26,2 17,3 
Outubro 22,1 14,6 
Novembro 18,0 11,5 
Dezembro 15,2 9,5 
Média anual 20,8 13,0 

Legenda: 
TX – Média da temperatura máxima (Graus Celsius) 
TN – Média da temperatura mínima (Graus Celsius) 

Fonte: www.meteo.pt 

 
A variação das temperaturas máximas e mínimas absolutas ao longo do ano, bem 
como as temperaturas médias máximas e mínimas mensais, é apresentada na figura 
seguinte. 
 

Temperatura do Ar 

 
Legenda: 
TX – Média da temperatura máxima; 
TN – Média da temperatura mínima; 
TXX – Temperatura máxima absoluta; 
TNN – Temperatura mínima absoluta. 

Figura 4.2 - Variação da temperatura máxima, mínima e mensal ao longo de um ano. 
Fonte: http://www.meteo.pt 
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4.3.3 Vento 
Os parâmetros utilizados para descrever o vento num dado local são a velocidade, 
expressa em km.h-1, e a frequência e direcção de onde sopra.  
 
Na figura que se segue são representadas a frequência e a velocidade média, para 
cada rumo, na estação climatológica de Lisboa/Geofísico. 
 

 
Figura 4.3 - Frequência do rumo e velocidade do vento 

Fonte: http://www.meteo.pt 

 
Os ventos predominantes na região em estudo sopram de Norte (cerca de 35%) e a 
velocidade mais elevada (cerca 17 km.h-1) é, também, registada para o rumo Norte. 
Seguem-se os rumos nordeste e sudoeste com uma frequência de aproximadamente 
15%. De acordo com a escala de Beaufort de medida da intensidade do vento, o vento 
é considerado fraco, dado que a velocidade média mais elevada se situa no intervalo 
de 12 a 19 km.h-1. 
 

4.3.4 Condições de agitação marítima 
O processo de selecção das ondas representativas (Hidroprojecto, 2002: Equilíbrio 
hidrodinâmico das barras do Tejo e das zonas marítimas adjacentes - APL), 
introduzidas nas simulações apresentadas no Anexo II, baseia-se na análise conjunta 
da distribuição dos parâmetros da agitação e da respectiva frequência de ocorrência, 
optando-se por seleccionar as ondas dominantes do ponto de vista do transporte anual 
de sedimentos em vez das ondas predominantes de um ponto de vista meramente 
estatístico. 
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Apresentam-se, no quadro seguinte, as condições representativas do clima de agitação 
marítima que foram utilizadas nas simulações no modelo de propagação de ondulação 
na zona costeira (Anexo II). As ondas que foram seleccionadas constituem não só as 
condições de fronteira dos modelos de propagação da ondulação e de correntes 
induzidas pelas ondas, mas também as condições de simulação do balanço anual de 
transporte de sedimentos não coesivos. 
 

Quadro 4.3 - Ondas representativas da agitação marítima seleccionadas  
para a região das barras do Tejo 

CONDIÇÃO ALTURA (M) PERÍODO (S) RUMO (º) FREQUÊNCIA (%) 
1 3,75 12 260,00 0,50 
2 1,75 12 315,00 50,00 
3 2,25 12 303,75 30,02 
4 3,75 12 326,25 9,80 
5 4,75 15 315,00 1,64 
6 6,25 15 315,00 0,50 
7 3,75 12 281,25 6,54 
8 2,75 12 247,50 0,50 
9 2.75 12 225,00 0.50 

 
Estas ondas resultaram de um processo de ajustamento e verificação das taxas de 
transporte calculadas em diversos trechos da região representada no domínio de 
cálculo às taxas de transporte que são admitidas para os mesmos trechos em estudos 
anteriores. 
 
 

4.4 Qualidade do ar 
O Instituto do Ambiente disponibiliza, diariamente, índices de qualidade do ar, 
recorrendo para isso a dados recolhidos em estações de monitorização. Esses índices 
permitem ter uma imagem geral da qualidade do ar em algumas áreas do país. 
Contudo, na área afecta ao projecto não existem estações de monitorização, pelo que 
não é possível proceder a uma avaliação quantitativa da qualidade do ar com base 
nestes índices. 
 
Deste modo, a análise deste descritor será feita com base numa avaliação qualitativa, 
baseada na observação e identificação de eventuais fontes poluentes existentes na 
área de intervenção e envolvente, e na acção dispersora dos ventos dominantes. 
 
Visitas anteriormente efectuadas aos locais em estudo, não permitem identificar fontes 
poluentes fixas no local e na envolvente da área em estudo, quer na entrada do 
Estuário do Tejo, quer na zona a intervencionar nas praias da Costa da Caparica. Por 
seu turno, as fontes móveis (veículos) existentes nas imediações assumem um 
carácter pouco expressivo, em termos da emissão de poluentes atmosféricos, 
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atendendo à distância a que se encontram. Assim, atendendo a esta situação, não é 
expectável que no local em estudo e envolvente mais próxima a concentração no ar 
ambiente de poluentes como monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), 
óxidos de enxofre (SOx) e compostos orgânicos voláteis (COV), seja significativa ou 
que infrinja os limites fixados pela legislação em vigor. 
Salientam-se também, como fontes poluidoras móveis, as embarcações que circulam 
com frequência na área de intervenção e na área envolvente. A movimentação das 
embarcações a motor implica a libertação para a atmosfera de poluentes resultantes 
da queima do combustível, designadamente monóxido de carbono, dióxido de 
carbono, dióxido de enxofre, óxidos de azoto, chumbo e compostos orgânicos voláteis. 
Contudo, esta situação não é geradora de problemas de poluição do ar, atendendo às 
características de dispersão da zona. 
 
Em síntese, dadas as características da área em estudo, de onde se destaca a 
ausência de fontes de poluição relevantes e a uma boa capacidade de dispersão, 
pode afirmar-se que o ar na área de estudo apresenta boa qualidade. 
 
 

4.5 Hidrodinâmica e Hidrografia 
4.5.1 Hidrodinâmica 

 
As alturas de maré previstas para os marégrafos de Cascais e Lisboa, referidas ao 
Zero Hidrográfico, situado 2,08 metros abaixo do nível médio adoptado, são as que se 
indicam no quadro seguinte, de acordo com a Tabela de Marés publicada pelo IH 
para 2009. A mesma fonte refere que actualmente se verifica uma diferença 
sistemática de cerca de +10 centímetros entre as alturas de água observadas a as 
alturas de água previstas, dado que o plano do Z.H. foi fixado em relação a níveis 
médios adoptados há várias décadas. 
 
Episodicamente, a ocorrência de baixas pressões ou de vento forte ou de longa 
duração do quadrante sudoeste originam a sobre-elevação da superfície livre no 
trecho terminal do estuário. Esse fenómeno raramente ultrapassará 0,4 metros. 
 

Quadro 4.4 - Alturas de maré referidas ao Z.H. 
Marés Cascais (m) Lisboa (m) 

Preia-mar máxima 3,92 4,24 
Preia-mar de águas vivas  3,51 3,82 
Preia-mar de águas mortas  2,71 2,94 
Nível médio 2,08 2,20 
Baixa-mar de águas mortas  1,47 1,47 
Baixa-mar de águas vivas  0,65 0,58 
Baixa-mar mínima 0,33 0,20 
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As marés na barra e à entrada do estuário apresentam características semi-diurnas 
regulares, deformando-se à medida que se propagam para o interior do estuário por 
acção do atrito, da variação da profundidade e da geometria dos canais. 
 
A aplicação do sistema de modelos da Região das Barras do Tejo, com o objectivo de 
calcular o regime sedimentar, considerou a propagação de marés com uma amplitude 
média igual a cerca de 2 metros. Por seu turno, na caracterização da hidrodinâmica 
considerou-se a aplicação de uma série temporal de maré com a duração de 15 dias, 
que incluiu as fases de maré morta e maré viva. Na fronteira a montante considerou-
se um caudal de 170 m3/s. 
 
O prisma de maré do Tejo será da ordem de 8x108 m3 (Ferreira, 1996, referido em 
Hidroprojecto, 2000) ou da ordem de 109 m3 (Elias, 1980, referido em 
Hidroprojecto, 2000). Este último apresenta os valores do prisma de maré (ver 
Quadro A4), nas secções S. Julião-Bugio e Bugio-Cova do Vapor, em condição de 
maré viva equinocial, com desigualdade diurna, com um caudal de 100 m3/s. 
 

Quadro 4.5 - Prisma de maré do estuário do Tejo (m3) 
Secção Enchente Vazante 
S, Julião-Bugio 1,10x109 -1,07x109 
Bugio-Cova do Vapor 1,94x108 -1,04x108 
Total 1,29x109 -1,17x109 

 
O rio Tejo apresenta caudais modulares de 170 m3/s, o que corresponde a cerca de 
4x106 m3 em 6 horas. Este valor é desprezável quando comparado com o prisma de 
maré do estuário do Tejo (109 m3). Em situação de cheia, o valor do caudal 
geralmente considerado é de 3000 m3/s, o que corresponde a cerca de 6,5x107 m3 em 
6 horas, o que se aproxima de 10% do valor do prisma de maré. Em situação de 
cheia a influência do caudal na zona costeira, ainda que pequena, deverá ser 
considerada. 
 
Ainda assim, para avaliar os aspectos tri-dimensionais do escoamento na zona em 
estudo foi desenvolvida uma aplicação do modelo tridimensional, já referido, do qual 
se apresentam alguns resultados, a título exemplificativo, nas figuras seguintes, 
respectivamente, em vazante e enchente, na zona a dragar. 
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Os resultados mostram a variação da velocidade na coluna de água, com um 
gradiente característico de um estuário bem misturado, com um perfil de velocidades 
com uma distribuição logarítmica, na camada limite junto ao fundo, compatível com as 
formulações utilizadas no Sistema de Modelos da Barra do Tejo. 
 
 
A situação de referência é caracterizada, quer em relação à topo–hidrografia da região 
da barra do Tejo, quer em relação aos processos sedimentares que nela ocorrem. No 
âmbito da caracterização morfológica procede-se a uma análise da evolução 
hidrográfica recente da região da barra. Por seu lado, os processos sedimentares e a 
sua interacção com a morfologia – a morfodinâmica – são caracterizados recorrendo à 
sua modelação matemática.  
 

4.5.2 Análise da evolução hidrográfica 
A região das Goladas e do Banco do Bugio é caracterizada por alterações 
significativas da sua morfologia resultando na evolução hidrográfica recente, visível 
nos extractos das cartas náuticas da região, publicadas pelo IH em 1993 e 1998, que 
se apresentam na figura seguinte. 
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Situação em 1993 Situação em 1998 

Fonte: Instituto Hidrográfico (INT 1875) 
(2ª edição - Março 1992, carta 45, correcções 1993) 

Fonte: Instituto Hidrográfico (INT 1876) 
(3ª edição – Abril 1997, carta 46, correcções 1998) 

Figura 4.4 - Extracto das cartas náuticas do IH de 1993, 1998 na Região das Goladas 
 
As comparações entre os levantamentos hidrográficos de 1964, 1996 e 2000, 
apresentadas em Hidroprojecto (2001), e entre os levantamentos hidrográficos de 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 do Banco do Bugio e Goladas apresentadas em 
Hidroprojecto (2007b) indicam que todo o Cachopo do Norte, bem como o bordo norte 
do banco do Bugio e o Cachopo do Sul são as zonas onde é mais significativa a 
evolução hidrográfica. 
 
Além das alterações registadas nessas zonas, é de referir também a tendência para 
assoreamento ao longo de todo o canal de navegação, quer no trecho sobre o 
enfiamento da barra, quer no trecho terminal do estuário. 
 
A evolução hidrográfica na zona do Cachopo do Norte, entre 1964 e 2000, traduz-se 
pela sua translação de noroeste para sudoeste. A deslocação da batimétrica de 
10 metros naquele sentido varia entre 600 metros na Cabeça do Pato, até 200 metros 
na extremidade oposta, o que representa uma ameaça para a barra (Hidroprojecto, 
2001). 
 
No mesmo período de análise, a evolução hidrográfica no bordo norte do Banco do 
Bugio tem-se processado em sentido contrário à atrás descrita para o Cachopo do 
Norte. Essa zona apresenta uma marcada tendência para assoreamento, de que 
resulta a deslocação desse banco em direcção ao norte, interferindo, também ele, com 
o canal de navegação. Tanto a batimétrica dos 10 metros, como as de 15 e de 
20 metros apresentaram um deslocamento entre 300 e 400 metros naquela direcção 
(Hidroprojecto, 2001). 
 
Sobre o Cachopo do Sul revela-se um processo de erosão, mais intenso no seu bordo 
noroeste. A batimétrica de 5 metros nessa zona recuou entre 400 e 500 metros em 
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direcção ao sueste. Esta tendência para erosão tem correspondência na tendência 
para assoreamento que se observa na zona adjacente sobre o canal da barra 
(Hidroprojecto, 2001). 
 
A intensidade dos movimentos aluvionares sobre o sector do Banco do Bugio e 
Goladas pode ser traduzida pela constante variação dos volumes de assoreamento ou 
de erosão que, para os anos mais recentes, entre 2001 e 2008, estão indicados no 
quadro seguinte. 
 
Estes valores foram apurados através da análise de levantamentos hidrográficos, 
nomeadamente: 
 

• Comparação entre levantamentos hidrográficos anuais, efectuados entre 
2001 e 2006, (Hidroprojecto, 2007b); 

• Comparação entre os levantamentos hidrográficos efectuados em 2006 e 
2007; 

• Comparação entre os levantamentos efectuados em 2007 e em Novembro 
de 2008, disponibilizados pela APL no contexto do presente estudo. 

• Comparação entre levantamentos hidrográficos efectuados em 2001 e 2007; 
• Comparação entre levantamentos hidrográficos efectuados em 2001 e 2008. 

 
As comparações entre os levantamentos acima referidas encontram-se representadas 
respectivamente nas figuras 309 a 313, apresentadas no Anexo II. 
 

Quadro 4.6 - Volumes de assoreamento e de erosão no sector  
do Banco do Bugio e Goladas. 

Volumes (x106m3) 
Período 

Assoreamento Erosão Balanço 

2001-2002 2,6 2,9 -0,3 

2002-2003 2,9 3,0 -0,1 

2003-2004 2,3 3,6 -1,3 

2004-2005 2,0 4,1 -2,1 

2005-2006 4,4 0,9 3,5 

2006-2007 1,8 3,0 - 1,2 

2007-2008 1,7 4,0 -2.2 

2001-2006 6,6 6,9 - 0,3 

2001-2007 6,6 8,1 - 1,5 

2001-2008 6,4 10,0 -3,6 
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Estes resultados mostram que sectorialmente e intermitentemente se estabelecem 
capacidades de transporte elevadas na região, que não se esgotam. Mostram ainda 
que com excepção do período entre 2005 e 2006 o Banco apresentou em média uma 
tendência para a erosão. 
 
Ressalva-se que os resultados obtidos para o ano de 2008 incluem uma dragagem de 
cerca de 1 000 000 m3, efectuada nas zonas norte e noroeste do Banco do Bugio. 
Este facto evidencia-se, comparando os resultados deste levantamento, efectuado 
sobre as duas manchas na vertente noroeste do Banco, respectivamente, com os 
levantamentos realizados na mesma área, em Setembro de 2007 e de Novembro de 
2008, cujos resultados se apresentam no quadro seguinte. 
 

Quadro 4.7 - Volumes de assoreamento e de erosão nos sectores Norte e Noroeste  
do Banco do Bugio e Goladas, nas áreas objecto de dragagem em 2008 

Volumes (x106m3) 
Período 

Assoreamento Erosão Balanço 

Setembro de 2007 - 
Agosto de 2008 

0,66 0,41 0,25 

Agosto de 2008 – 
Novembro de 2008 

0,14 1,21 -1,07 

Setembro de 2007 - 
Novembro de 2008 

0,49 1,31 -0,83 

 
À evidência de intensas movimentações de areias sobre todo sector do Banco do 
Bugio e Goladas – e do seu sector adjacente, o Cachopo do Sul - está associada a 
própria reconfiguração dos seus limites, designadamente sobre os bordos norte e 
noroeste do Banco do Bugio. O aspecto mais saliente consiste na deslocação do 
próprio banco, independentemente das variações volumétricas que ocorrem no seu 
interior. 
 
Os aspectos actuais da tendência de acumulação de areias nos bordos norte e 
noroeste do Banco do Bugio podem ser comprovados pelo deslocamento que 
sofreram as batimétricas de 5, 10 e 15 metros, representadas nas figuras 314 a 316, 
do Anexo II, nos sectores em estudo, com base no tratamento dos mesmos 
levantamentos hidrográficos já referidos. Os valores do avanço em direcção ao Canal 
de Navegação são indicados no quadro seguinte. 
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Quadro 4.8 - Avanço do bordo norte do Banco do Bugio em direcção  
ao Canal de Navegação 

Batimétricas 
Período 

5 m 10 m 15 m 

2001-2002 36 13 11 

2002-2003 31 42 28 

2003-2004 18 16 12 

2004-2005 19 8 7 

2005-2006 19 23 22 

2006-2007 9 16 5 

2007-2008 2 -17 13 

2001-2006 124 101 59 

2001-2007 133 118 64 

2001-2008 135 101 77 

 
De referir que o recuo da batimetrica -10m em 2007-2008 se deve ao facto de, 
conforme referido anteriormente, se terem realizado dragagens neste banco em 2008 
com o objectivo de conseguir o recuo dessa batimétrica. 
 
Tendências semelhantes já haviam sido detectadas e caracterizadas nas primeiras 
quantificações deste processo realizadas num estudo elaborado para a APL, pela 
Hidrotécnica  (1985). Os resultados apurados nesse trabalho apontaram para a 
acumulação nesse sector de 750 000 m3 por ano entre 1970 e 1985, o que se traduziu 
num avanço do banco, em direcção a norte, de cerca de 16 metros por ano, no mesmo 
período. 
 
O enfraquecimento e o deslocamento da Cabeça do Pato são processos que foram 
também identificados, em primeiro lugar em Hidrotécnica (1985) que determinou que 
entre 1929 e 1985 esse banco se deslocou 850 metros em direcção a lés-sueste. 
 
O processo prossegue na actualidade, como foi verificado no estudo elaborado pela 
Hidroprojecto (2007b) através da comparação de levantamentos hidrográficos 
efectuados em anos recentes (cf. figuras 317 e 318 apresentadas no Anexo II). O 
balanço de areias que lhe corresponde é indicado no quadro seguinte. 
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Quadro 4.9 - Volumes de assoreamento e de erosão na região a norte da Barra Grande 
(Cabeça do Pato/ Cachopo do Norte) 

Volumes (x106m3) 
Período 

Assoreamento Erosão Balanço 

2000-2004 0,8 4,1 -3,3 

2004-2005 0,7 0,6 0,1 

2000-2005 1,1 4,2 -3,1 

2005-2007 1,6 0,4 1,3 

 
Na sequência do estudo efectuado, a APL privilegiou a deposição das areias 
resultantes das dragagens de manutenção no canal e passe da barra, sobre a vertente 
exterior do Banco do Cachopo do Norte, o que tem vindo a acontecer, nomeadamente 
em 2004 (600 000 m3) e em 2008 (970 000 m3), com o objectivo de reforçar esse 
banco. 
 
Procurou igualmente avaliar-se a intensidade dos movimentos aluvionares sobre o 
canal da barra, pelo que se indicam no quadro seguinte os volumes de assoreamento 
ou de erosão para os anos mais recentes, de 2005 a 2009. Estes valores foram 
apurados através da comparação de alguns dos levantamentos hidrográficos 
efectuados pelo IH – Instituto Hidrográfico para a APL entre 2005 e 2009. A evolução 
da batimetria do canal da barra está representada na figura 319, apresentada no 
Anexo II. 

 
Quadro 4.10 - Volumes de assoreamento e de erosão no sector do Canal da Barra 

Volumes (x105m3) 

Processo 2005-2006 
(Nov) 

2006-2008 
(Abr) 

2008-2009 
(Abr) 

2005-2008 
(Abr) 

2006-2009 
(Mai) 

2005-2009 
(Abr) 

Assoreamento 2,5 6,6 2,3 5,7 3,0 2,5 

Erosão 3,2 9,5 8,7 9,8 12,3 13,0 

Balanço -0,7 -2,7 -6,4 -4,1 -9,3 -10,5 

 
Estes resultados mostram que em todas as comparações efectuadas o balanço foi 
sempre no sentido do aprofundamento ou erosão do canal da barra. Ressalva-se que 
a zona do passe da barra se encontra sujeita a dragagens periódicas que, em 2007 e 
2008, totalizaram 13,6 x105 m3.  
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4.5.3 Simulação da hidrodinâmica e do transporte sedimentar 
 
A caracterização da hidrodinâmica e do transporte sedimentar baseia-se na aplicação 
do sistema de modelos matemáticos já referido e apresentado na íntegra no Anexo II.  
 
A caracterização dos níveis de maré, das condições de agitação em água profunda e 
da granulometria dos sedimentos, está incluída nesse documento, uma vez que a sua 
análise integra a especificação das condições de fronteira para o referido sistema de 
modelos. 
 
São em seguida descritos os resultados relativos à simulação da situação de 
referência que são apresentados sob a forma de mapas e de gráficos de: 
 

• Campos da velocidade, em fase de enchente e vazante, e residuais; 
• Campos da propagação das ondas; 
• Campos da resultante diária do transporte; 
• Campo da resultante anual do transporte; 
• Campos das tendências de deposição e erosão 
• Campos da distribuição da salinidade; 
• Campos da distribuição de poluentes conservativos. 

 
A batimetria da grade de cálculo do modelo hidrodinâmico e os resultados da 
aplicação do modelo matemático de hidrodinâmica e do transporte e balanço 
sedimentares para essa situação são apresentados no Anexo II. 
 
a) Velocidade da corrente 
As figuras 5 e 6 do Anexo II, que representam os campos da velocidade em dois 
instantes de vazante e enchente, mostram que, actualmente, o escoamento do prisma 
de maré não está confinado às barras e a um canal junto ao esporão da Calha – 
Golada - como sucedia no princípio da década de 90. Nessa época o Banco do Bugio 
praticamente não era coberto por água. Pelo contrário, toda a extensa zona a leste do 
Bugio está actualmente sujeita a correntes de enchente e de vazante, devido a nela ter 
ocorrido um aumento generalizado das profundidades. No entanto, a maior parte do 
prisma de maré escoa-se pela Barra Grande, dando origem, em marés médias, a 
correntes cuja intensidade máxima, sobre o eixo da barra, é superior a 1 m/s (2 nós). 
 
De cada um dos bordos da Barra Grande a intensidade das correntes de enchente é 
superior à das correntes de vazante. Este aspecto traduz-se por correntes residuais de 
enchente na Barra Norte e sobre o Banco do Bugio, como pode ser verificado nas 
figuras 7 e 8, apresentadas no Anexo II, que representam os campos da velocidade e 
do transporte residual. No “Corredor do Tejo“ as circulações são predominantemente 
de vazante ao longo da margem norte e de enchente ao longo da margem sul. 
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Localmente, nas enseadas em frente ao Dafundo e a Santo Amaro de Oeiras, ocorrem 
vórtices anti-ciclónicos, montados sobre a referida circulação residual de vazante. Na 
margem sul também ocorre um vórtice anti-ciclónico imediatamente a jusante dos silos 
da Trafaria. A determinação destes campos foi obtida através da aplicação de um filtro 
numérico aos valores da velocidade e da altura da água, em cada célula do domínio 
de cálculo, com base num intervalo de amostragem de uma hora e num período de 
trinta e sete horas.  
 
Embora os padrões da circulação residual sejam melhor visualizados nos campos da 
velocidade residual, a importância relativa dos vários fluxos é melhor traduzida pelos 
campos do transporte residual de massa, isto é, pela quantidade de água que 
atravessa a coluna de água em cada célula. Os mapas do transporte residual da 
massa funcionam assim como filtros dos mapas das velocidades residuais, permitindo 
reavaliar a importância que os vórtices de escala local já referidos têm relativamente 
às grandes circulações residuais de vazante e de enchente ao longo respectivamente 
das margens norte e sul. 
 
b) Ondulação 
As figuras 9 a 17, do Anexo II representam os padrões de propagação da ondulação 
na região dos Bancos do Tejo para as nove ondas representativas. A inspecção das 
figuras mostra que o sector da Costa da Caparica e, nomeadamente, o esporão da 
Calha, está exposto sobretudo às ondas provenientes do sector noroeste, com período 
de 12 segundos. Por seu lado, a penetração de ondulação no estuário está associada 
principalmente às ondas compreendidas entre oeste e sudoeste, sendo de salientar os 
seguintes aspectos: 
 

- Para todas as condições de incidência a energia diverge a partir do eixo do canal 
da Barra Sul em direcção às duas margens; 

- A zona do estuário desde a barra até à entrada do “corredor” do Tejo constitui 
uma zona de forte atenuação da energia, originando forte variação ao longo da 
margem norte. O limite da propagação do máximo da energia para o interior do 
estuário depende das condições de incidência. A margem sul apresenta-se de 
um modo geral mais abrigada. 

- A agitação que entra nesta zona penetra pela barra e provém de rumos em torno 
de oeste, que incluem essencialmente o resultado da transferência da energia de 
rumos a norte de oeste, que são a classe mais frequente; as condições de 
agitação a sul de oeste são em grande parte dissipadas por rebentação sobre o 
Cachopo do Sul. 

 
c) Transporte e balanço sedimentares 
A figura 27 apresentada no Anexo II, representa o transporte resultante anual, que se 
obtém através da extrapolação dos transportes diários calculados para as nove ondas 
representativas que foram definidas recorrendo à metodologia referida no anexo ao 
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estudo da Hidrodinâmica e Regime Sedimentar e que, por sua vez, estão 
representados nas figuras 18 a 26, também, do Anexo II (note-se que a escala das 
diversas representações é variável). O intenso transporte sobre o Cachopo do Sul e a 
zona das goladas em direcção ao Banco do Bugio bem como o intenso transporte no 
canal da barra na zona entre S. Julião e a Torre do Bugio constituem os aspectos mais 
relevantes a reter nestes resultados. 
 
Assinale-se também os transportes que se estabelecem sobre ambos os cachopos em 
direcção ao “passe” da barra. Ainda que a escala destes fluxos seja inferior à dos atrás 
referidos, assumem significativa importância, atendendo aos seus efeitos sobre a zona 
mais sensível para a navegabilidade do canal da barra. Regista-se por fim que o 
transporte em frente à praia da Costa da Caparica se processa a uma distância de 
terra superior ao comprimento dos actuais esporões de retenção desse sector, o que 
explica a reduzida eficácia actual dessas estruturas. 
 
As figuras 28 a 36 do Anexo II mostram a localização das tendências de erosão e de 
sedimentação que se obtém pela acção de cada onda para a mesma batimetria de 
referência. Por esta razão, na interpretação dos resultados deve adoptar-se um critério 
semelhante ao que preside à interpretação da formação dos “ripples” numa praia por 
acção das ondas. De acordo com esse critério, os “ripples” dispõem-se segundo uma 
direcção normal à da propagação. A sua aplicação ao caso vertente traduz-se em 
considerar que o balanço é positivo das zonas de erosão para as zonas de deposição. 
 
O transporte sobre o sector exterior do Cachopo do Sul e a tendência para deposição 
sobre essas zonas estão associadas sobretudo à acção das ondas provenientes dos 
sectores oeste e noroeste. As ondas provenientes do sector sudoeste são 
responsáveis pelo transporte e depósito nos sectores interiores da zona, 
designadamente sobre o Banco do Bugio. Deste modo, confirma-se que ao longo do 
ano a zona, em toda a sua extensão e sucessivamente, é sede de um transporte de 
areias em direcção ao norte e ao noroeste, isto é, em direcção ao banco do Bugio. O 
avanço da Cabeça do Pato e de areias do Cachopo do Sul em direcção ao “passe” da 
barra são suportados pela acção da onda do sector oeste (rumo 260º). As ondas 
provenientes de sudoeste produzem avanços de areia sobre o canal da barra na zona 
próxima de alinhamento S. Julião – Bugio. 
 
d) Distribuição de salinidade e dispersão de poluentes 
As figuras 37 e 38 do Anexo II, que representam os campos da salinidade em dois 
instantes de vazante e enchente, mostram a distribuição da salinidade para montante 
abrangendo a zona da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) até Vila Franca de 
Xira. 
 
As figuras identificam a zona do corredor do Tejo e a zona até uma secção 
compreendida entre o Trancão e o Montijo onde a salinidade é permanentemente 
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superior a 25 mg/l, correspondendo a água salgada e sendo a massa de água 
predominante no estuário, tal como corroborado pelos estudos de base do Plano de 
Ordenamento da RNET (Hidroprojecto, 2007c). Até à secção da Ponte de Vila Franca 
os valores são compreendidos entre 25 e 0,5 mg/l, correspondendo a mistura de água 
salgada e doce. 
 
As figuras 39 a 44 do Anexo II traduzem a dispersão de poluentes conservativos 
lançados em vazante e em enchente a partir de pontos no canal da barra e junto ao 
terminal de contentores em Alcântara, cuja localização é apresentada na figura 3 
daquele anexo e correspondem a uma medida das potenciais trajectórias de partículas 
em deslocamento sobre a superfície da água, sendo deste modo uma medida das 
excursões de maré. Como aspecto mais relevante poder-se-á reter que, na situação 
da referência a dispersão de poluentes nas condições simuladas não afecta a zona 
interior do estuário. 
 
A distribuição de salinidade e a dispersão de poluentes permitirão servir de 
indicadores das alterações globais da hidrodinâmica que poderão afectar a qualidade 
da água e o ecossistema. 
 

4.5.4 Síntese 
 
A interacção das correntes de maré com as correntes de onda constitui o fenómeno 
dominante na região das barras do Tejo. O transporte de sedimentos não coesivos - 
as areias – e o padrão morfodinâmico dele resultante são determinados por aquele 
fenómeno de interacção. As correntes de maré estão essencialmente associadas ao 
prisma de maré do estuário, que em marés vivas é da ordem de grandeza de 109 
metros cúbicos, 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. Essa função de filtro da ondulação exercida pelo Cachopo do Norte foi 
verificada, em estudos anteriores e corroborada nas simulações efectuadas no âmbito 
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do presente estudo, através de ensaios de sensibilidade do padrão do transporte 
sedimentar às suas profundidades realizados em modelo matemático. 
 
As comparações hidrográficas encetadas por Mota Oliveira (1994) e continuadas pelos 
estudos da Hidroprojecto (2001, 2002, 2007, 2008) para a APL 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. É sintomático deste problema que 
tenha havido necessidade de proceder nos nossos dias à protecção do forte do Bugio 
– forte que, no entanto, resistiu incólume quase dois séculos à acção das ondas. 
 
Nessa sub-região, o Cachopo do Sul, o equilíbrio morfodinâmico revela-se meta-
estável – a zona é sede de movimentações permanentes de areias em diversas 
direcções e de forte intensidade, que se traduzem por uma permanente variação 
quasi-aleatória da sua morfologia. A realização sistemática de levantamentos 
hidrográficos por parte da APL – Administração do Porto de Lisboa nos últimos anos 
permitiu caracterizar essa evolução: entre outros aspectos foi detectada uma 
tendência actual para acumulação de areias nos bordos norte e noroeste do banco do 
Bugio por norte do forte do Bugio, e a progressão desse banco naquelas direcções, 
ameaçando o canal da barra nesses dois sectores. Tendência semelhante referida a 
uma época anterior havia já sido detectada por Mota Oliveira (HP, 1985 e 1991). 
 
Às considerações anteriores deve acrescentar-se que na concepção de intervenções 
na zona das barras do Tejo não pode ser obliterada 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 já 
referidos mostram que o grau de ataque da ondulação às praias daquele sector é, em 
parte, função das profundidades vigentes sobre o Cachopo do Norte. 
 
É patente que ao longo dos anos o campo de esporões da Costa de Caparica não tem 
fixado as areias nas praias. Pode pensar-se que, em parte, essa ineficácia se deve ao 
insuficiente comprimento dos esporões desse campo de esporões. Porém, as 
simulações em modelo matemático mostram que numa faixa costeira da ordem de 
centenas de metros adjacente à linha de costa o transporte longilitoral tende a ser 
muito reduzido ou inexistente nesse sector de costa, o que explica a ineficácia dos 
esporões. Por outro lado, uma análise dos rumos da ondulação incidente no sector 
mostra que a sua distribuição é dominada por rumos na vizinhança da normal à costa 
entre esta e a batimétrica de 5 metros, aos quais estão associadas zonas de forte 
convergência da ondulação. A este padrão da incidência da ondulação estão 
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habitualmente associados fortes movimentos “onshore-offshore” e reduzidos 
movimentos longilitorais.  
 
Estas características da propagação da ondulação naquele sector de praias podem 
significar que as areias aí depositadas tenderão, com elevada probabilidade, a ser 
progressivamente removidas em direcção ao mar, transportadas na circulação dos 
referidos movimentos “onshore-offshore” – apesar do campo de esporões existente. 
Se numa fase energética da ondulação incidente esses movimento transportarem 
areia para fora do campo dos esporões é muito provável que, em seguida, essa areia 
entre na circulação longilitoral que ocorre em direcção a norte numa faixa mais ao 
largo e, por essa via, seja encaminhada para as Goladas e o Banco do Bugio.  
 
 

4.6 Qualidade da água  
4.6.1 Introdução 

O objectivo principal do projecto em estudo é proceder à dragagem da barra do Tejo, 
havendo consequentemente lugar à deposição dos dragados para reforço do talude 
noroeste do Cachopo Norte da barra do Tejo e/ou nas praias da Costa da Caparica. 
 
Tendo em consideração que a execução do projecto em estudo poderá afectar a 
qualidade da água no estuário do Tejo, assim como a qualidade da água nas praias 
mais próximas (atendendo a que a maré poderá arrastar alguns poluentes, tanto para 
o estuário, como para as praias) é importante a sua caracterização neste capítulo.  
 
Como não foi possível obter dados de qualidade da água próximos da zona a 
intervencionar, no presente capítulo é realizada uma caracterização da qualidade da 
água na zona do Estuário do Tejo, com base nos Estudos de Base do Plano de 
Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2006) e nos dados de 
Monitorização das Águas Superficiais realizados pela ValorSul de 2001 a 2005 e 2008. 
Os registos de 2001 a 2005, fazem parte dos relatórios de monitorização das águas 
superficiais disponível no site da ValorSul. Contudo, como estes dados não são 
recentes, após contacto com aquela entidade, foram disponibilizados dados referentes 
à campanha de 2008.  
 
É ainda realizada uma avaliação da qualidade das águas balneares, nos anos de 2007 
e 2008, para as praias do Concelho de Cascais, Oeiras e Almada. 
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4.6.2 Qualidade da água do Estuário do Tejo 
4.6.2.1 Dados dos Estudos de Base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do estuário 

do Tejo 
 
Introdução 
Dado o carácter dinâmico da água, a caracterização da qualidade da água foi 
efectuada para a totalidade da área do Estuário do Tejo, na medida em que pode ter 
influência na qualidade da água e sedimentos da zona em estudo. Deste modo, é 
possível enquadrar a zona abrangida pelo projecto e área envolvente. Refere-se ainda 
que, de todos os pontos analisados, os que mais próximo se localizam da área de 
intervenção são: T20,T21 E9, T22 e T23. 
 
Os parâmetros usados foram avaliados independentemente, recorrendo à análise de 
dados registados em diversos pontos de amostragem relativos a estudos que cobrem 
a totalidade ou parte da área do estuário, efectuados nos últimos 35 anos. A 
localização das estações de amostragem encontra-se representada na Figura 4.5. 
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE LISBOA  
RELATÓRIO  (REV 1 – 2009-12-15) 

63

T20

T21

Lisboa

0 4 km

T1
T2

T3
T4

T5

T6T7

T8

T12
T11T10

T9

T13 T14

T16

T15

T17
T18

T19

T23
T22

E1

E2
E3 E4

E5

E6

E8
E7

E9

T20

T21

Lisboa

0 4 km

T1
T2

T3
T4

T5

T6T7

T8

T12
T11T10

T9

T13 T14

T16

T15

T17
T18

T19

T23
T22

E1

E2
E3 E4

E5

E6

E8
E7

E9

 
Figura 4.5 - Localização das estações de amostragem relativas a dados de qualidade  

da água no estuário do Tejo 
Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
Salinidade 
O gradiente de salinidade num estuário é normalmente determinado pela combinação 
de factores como os caudais de água doce para o sistema (afluentes), morfologia do 
sistema e regime de marés, variando entre 0 e 35 ups (ups = unidade padrão de 
salinidade≅ mg/l). Os valores de salinidade num estuário podem influenciar as suas 
condições químicas como os níveis de oxigénio dissolvido e a disponibilidade de 
certos nutrientes. Por outro lado, a distribuição da flora e fauna num estuário depende 
igualmente da variação dos valores de salinidade embora os organismos que o 
habitam apresentem uma larga gama de tolerância aos seus valores. Deste modo, 
vários sistemas de classificação têm sido propostos para a descrição de estuários 
baseados no cruzamento dos valores de salinidade com a distribuição de espécies no 
sistema. Um sistema de classificação usado nos Estados Unidos no projecto “National 
Estuarine Inventory” (NEI; NOAA, 1985), apenas baseado na caracterização 
hidrográfica (salinidade anual média em profundidade), estabelece a divisão do 
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estuário em três zonas de salinidade homogénea: zona de água doce entre 0 e 0.5 
ups, zona de mistura entre 0.5 e 25 ups e zona de água salgada para mais de 25 ups. 
Este esquema de classificação foi aplicado a vários sistemas costeiros portugueses, 
incluindo o estuário do Tejo por Ferreira et al. (2003). 
 
No estuário do Tejo, o limite de intrusão salina situa-se na zona de Vila Franca de Xira. 
A principal afluência de água doce ao estuário é o Rio Tejo embora os rios Sorraia e 
Trancão possam também ser considerados como afluências com alguma relevância. 
Tendo em conta o regime de marés, o estuário é geralmente classificado como um 
sistema bem misturado podendo, no entanto, ocorrer alguma estratificação salina em 
situações específicas tais como marés mortas ou depois de chuvas abundantes. A 
divisão do estuário nas três zonas de salinidade homogénea, acima referidas, 
realizadas por Ferreira et al. (2003), foi efectuada utilizando os valores medianos de 
salinidade obtidos em cerca de 30 pontos de amostragem. A interpolação destes 
valores realizada através do Sistema de Informação Geográfica desenvolvido para o 
efeito, indica uma predominância, em termos de área da zona de água salgada 
relativamente às restantes duas zonas (Figura 4.6). 

Oceano Atlântico

Lisboa

0 4 km

Legenda

Água doce (≤ 0.5 ups)

Mistura (> 0.5 a ≤ 25 ups) 

Água salgada (> 25 ups)

13,9

77,6

216,3

0

50

100

150

200

250

Água
doce

Mistura Água
salgada

Á
re

a 
(k

m
2 )

Oceano Atlântico

Lisboa

0 4 km

Legenda

Água doce (≤ 0.5 ups)

Mistura (> 0.5 a ≤ 25 ups) 

Água salgada (> 25 ups)

13,9

77,6

216,3

0

50

100

150

200

250

Água
doce

Mistura Água
salgada

Á
re

a 
(k

m
2 )

 
Figura 4.6. Divisão do estuário do Tejo em zonas de salinidade homogénea 

Fonte: adaptado de Ferreira et al., 2003. 
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Temperatura da água 
As temperaturas médias da água no estuário do Tejo variam entre 13ºC, valor obtido 
em Janeiro e 21ºC, valor de Verão para o mês de Agosto (Figura 4.7a). De acordo 
com os valores disponíveis, o mínimo absoluto chega aos 8ºC em Janeiro e o máximo 
aos 30ºC em Agosto. Em profundidade a gama média dos valores é estreita, 
estendendo-se entre 16 e 18ºC (Figura 4.7b). Estes resultados reflectem as 
características de um estuário bem misturado. 
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Figura 4.7 - Temperatura da água no estuário do Tejo: a) distribuição dos valores ao 

longo do ano; b) distribuição dos valores em profundidade. As barras indicam os valores 
mínimos e máximos 

Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
Estudos de monitorização efectuados junto ao ponto de descarga da água para 
arrefecimento da central de incineração de resíduos sólidos urbanos, localizada na 
Cala do Norte, indicam variações de temperatura não superiores a 0.6ºC que 
evidenciam as possíveis descargas de água pela central. Estas variações fazem-se 
sentir nos períodos de estofo de maré quando a velocidade de corrente é mais 
reduzida e, por esse motivo, a mistura de água é menor (Santos, 2004). No entanto, 
dado o carácter pontual e instantâneo da variação do gradiente de temperatura, a 
influência deste factor na temperatura considera-se sem significado. 
 
pH 
A acidez ou alcalinidade das águas é medida em termos de pH usando uma escala de 
0 a 14. Em zonas onde a acidez e a alcalinidade estão em equilíbrio os valores de pH 
rondam 7. Abaixo de 7 as águas são tanto mais ácidas quanto menor for o valor de pH 
e acima de 7 tanto mais alcalinas quanto maior o valor de pH. Os valores de pH de 
águas naturais variam normalmente entre 6.5 e 8.5. A gama de valores é mais 
apertada em zonas costeiras (água do mar): 7.8 e 8.3, devido à quantidade de sais 
dissolvidos (iões bicarbonato e dióxido de carbono dissolvido) que caracterizam a 
água do mar como ligeiramente alcalina e lhe conferem o chamado efeito tampão. Na 
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água dos estuários os valores mínimos de pH são ligeiramente mais reduzidos e os 
máximos mais elevados variando entre 7.5 a 8.8, sendo a diluição da água do mar, 
pela água doce afluente, responsável pela redução do seu efeito tampão (Day et al., 
1989). 
 
Os valores de pH são normalmente entendidos como uma medida da qualidade da 
água uma vez que valores anormais podem ter efeitos nefastos directos e indirectos 
nos elementos biológicos dos ecossistemas estuarinos, como por exemplo doença ou 
morte de peixes quando os valores caem fora dos seus limites de tolerância (entre 5 e 
9). 
 
Em geral, águas estuarinas com valores de pH menores que 5 ou maiores que 9 
devem ser investigadas. Mudanças no pH médio da água podem no entanto estar 
relacionadas com o tipo de produtor primário dominante: valores ligeiramente 
superiores aos valores médios do estuário podem indicar crescimento excessivo 
(blooms) de algas e valores abaixo do normal são geralmente esperados em zonas 
húmidas do estuário como sapais. O abaixamento dos valores médios do pH num 
estuário pode ainda estar relacionado com a introdução de contaminantes por exemplo 
através de fontes de poluição pontuais (esgotos) ou difusas (chuvas ácidas e águas 
pluviais). 
 
De acordo com informação que consta no “Plano Ordenamento e Gestão para a 
Reserva Natural do Estuário do Tejo – Estudos de Base (ICNB, 2007)”, no estuário do 
Tejo, os valores de pH variam normalmente entre 5 e 9, sendo o valor médio de 7.89. 
Na década de 70 foram registados alguns valores pontuais abaixo de 5 (Figura 4.8) 
embora desde o início da década de 90 até 2004 os valores mínimos de pH tenham 
subido ligeiramente em relação aos dados da década de 70. No entanto, este 
resultado também pode ser devido à maior quantidade de resultados disponíveis nas 
décadas de 70 e 80, cobrindo um maior número de estações de amostragem dentro 
do sistema. 
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Figura 4.8 - Valores de pH no estuário do Tejo. Os limites de qualidade entre os quais 

varia este parâmetro estão também assinalados 
Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
Sólidos suspensos totais e turbidez 
Este parâmetro consiste essencialmente em material sólido que não se dissolve na 
água e que relativamente às suas dimensões pode ser classificado em duas fracções 
distintas: 

• Fracção grosseira, constituída por partículas de dimensões que facilitam a sua 
deposição, tais como areias ou material lodoso grosseiro; 

• Fracção de finos (também denominada de fracção coloidal), constituída por 
partículas de dimensões mais reduzidas, geralmente argilas provenientes de 
escorrências urbanas, e/ou agrícolas ou de descargas de dragados, e partículas 
de origem orgânica, tais como microalgas (fitoplâncton) ou partículas resultantes 
da decomposição de matéria orgânica, que permanecem em suspensão. 

 
Na água dos estuários, a fracção grosseira é mantida em suspensão devido à 
turbulência da água provocada pelas correntes de maré e escoamento de água doce 
do rio. A concentração de sólidos em suspensão afecta a penetração de luz na coluna 
de água efeito que influencia os níveis de produção primária. Elevadas concentrações 
de sólidos em suspensão (elevada turbidez) podem ser responsáveis pela redução da 
actividade fotossintética da coluna de água (fitoplâncton e macroalgas) e sedimentos 
(fitobentos) não só através da redução da penetração de luz mas também pela 
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deposição sobre os tecidos fotossintéticos. Por outro lado, concentrações de cerca de 
200 mg L-1 podem também causar a morte a espécies de peixes mais vulneráveis 
devido à acção abrasiva do material em suspensão nos tecidos branquiais e asfixia de 
organismos bentónicos. Por fim o aspecto da água com excesso de sólidos é mais 
turvo e, por isso, esteticamente menos atractivo para actividades de lazer. 
 
A avaliação dos dados disponíveis de sólidos em suspensão no estuário do Tejo indica 
um decréscimo dos valores médios anuais em mais de 50% num período que vai 
desde o início dos anos 80 até 2004. É importante salientar que o número de estações 
de amostragem bem como o número de meses amostrados por ano decresce ao longo 
deste período (Figura 4.9). 
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Figura 4.9 - Valores anuais de sólidos suspensos totais no estuário do Tejo e 

correspondente número de estações e de meses amostrados 
Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
Segundo Castanheiro (1985), em marés médias e vivas há um aumento das 
concentrações de sólidos em suspensão no interior do sistema relativamente às 
concentrações de montante e zona costeira adjacente que correspondem ao 
fenómeno de turvação máxima. Este fenómeno pode ser observado na Figura 4.10 
onde se pode verificar a maior concentração na zona média do estuário. De acordo 
com o mesmo autor “a extensão da zona de turvação máxima e as concentrações nela 
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verificadas são tanto maiores quanto maior for a amplitude de maré” e “em baixa-mar 
esta zona desenvolve-se para jusante de Vila Franca de Xira, deslocando-se para 
montante com a enchente”. 
 

0

50

100

150

200

250

300

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 E1 T9 T1
0

T1
1

T1
2 E2 E3 E4 T1
3

T1
4

T1
5

T1
6

T1
7

T1
8

T1
9 E5 E6 E7 E8 T2
0

T2
1 E9 T2
2

T2
3

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(m

g 
L-1

)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004

 
Estações de monitorização 

Figura 4.10 - Variação espacial das concentrações de sólidos em suspensão no estuário 
do Tejo. As estações de amostragem encontram-se por ordem decrescente da sua 

distância à embocadura do sistema 
Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
A partir dos resultados da Figura 4.10 verifica-se também que os valores de matéria 
particulada em suspensão são mais elevados na zona dos canais entre os mouchões 
(estações T9, T10, T11, T12, E1, E2, E3 e E4) e que na zona do Canal da Barra 
(T22/23 e E9) apresenta concentrações de sólidos muitos baixas. Segundo Freire e 
Andrade (1994), que analisaram a composição dos sedimentos suspensos no estuário 
do Tejo (Cala do Norte), os sedimentos suspensos são constituídos essencialmente 
por quartzo e lodo numa fracção de cerca de 80 a 90%, sendo a restante fracção 
composta por argila e matéria orgânica (3 a 11%). 
 
Oxigénio dissolvido, CBO e CQO 
O oxigénio dissolvido entra na água estuarina através da actividade fotossintética dos 
produtores primários aquáticos, incluindo o fitoplâncton, as macroalgas e outras 
macrófitas tais como as fanerogâmicas; pela difusão directa através da superfície ar / 
água; através do movimento turbulento das águas (na zona de rebentação de ondas 
principalmente nas margens do estuário); e através dos fluxos de maré e de água 
doce. A perda de oxigénio da água deve-se à respiração dos produtores primários e 
secundários incluindo as bactérias aeróbicas; através da difusão directa na superfície 
água / ar; através de processos de oxidação química; e através dos fluxos de água 
para fora dos limites do estuário. Durante as horas de luz os produtores primários 
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libertam oxigénio através da actividade fotossintética e durante a noite consomem-no 
nos processos de respiração. Outros factores físicos e químicos tais como a 
salinidade, a temperatura, o pH e os níveis de turbidez da água (uma vez que 
interferem com a actividade fotossintética) são importantes na variação da 
concentração deste parâmetro na água. As concentrações de oxigénio dissolvido 
decrescem com o aumento da temperatura e salinidade. Numa base temporal, a 
solubilidade do oxigénio na água pode variar de acordo com os seguintes períodos: 
a) Sazonal: devido ao influxo de água doce e às diferenças de temperatura; 
b) Diurno: devido à variação da temperatura e à dinâmica dos produtores primários; 
c) Semi-diurno: em resposta às mudanças de salinidade associadas aos ciclos de 

maré. 
 
Como referido no “Plano Ordenamento e Gestão para a Reserva Natural do Estuário 
do Tejo – Estudos de Base (ICNB, 2007)”, em estuários, os valores normais de 
oxigénio dissolvido encontram-se geralmente entre os 6.5 e os 9.0 mg L-1 (Bricker et 
al., 1999). A redução dos níveis de oxigénio dissolvido na água interfere directamente 
na sobrevivência dos organismos, provocando-lhes a morte ou obrigando-os, quando 
possuem movimento próprio, a deslocarem-se para outras áreas. Os níveis de 
oxigénio dissolvido descritos entre 2 e 5 mg L-1 provocam condições de “stress” 
biológico para a maioria das espécies; valores entre 0 e 2 mg L-1 provocam condições 
de hipoxia; e valores iguais a 0 mg L-1 correspondem a condições anóxicas (Bricker et 
al., 1999). 
 
No estuário do Tejo, os valores médios mensais de oxigénio dissolvido na água variam 
entre 6.6 e 8.3 mg L-1 (Figura 4.11), como referido no “Plano Ordenamento e Gestão 
para a Reserva Natural do Estuário do Tejo – Estudos de Base (ICNB, 2007)”. Os 
valores máximos são normalmente registados para os meses de Inverno (Janeiro e 
Fevereiro) e os mínimos para os meses de Verão (de Junho a Setembro) quando as 
temperaturas são mais elevadas. 
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Figura 4.11 - Concentrações médias de oxigénio dissolvido na água do estuário do Tejo. 

A série de dados utilizada inclui valores registados entre 1980 e 2004 
Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
Durante o dia (Figura 4.12), as concentrações de oxigénio dissolvido apresentam dois 
picos com concentrações de 7,9 e 7,8 mg L-1,.Estes dois picos coincidem com a 
variação da altura de maré no estuário correspondendo às alturas de enchente e 
maré-cheia de acordo com a dinâmica semi-diurna. No entanto, a variação de oxigénio 
dissolvido parece estar mais dependente da actividade fotossintética da coluna de 
água dada a correlação significativa (p <0.05) entre os valores horários de oxigénio 
dissolvido e os valores das concentrações de clorofila (Figura 4.12). 
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Figura 4.12 - Variação dos valores médios de oxigénio dissolvido durante o dia no 
estuário do Tejo; comparação com a variação média da altura de maré (os valores 

correspondem à média obtida hora a hora para todos os dias do ano) e com as médias 
horárias obtidas para valores de clorofila a. A série de dados utilizada para o oxigénio 

dissolvido inclui valores registados entre 1980 e 2004 
Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
A distribuição espacial dos valores de oxigénio dissolvido encontra-se na Figura 4.13. 
Verifica-se que os valores obtidos ultrapassam, na grande maioria das estações de 
amostragem, os 5 mg L-1 reflectindo uma vez mais as boas condições de oxigenação 
da água do estuário. 
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Figura 4.13 - Distribuição espacial dos valores de oxigénio dissolvido no estuário do 

Tejo. Os gráficos apresentam os valores médios anuais calculados para as várias 
estações de amostragem dentro da respectiva zona de salinidade homogénea  

acima referida 
Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
A percentagem de saturação de oxigénio dissolvido na água faz parte da lista de 
parâmetros adoptados na legislação Portuguesa para a avaliação da qualidade da 
água, em termos de usos aquícolas e balneares (Quadro 4.11). No estuário do Tejo, 
os valores médios mensais deste parâmetro variam entre 81 e 94%, não havendo um 
padrão definido da sua distribuição ao longo do ano (Figura 4.14). Estes valores estão 
dentro dos limites de qualidade estipulados na legislação nacional. 
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Quadro 4.11 - Valores mínimos recomendados (VMR) e admissíveis (VMA) de saturação 
de oxigénio (%) de acordo com a legislação nacional em vigor 

Usos VMR VMA Legislação 

Fins aquícolas > 80 ≥70 Dec. Lei nº 236/98 Anexo XIII 

Fins balneares 80 - 120 - Dec. Lei nº 236/98 Anexo XV 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Médias mensais
Médias diárias

Jan JulJunFev Mar Abr Mai Ago Set Out Nov Dez

Sa
tu

ra
çã

o 
em

 o
xi

gé
ni

o 
(%

)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Médias mensais
Médias diárias

Jan JulJunFev Mar Abr Mai Ago Set Out Nov Dez

Sa
tu

ra
çã

o 
em

 o
xi

gé
ni

o 
(%

)

 
Figura 4.14 - Variação anual dos valores de percentagem de saturação de oxigénio 

dissolvido na água do estuário do Tejo. A série de dados utilizada inclui valores 
registados entre 1980 e 2004 

Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
Nutrientes 
Nas zonas costeiras, a afluência de nutrientes é elevada chegando através dos rios, 
águas subterrâneas e atmosfera. Os fluxos de nutrientes nestas zonas têm aumentado 
devido à ocupação e actividade humana. O aumento das concentrações de nutrientes 
no sistema pode desencadear o fenómeno da eutrofização. Este processo define-se 
como o aumento da produção primária na massa de água (principalmente fitoplâncton 
e macroalgas) seguido de uma diminuição das concentrações de oxigénio dissolvido, 
devido ao aumento da respiração e decomposição dos tecidos mortos que, em casos 
extremos, pode chegar a condições anóxicas (ausência de oxigénio) provocando a 
morte dos organismos dependentes da coluna de água. A acumulação de nutrientes 
(ou o chamado enriquecimento orgânico) de um dado sistema depende de factores 
físicos, químicos e biológicos que o caracterizam, determinando a sua maior ou menor 
capacidade para o desenvolvimento de condições eutróficas. 
 
A análise dos dados de concentração do azoto dissolvido no estuário do Tejo indica 
um aumento dos valores desde o início dos anos 70 até meados dos anos 90 seguido 
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de um ligeiro decréscimo até 2002, como referido no “Plano Ordenamento e Gestão 
para a Reserva Natural do Estuário do Tejo – Estudos de Base (ICNB, 2007)”. Este 
último reflecte as melhorias implementadas na segunda metade dos anos 90, a nível 
do saneamento básico, na área da grande Lisboa e margem sul do estuário. As 
concentrações médias mais elevadas foram registadas em 1997, atingindo valores de 
cerca de 70 μmol L-1 enquanto as mínimas correspondem a cerca de 5 μmol L-1, 
obtidas em 1978 (Figura 4.15). Considerando um ciclo anual, verificam-se 
concentrações mais elevadas durante os meses de Inverno quando os caudais do rio 
e as velocidades de maré são mais elevadas. 
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Figura 4.15 - Variação das concentrações das várias formas de azoto dissolvido no 

estuário do Tejo. A série de dados compreende valores entre 1971 e 2002 
Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
A distribuição espacial das concentrações de azoto inorgânico diminui em direcção à 
embocadura do estuário, devido à proximidade com a água salgada que provoca a 
floculação dos compostos dissolvidos que se depositam ou permanecem na coluna de 
água na forma particulada, e atinge valores máximos junto à margem Norte na Cala do 
Norte perto do complexo “Soda Póvoa”. Em alguns anos amostrados, a zona média do 
estuário apresenta valores ligeiramente superiores aos extremos de montante e 
jusante (Figura 4.16). 
 
A variação das concentrações de fosfato na coluna de água do estuário é semelhante 
à obtida para as várias espécies químicas de azoto. Verifica-se um aumento das 
concentrações entre o início dos anos 80 que se estende até meados dos anos 90, 
seguindo-se um decréscimo para cerca de metade dos seus valores até 2002 (Figura 
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4.17a). Os valores médios mais recentes (ano 2002) indicam concentrações na ordem 
de 2 μmol L-1. 
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Estações de amostragem 
Figura 4.16 - Variação espacial das concentrações de azoto inorgânico dissolvido no 

estuário do Tejo. As estações de amostragem encontram-se por ordem decrescente da 
sua distância à embocadura do sistema 

Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
Tal como no caso das concentrações de azoto, a distribuição espacial dos valores de 
fosfato indica uma diminuição em direcção à embocadura do estuário. Os valores 
máximos para este parâmetro foram registados para a margem Norte da Cala Norte do 
estuário perto do complexo “Soda Póvoa” (Figura 4.17b). Os elevados valores de 
nutrientes (tanto azoto como fosfatos) nesta zona do estuário devem-se à combinação 
de dois factores: a proximidade de efluentes de origem orgânica provenientes de 
zonas urbanas e industriais e o baixo hidrodinamismo registado nesta zona dadas as 
suas características morfológicas. 
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Estações de amostragem 

b) 
Figura 4.17 - a) Médias anuais das concentrações de fosfato na água do estuário do Tejo; 
b) Distribuição espacial das concentrações de fosfato no estuário do Tejo; as estações 

de amostragem encontram-se por ordem decrescente da sua distância à embocadura do 
sistema (o intervalo de dados para este gráfico corresponde a dados disponíveis  

entre Fevereiro de 1980 e Outubro de 2000) 
Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 
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O crescimento dos produtores primários na coluna de água requer a absorção de 
vários tipos de nutrientes. No entanto, o azoto (azoto inorgânico dissolvido nas formas 
de nitrato NO3

-, nitrito NO2
- e amónia NH4

+) e o fósforo (fosfato PO4
-) são geralmente 

considerados os nutrientes limitantes do crescimento das plantas aquáticas que 
absorvem estes dois nutrientes na razão de 16 átomos de N para 1 de fósforo, a 
chamada razão de Redfield. Em águas doces, a produção primária é geralmente 
limitada por fósforo enquanto em águas salobras, por azoto. Esta diferença deve-se 
sobretudo à salinidade da água que interfere no aumento da disponibilidade química 
do fósforo em águas salobras, provocando uma maior concentração de fosfatos 
relativamente a águas doces, onde este elemento se encontra normalmente 
complexado com o ferro (Blomqvist, 2004). 
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Figura 4.18 - a) Concentrações de azoto inorgânico e fosfato dissolvidos no estuário do 
Tejo, comparação com a razão de Redfield; b) Variação da razão N/P no estuário do Tejo 

ao longo do tempo. 
Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 
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No estuário do Tejo, a média da razão de Redfield é de 11.9, indicando a limitação por 
azoto (Figura 4.18a). No entanto este valor tem variado ao longo dos últimos 30 anos, 
verificando-se um ligeiro aumento desde meados dos anos 70 até meados dos anos 
90, ao qual se segue um aumento acentuado de cerca de 40% até ao ano 2002. 
Embora seja de salientar que o número de valores usados para o cálculo das médias 
dos anos 90 e seguintes seja menor, reflectindo também uma menor cobertura 
espacio-temporal, o aumento da razão de Redfield para valores perto de 16 pode 
indicar a tendência para o aumento da carga de azoto relativamente à de fósforo 
(Figura 4.18b). Esta poderá, no entanto, vir a alterar-se dada a melhoria das condições 
de tratamento de águas residuais prevista para a margem sul. 
 
Clorofila a 
Os níveis de clorofila a na água são normalmente usados como indicadores do estado 
trófico do sistema. De acordo com algumas metodologias usadas para a avaliação da 
eutrofização de um sistema, valores inferiores a 5 μg L-1 correspondem a condições de 
baixa eutrofização; concentrações entre 5 e 20 μg L-1 a condições de eutrofização 
média; concentrações de 20 a 60 μg L-1 correspondem a elevadas condições de 
eutrofização; concentrações superiores a 60 μg L-1 indicam condições designadas por 
hiper-eutróficas (Bricker et al., 2003).  
 
Segundo o “Plano Ordenamento e Gestão para a Reserva Natural do Estuário do Tejo 
– Estudos de Base (ICNB, 2007)”, os dados disponíveis para o estuário do Tejo 
indicam uma ligeira redução das concentrações máximas obtidas para as médias 
mensais desde os anos 80 até início da década de 2000 (Figura 4.19a), observação 
que está de acordo com a ligeira redução nas concentrações de nutrientes 
(especialmente azoto) entre o início da década de 80 e 2002 (Figura 4.16). A variação 
das concentrações no ciclo anual indica valores mais elevados para este parâmetro 
nos meses de primavera e verão, registando-se um máximo no mês de Abril.  
 
A distribuição espacial das concentrações médias anuais de clorofila revela valores 
mais elevados na zona montante e média do estuário (25 μg L-1), correspondendo 
respectivamente, a condições de eutrofização classificadas como elevadas e médias. 
No entanto, esta conclusão baseia-se em valores médios obtidos na década de 80. A 
tendência evidenciada na Figura 4.19a) indica que também nestas zonas os valores 
de clorofila possam ter decrescido desde a década de 80. A ausência de dados mais 
recentes para este parâmetro impede a confirmação desta observação. 
 
O ciclo anual das concentrações de clorofila revela essencialmente três picos que 
decrescem de intensidade entre os meses de primavera e o fim do verão. O pico mais 
elevado é registado em Abril, seguido por outros dois, respectivamente em Julho e 
Setembro (Figura 4.19b). 
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Figura 4.19 - Concentrações de clorofila a no estuário do Tejo: a) médias mensais nos 

últimos 30 anos; b) médias dos valores mensais durante um ciclo anual (as barras 
verticais correspondem ao desvio padrão) 

Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
Na zona perto da embocadura do estuário, os valores de clorofila decrescem para 
condições de média / baixa eutrofização.  
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE LISBOA  
RELATÓRIO  (REV 1 – 2009-12-15) 

81

0

5

10

15

20

25

30

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 E2 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 E5 E7 E8 T20 T21 E9 T22 T23

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(m

g 
L-1

)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000

Estações de monitorização 
Figura 4.20 - Distribuição espacial das concentrações de clorofila a no estuário do Tejo. 

As estações de amostragem encontram-se por ordem decrescente da sua distância  
à embocadura do sistema 

Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
Metais pesados 
Elevadas concentrações de metais pesados nas águas de estuários afectam 
sobretudo a fauna e flora locais, podendo provocar a mortalidade de indivíduos. Os 
metais podem ser bioacumulados pelo organismo, uma vez que são de difícil 
excreção, e bioamplificados ao longo da cadeia trófica que pode culminar no Homem. 
O consumo de peixe ou bivalves contaminados constitui um problema de saúde 
pública uma vez que pode desencadear processos de toxicidade graves, tais como o 
conhecido caso de contaminação de mercúrio na baía de Minata, China. A 
bioacumulação de metais depende de vários factores, entre os quais os níveis de 
concentração do metal dissolvido, a especiação do metal na água e/ou alimento, a via 
de incorporação (água, sedimentos ou alimento) e alguns factores abióticos, tais como 
a temperatura, pH, alcalinidade, concentrações de carbono dissolvido e turbidez são 
considerados mais importantes (Verta, 1990; Pelletier, 1995). 
 
Os dados disponíveis para a avaliação dos níveis dos vários metais pesados na água 
do estuário do Tejo são escassos, correspondendo a um pequeno número de 
estações de amostragem e a uma cobertura anual reduzida. No entanto, e como 
referido no “Plano Ordenamento e Gestão para a Reserva Natural do Estuário do Tejo 
– Estudos de Base (ICNB, 2007)” os valores médios calculados a partir dos dados 
disponíveis encontram-se abaixo dos valores limite de qualidade ambiental estipulados 
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na legislação Nacional (Quadro 4.12; Figura 4.21), embora na década de 70 e para os 
níveis de mercúrio, as concentrações médias tenham ultrapassado estes limites.  
 
Quadro 4.12. Valores objectivo para a qualidade ambiental mínima de águas superficiais 

de acordo com a legislação nacional em vigor 
Metais Valor Unidades Legislação 

Cádmio (Cd) 0,01 

Crómio (Cr) 0,05 

Cobre (Cu) 0,1 

Níquel (Ni) 0,05 

Chumbo (Pb) 0,05 

Zinco (Zn) 0,5 

mg L-1 Dec. Lei nº 236/98 Anexo XXI 

1 Dec. Lei nº 236/98 Anexo XXI 
Mercúrio (Hg) 

0,5 
μg L-1 

Dec. Lei nº 431/99 

 
Este facto deve-se sobretudo a descargas, anteriores aos anos 70, de mercúrio 
proveniente de indústrias existentes nas margens do estuário. A mudança dos 
processos de fabricação, o tratamento, a monitorização intensiva das descargas e o 
encerramento de algumas unidades produtivas contribuíram para baixar os níveis 
deste metal pesado na água desde o início da década de 80. Uma das zonas mais 
afectadas pela descarga de metais pesados é a Cala do Norte onde as concentrações 
de mercúrio excediam os valores médios registados para a totalidade do estuário 
(Martin et al., 1982; Figuerès et al., 1985; Simas, 1999). Estudos mais recentes 
efectuados nesta zona indicam uma melhoria significativa das concentrações da água, 
sedimentos e matéria particulada em suspensão bem como uma redução dos níveis 
bioacumulados nos tecidos de espécies de camarões e peixes (Simas, 1999; Simas e 
Nunes, 1999). 
 
De uma maneira geral, e em relação ao cobre, cádmio, chumbo, ferro e zinco 
dissolvidos, verificam-se maiores concentrações na zona média do estuário que se 
vão reduzindo em direcção à embocadura, com o distanciamento às fontes destes 
metais no estuário. De acordo com o “Plano Ordenamento e Gestão para a Reserva 
Natural do Estuário do Tejo – Estudos de Base (ICNB, 2007)”, relativamente à 
variação temporal, verifica-se um decréscimo das concentrações na maioria das 
estações de amostragem tendo em conta os valores disponíveis mais antigos (1987). 
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Figura 4.21 - Concentrações médias anuais de metais pesados dissolvidos no estuário do Tejo em várias estações de amostragem.  

Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 
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A variação temporal das concentrações de mercúrio no estuário tem vindo igualmente a 
decrescer (entre 1980 e 1999), embora os valores médios mais recentes relativos ao ano 
de 2004 na zona média do estuário, revelem concentrações semelhantes às obtidas em 
1994 para a Cala do Norte (Plano Ordenamento e Gestão para a Reserva Natural do 
Estuário do Tejo – Estudos de Base (ICNB, 2007)).  
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Figura 4.22 - Concentrações médias de mercúrio dissolvidas no estuário do Tejo. As 
estações de amostragem correspondem às representadas no mapa da figura anterior 

Fonte: Estudos de base do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Tejo (2007) 

 
4.6.3 Dados de monitorização da ValorSul 

Para proceder à análise da qualidade da água superficial, foram escolhidos pontos 
localizados no Estuário do Tejo, a montante do local onde serão realizados os trabalhos de 
dragagem.  
 
A caracterização que se segue foi baseada nos Relatórios de Monitorização das Águas e 
Sedimentos dos anos 2001, 2002, 2003 e 2004/2005, disponibilizado no site da ValorSul 
(http://www.valorsul.pt/). 
 
As campanhas de monitorização para a qualidade da água superficial são efectuadas de 
dois em dois meses, em três estações localizadas no Estuário do Tejo, que se 
desenvolvem entre a zona a norte do rio Trancão e o limite norte do Mouchão da Póvoa, 
designadas com:  

• La1 – entre a ponta sul do Mouchão de Alhandra e a ponta Norte do Mouchão da 
Póvoa, 
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• La2 – na cala Norte, em frente ao local da central de tratamento de resíduos sólidos 
urbanos  

• La3 – entre o banco do Ladeiro e o Mouchão da Póvoa,  
 

 
Figura 4.23 - Pontos de Amostragem da qualidade da água superficial 

Fonte: Monitorização da Qualidade das Águas e dos Sedimentos 2004-2005 (Valor Sul) 

 
As campanhas de amostragem de água decorrem sempre em situações consideradas de 
marés mortas, isto é; a amplitude de maré é pequena. As diferentes estações são 
ocupadas sempre em duas situações de maré distintas; preia-mar e baixa-mar e a dois 
níveis de profundidade, superfície e fundo.  
 
Os parâmetros analisados nestas campanhas foram os compostos de azoto (nitrato, nitrito 
e azoto amoniacal), fósforo, metais e hidrocarbonetos, para além da temperatura, do pH, 
condutividade e oxigénio dissolvido. Contudo, para o tipo de projecto em causa, considera-
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se que apenas interessa apresentar os seguintes resultados obtidos, retirados do relatório 
de monitorização, já referido. 
 
A escolha dos parâmetros a analisar prende-se com a possibilidade de serem estes os 
afectados pela execução do projecto. 
 
2001 
Os valores de temperatura variam nas diferentes estações entre 10-15 ºC em situações 
de Inverno e entre 18-25 ºC em situações de Verão. Estas variações reflectem as 
características normais da sazonalidade. Ao longo destes períodos surgiram pontualmente 
casos de temperaturas extremas; destacando-se La1-fundo em situação de baixa-mar em 
Janeiro de 2000 com uma temperatura de 8 ºC, perfeitamente aceitável tendo em 
consideração a localização da estação e a época do ano em causa. 
 
Os valores de pH variam entre 7,9 e 8,9 valores estes considerados normais para águas 
estuarinas.  
 
O mesmo acontece para os teores de oxigénio dissolvido que variam entre 6,52 e 10,45 
mg.L-1. Os valores da percentagem de saturação de oxigénio apresentam uma variação 
expectável entre 75 e 102 % de saturação. 
 
Os valores de salinidade variam, de acordo com a localização das diferentes estações, 
consoante a maior influência oceânica ou fluvial a que estão sujeitas, apresentando valores 
que variam entre o limite de quantificação de 2 ‰ e os 35 ‰. 
 
Os valores observados para os hidrocarbonetos e orgânicos extractáveis são da ordem 
de grandeza do limite de quantificação do método para as estações do estuário. 
 
2002 
Os valores de temperatura, para as diferentes estações, variam entre 10 e 28 ºC, 
perfeitamente normais para águas de transição. A variabilidade da temperatura tem um 
carácter sazonal. A amplitude térmica de cada estação está relacionada com o 
posicionamento da mesma no estuário, sofrendo assim maior ou menor influência oceânica 
consoante a sua menor ou maior proximidade da entrada do estuário. 
 
Os valores de pH estão todos dentro da gama considerada normal para águas estuarinas 
(7,64 e 9,13). 
 
Os teores de oxigénio dissolvido variam dentro de valores perfeitamente aceitáveis para 
águas de transição. 
 
A salinidade apresenta valores que variam entre 2‰ (limite de quantificação) e 32 ‰, de 
acordo com a situação de maré e posição da estação no estuário. Os valores de salinidade 
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do fundo são da mesma ordem de grandeza, ou ligeiramente superiores, aos da superfície, 
pelo facto de a massa de água oceânica de maior salinidade, ter maior densidade e se 
deslocar junto ao fundo, em sentido oposto ao escoamento da massa de origem fluvial. 
 
Os sólidos suspensos totais apresentam valores normais para águas de transição, na 
ordem dos 50 a 200 mg/L, em que os valores de fundo são ligeiramente superiores aos de 
superfície. 
 
Os teores de orgânicos extractáveis e hidrocarbonetos não têm qualquer expressão 
nas estações do estuário uma vez que são sempre inferiores ao limite de quantificação.  
 
2003 
Ao longo do período de amostragem, parâmetros como: temperatura, pH, sólidos 
suspensos totais e oxigénio dissolvido apresentam valores perfeitamente normais para 
águas estuarinas, na mesma gama de valores registados nos anos anteriores. As 
variações têm um carácter sazonal e reflectem, também, a distribuição geográfica das 
estações, nesta zona de transição, que é o estuário.  
 
Os valores de salinidade variam de acordo com a localização geográfica das estações no 
estuário. Os valores mais elevados ocorrem na estação mais a jusante (La3) e os mais 
baixos nas estações mais influenciadas pela descarga do rio. Na coluna de água, em cada 
estação, os valores do fundo são sempre da mesma ordem de grandeza ou superiores aos 
da superfície, devido ao facto de a massa de água de origem oceânica, com maior 
densidade que a água doce, progredir no estuário junto ao fundo e em sentido oposto ao 
escoamento do rio. 
 
Os teores de orgânicos extractáveis e hidrocarbonetos, não têm qualquer expressão 
nas estações do estuário, uma vez que os valores são sempre inferiores ao limite de 
quantificação. 
 
2004/2005 
Os valores de temperatura, para as diferentes estações do estuário, variam entre os 11 ºC 
e os 26 ºC, com uma distribuição sazonal perfeitamente característica de águas de 
transição. 
 
Os valores de pH, para as diferentes estações do estuário, estão dentro da gama 
considerada normal para águas estuarinas (7,42 – 8,40).  
 
Os valores de oxigénio dissolvido estão todos dentro de valores normais para zonas de 
transição variando entre 5,57 mg/l e 9,64 mg/l a que corresponde uma saturação superior a 
70%.  
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Os valores de salinidade variam sensivelmente entre 10 e 30‰ de acordo com a 
localização das diferentes estações, consoante a menor ou maior influência oceânica ou 
fluvial a que estão sujeitas. Na estação La1, devido à menor influência da zona costeira, 
surgiram situações de Inverno em que, na baixa-mar, os valores de salinidade são da 
ordem do limite de quantificação (< 2,000 ‰ em Janeiro e Novembro de 2004 e Janeiro de 
2005). 
 
Os valores de sólidos suspensos totais variam entre 4 mg/l e 54 mg/l, sendo a estação 
La1 a que apresenta, de um modo geral, os valores mais elevados do que nas restantes 
estações, devido à maior influencia fluvial no transporte de partículas 
 
Os valores observados para os hidrocarbonetos e orgânicos extractáveis são da ordem 
de grandeza do limite de quantificação (0,05 mg/l) do método para as estações no estuário.  
 
Conclusão: 
Verifica-se que todos os parâmetros analisados se mantêm praticamente constantes, no 
período de 2001 a 2005, não se verificando qualquer tipo de evolução. A monitorização 
realizada pela ValorSul revela que a qualidade da água se tem mantido inalterável, não 
tendo sido detectado qualquer tipo de situação problemática. 
 

*** 
Para uma caracterização mais actual do estado da qualidade da água do Estuário, foram 
utilizados resultados analíticos referentes ao período de 2008.01.30 a 2008.11.06 nos três 
locais de amostragem anteriormente referidos, pertencentes à rede de monitorização da 
ValorSul. Os resultados contemplam situações de maré de preia-mar (à superfície da 
coluna de água e no fundo) e baixa-mar (à superfície da coluna de água e no fundo). 
 
Dos parâmetros analisados no âmbito da monitorização, foram seleccionados apenas os 
considerados relevantes para o tipo de projecto em causa, nomeadamente: o pH, 
Temperatura, Oxigénio Dissolvido, Salinidade, Orgânicos Extratáveis e Hidrocarbonetos 
(não existem para estas datas registos de sólidos suspensos totais). 
 
Apresentam-se nos quadros seguintes, os resultados analíticos fornecidos pela ValorSul. 
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Quadro 4.13 – Resultados analíticos obtidos no âmbito da monitorização da 
Qualidade das águas superficiais, no Estuário do Tejo (Estação La1) 

La1 Superfície 

Parâmetro Unidade  Maré 2008.01.30 2008.03.14 2008.05.12 2008.07.10 2008.09.08 2008.11.06 
PM 12,4 15,9 18 22,2 21,4 14,9 

Temperatura ºC 
BM 13 15,8 18,9 23,7 22,9 15,3 

PM 7,9 8,0 7,9 8,3 8 8 
pH   

BM 8,1 8,0 7,8 8,1 7,9 8,0 

PM 8,7 7,8 7,3 9,3 7,2 8,1 
Oxigénio Dissolvido mg/l 

BM 9,1 8,1 70,2 7,7 8,5   

PM 86,0 93,0 85,0 114,0 86,0 94,0 
Saturação Oxigénio  % 

BM 89,0 86,0 85,0 128,0 93,0 92,0 

PM 8,4 25,8 16,7 10,9 9,7 26,8 
Salinidade PSU 

BM 5,4 9,8 2,3 <2,0 6,4 13,2 

PM <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Orgânicos 
Extratáveis 

mg/l 
BM 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 

PM <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 
Hidrocarbonetos mg/l 

BM <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 

La1 Fundo 

PM 13,4 16,1 17,8 21,7 20,6 14,9 
Temperatura ºC 

BM 13,3 16 18,8 23,5 21,5 15 

PM 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 
pH   

BM 8,0 8,0 7,9 8,2 7,9 8,0 

PM 8,0 7,3 7,3 7,8 6,5 8,1 
Oxigénio Dissolvido mg/l 

BM 8,1 7,5 7,6 10,4 5,8 7,8 

PM 89 82 86 99 84 94 
Saturação Oxigénio  % 

BM 83 89 84 123 74 89 

PM 24,3 16,5 19,1 19,6 24,9 27,1 
Salinidade PSU 

BM 11,6 26,7 4,4 <2,0 20,9 22,6 

PM - - - - - - Orgânicos 
Extratáveis 

mg/l 
BM - - - - - - 

PM - - - - - - 
Hidrocarbonetos mg/l 

BM - - - - - - 
Fonte: Valor Sul - dados de monitorização das águas superficiais. 
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Quadro 4.14 – Resultados analíticos obtidos no âmbito da monitorização da 
Qualidade das águas superficiais, no Estuário do Tejo (Estação La2) 

La2 Superfície 

Parâmetro Unidade  Maré 2008.01.30 2008.03.14 2008.05.12 2008.07.10 2008.09.08 2008.11.06 
PM 12,2 15,9 17,4 20,7 21,1 15 

Temperatura ºC 
BM 13,9 16,9 19,1 23,9 23,6 16,2 

PM 7,9 8,0 7,9 8,3 8,0 8,0 
pH   

BM 8,2 8,3 8,3 8,1 8,2 8,2 

PM 7,2 6,7 6,8 7,2 6,6 6,9 
Oxigénio Dissolvido mg/l 

BM 8,2 5,7 6,6 8,1 6,3 7,2 

PM 78 82 85 95 84 84 
Saturação Oxigénio  % 

BM 86,0 70,0 80,0 106,0 83,0 86,0 

PM 21,3 31,3 29,4 28,3 22,2 31,9 
Salinidade PSU 

BM 13,0 28,4 20,4 15,5 18,9 25,2 

PM 0,07 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Orgânicos 
Extratáveis 

mg/l 
BM <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 

PM <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 
Hidrocarbonetos mg/l 

BM <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 

La2 Fundo 

PM 14,0 15,7 17,2 19,9 19,5 14,9 
Temperatura ºC 

BM 13,9 16,5 18 21,4 21,3 15,8 

PM 8,0 8,0 7,9 7,9 8,0 7,9 
pH   

BM 8,0 8,2 8,1 8,1 8,0 8,3 

PM 7,5 6,7 6,7 7,3 6,0 6,8 
Oxigénio Dissolvido mg/l 

BM 7,2 5,6 6,5 7,1 5,7 6,5 

PM 88 81 84 95 78 82 
Saturação Oxigénio  % 

BM 83 68 79 90 75 78 

PM 30,6 31,6 29,5 29,3 30,5 32,1 
Salinidade PSU 

BM 29,0 29,4 24,5 21,4 28,1 29,5 

PM - - - - - - Orgânicos 
Extratáveis 

mg/l 
BM - - - - - - 

PM - - - - - - 
Hidrocarbonetos mg/l 

BM - - - - - - 
Fonte: Valor Sul - dados de monitorização das águas superficiais. 
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Quadro 4.15 – Resultados analíticos obtidos no âmbito da monitorização da 
Qualidade das águas superficiais, no Estuário do Tejo (Estação La3) 

La3 Superfície 

Parâmetro Unidade  Maré 2008.01.30 2008.03.14 2008.05.12 2008.07.10 2008.09.08 2008.11.06 
PM 12,9 15,7 17,4 21,3 20,2 15,2 

Temperatura ºC 
BM 13,4 16,4 18,9 23 23,1 14,9 

PM 8,0 8,0 7,9 7,9 8,0 8,1 
pH   

BM 8,0 8,1 8,0 8,0 8,1 8,0 

PM 8,7 7,6 7,4 7,9 7,6 8,2 
Oxigénio Dissolvido mg/l 

BM 8,9 7,5 7,7 9,5 8,4 7,9 

PM 91 92 90 102 91 95 
Saturação Oxigénio  % 

BM 101,0 88,0 89,0 116,0 105,0 94,0 

PM 16,3 30,3 24,9 22,8 12,7 24,8 
Salinidade PSU 

BM 27,7 24,2 12,8 8,2 11,5 30,2 

PM <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 
Orgânicos Extratáveis mg/l 

BM <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 

PM <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 
Hidrocarbonetos mg/l 

BM <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 

La3 Fundo 

PM 13,7 15,8 17,2 20,6 19,8 14,9 
Temperatura ºC 

BM 13,7 16,1 17,9 21,7 20,1 15,1 

PM 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 
pH   

BM 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 

PM 7,7 7,7 7,3 7,4 6,4 7,9 
Oxigénio Dissolvido mg/l 

BM 7,5 7,8 7,4 8,5 6,2 7,9 

PM 89 93 89 96 83 94 
Saturação Oxigénio  % 

BM 76 92 88 105 80 93 

PM 28,9 30,5 26,7 25,9 27,5 30,6 
Salinidade PSU 

BM 9,5 26,0 19,1 15,2 27,1 29,1 

PM - - - - - - 
Orgânicos Extratáveis mg/l 

BM - - - - - - 

PM - - - - - - 
Hidrocarbonetos mg/l 

BM - - - - - - 
Fonte: Valor Sul - dados de monitorização das águas superficiais. 

 
Verifica-se que, à semelhança dos resultados obtidos de 2001 a 2005, os valores de 
temperatura, para as diferentes estações do estuário, variam entre os 12 ºC e os 24 ºC, 
com uma variação sazonal perfeitamente característica de águas de estuário. 
 
Os valores de pH, para as diferentes estações analisadas, variam entre 7,9 – 8,3 
encontrando-se dentro da gama considerada normal para águas estuarinas. 
 
Os valores de oxigénio dissolvido variam entre 6,0 mg/l e 10,4 mg/l, correspondendo a 
uma saturação superior a 70% e enquadram-se dentro da gama de valores normais para 
águas estuarinas. 
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Os valores de salinidade variam sensivelmente entre 8,2 e 32‰ de acordo com a 
localização das diferentes estações, consoante a menor ou maior influência oceânica ou 
fluvial a que estão sujeitas. Na estação La1, devido à menor influência da zona costeira, 
surgiram situações em que, na baixa-mar, os valores de salinidade são da ordem do limite 
de quantificação (< 2,000 ‰ em Maio de 2008). 
 
Os valores observados para os hidrocarbonetos e orgânicos extractáveis são muito 
baixos, da ordem de grandeza do limite de quantificação (0,05 mg/l) do método de 
referência para os três pontos analisados.  
 
De uma forma geral, os valores correspondentes à preia-mar apresentam concentrações 
mais baixas, correspondendo a “águas mais limpas”. Esta situação deve-se ao facto de a 
água do mar entrar pelo estuário, diluindo os nutrientes e poluentes existentes na massa 
de água. 
 
Pela análise realizada, pode-se constatar que os parâmetros em causa não apresentam 
valores que indiquem problemas de qualidade da 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. 
 
 

4.6.4 Qualidade da água nas zonas balneares 
A área potencialmente afectada pelo projecto em estudo estende-se por alguns 
quilómetros ao longo da costa, contando com um grande número de praias, onde os 
banhos de mar constituem uma actividade muito praticada. Deste modo, os requisitos 
necessários para garantir em segurança a utilização das zonas balneares passam, não só 
pelos acessos, infra-estruturas e segurança das praias, mas cada vez mais pela qualidade 
da água que apresenta. A qualidade das águas balneares representa não só um factor de 
saúde mas também um importante indicador de qualidade ambiental e desenvolvimento 
turístico. 
 
Os critérios e normas de qualidade aplicados às águas balneares são estabelecidos no 
Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto, que faz a transposição para a legislação 
portuguesa da Directiva do Conselho n.º76/160/CEE, de 8 Dezembro de 1975, relativa à 
qualidade das águas balneares.  
 
A classificação obtida através da aplicação da directiva é ainda usada no processo de 
candidatura ao galardão Bandeira Azul Europeia. Esta atribuição indica a excelente 
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qualidade ambiental de uma zona balnear e promove turisticamente o concelho onde está 
inserida. 
 
No que se refere ao controlo da qualidade da água em zonas balneares, a entidade 
coordenadora é o Instituto da Água (INAG), exercendo a Direcção Geral da Saúde funções 
de vigilância sanitária. O INAG elabora anualmente a classificação qualitativa das águas 
balneares com base nas análises efectuadas durante a época balnear, entre 15 de Maio a 
30 de Setembro, num mínimo de 5 amostras por praia, fazendo variar a periodicidade das 
colheitas, de acordo com o historial da zona, podendo estas ser mensais, quinzenais ou 
semanais.  
 
Esta classificação prevê as três classes seguintes:  

Boa   Se, pelo menos, 80% das análises efectuadas forem conforme o VMR 

Aceitável   Se, pelo menos, 95% das análises efectuadas forem conforme o VMA 

Má   Se, pelo menos, 5% das análises efectuadas forem superiores ao VMA 

 
De modo a ilustrar a qualidade das águas balneares em toda a área influenciada por esta 
intervenção, foi feito um levantamento das classificações atribuídas pelo INAG para a 
maioria das praias localizadas nos concelhos de Almada, Oeiras e Cascais. 
 
A classificação atribuída a cada uma das zonas balneares no concelho de Almada, Oeiras 
e Cascais, para os anos 2007 e 2008 encontra-se sintetizada no quadro seguinte. 
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Quadro 4.16 - Qualidade da água das zonas balneares 

 
Fonte: http://snirh.pt/- INAG 

Praia galardoada com Bandeira Azul 
 
Em termos gerais, pode-se verificar que a qualidade da água nas zonas balneares do 
concelho de Almada é boa, destacando-se apenas a praia do Castelo, que apresentou má 
qualidade em 2007. As praias no concelho de Cascais, não apresentaram tão boa 
qualidade nos anos em estudo, salientando-se em 2007, as praias da Conceição, da Poça 
e Rainha, com má qualidade, revelando uma melhoria em 2008, em que apenas a praia da 
Rainha manteve má qualidade da água. 
 
As praias mais próximas do local em estudo, no concelho de Almada - Praia de São João 
da Caparica até Praia da Saúde, apresentam boa qualidade da água balnear. A praia da 
Torre, em Oeiras, e a Praia de Carcavelos, em Cascais, apresentam qualidade aceitável. 
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Esta situação vem confirmar o que já foi referido anteriormente no que respeita à esperada 
boa qualidade da água na zona do projecto. 
 
 

4.7 Qualidade dos Sedimentos do Estuário 
4.7.1 Metodologia 

A caracterização da qualidade dos sedimentos foi realizada através da análise de estudos 
desenvolvidos sobre a evolução sedimentar dos fundos do estuário e os níveis de 
contaminação dos sedimentos.  
 
 

4.7.2 Caracterização dos sedimentos 
Os fundos do estuário são considerados relativamente estáveis, à excepção da zona 
terminal junto à embocadura (corredor do Tejo). Nesta zona, as taxas de sedimentação e 
erosão são elevadas embora o segundo processo predomine sobre o primeiro. Nas 
restantes zonas do estuário, o balanço sedimentação/erosão é sempre positivo sendo a 
taxa de sedimentação média de cerca de 1 cm ano-1. Na zona dos mouchões do Tejo, a 
dinâmica sedimentar promove o aparecimento de novos bancos, o aumento das 
dimensões dos existentes e das áreas de espraiado de maré (Relvas e Castanheiro, 1985). 
 
A composição dos fundos do estuário divide-se, essencialmente, em quatro tipos: areia, 
areia vasosa, vasa e rocha. Verifica-se que os sedimentos mais grosseiros se distribuem 
junto às margens; que junto à embocadura predominam as areias e os carbonatos de 
origem marinha; e que na zona montante do estuário surgem as areias fluviais de 
composição silto-argilosa (LUSOPONTE, 1994). Dados mais recentes confirmam esta 
distribuição que, em geral, se caracteriza pela predominância de sedimentos siltosos na 
zona montante e média do estuário, dando lugar às areias na zona terminal do sistema. 
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Figura 4.24 – a)Natureza do leito do estuário do Tejo; Fonte: PBH do rio Tejo (segundo AGPL, 

1978); b) Granulometria dos sedimentos no estuário do Tejo  
(dados recolhidos em Fevereiro, 2002; INAG, 2006) 
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Conforme se verifica pela figura anterior, os sedimentos no local E9 apresentam 
maioritariamente características arenosas. 
 

4.7.3 Qualidade dos sedimentos 
Para a zona em estudo não existem dados para analisar a qualidade dos sedimentos. De 
maneira geral pode referir-se que, valores elevados de contaminantes nos sedimentos se 
registam quando a fracção de partículas finas é maior, o que não é o caso.  
 
De acordo com os esclarecimentos prestados pela APL, no âmbito de elaboração da 
proposta do presente EIA, considerando que o material a dragar é constituído por areias, 
não se prevendo a ocorrência de níveis de contaminação que condicionem a dragagem, e 
que as condições meteorológicas, durante o período de realização do EIA, são adversas à 
realização de trabalho de campo na zona da barra do Porto de Lisboa, não se justifica, por 
questões de segurança e atendendo à fase em que o projecto se encontra (Anteprojecto), 
a realização de uma caracterização dos sedimentos a dragar.  
 
Em fase de elaboração do Projecto de Execução dever-se-á dar cumprimento ao 
estipulado na Portaria 1450/2007, de 12 de Novembro, numa fase anterior à dragagem. 
 
 

4.8 Socioeconomia  
A correcta avaliação dos impactes que a implantação deste Projecto irá gerar na 
demografia e na economia da respectiva zona de influência só é possível com base no 
conhecimento das características socioeconómicas actuais da região em causa. 
 
A caracterização socioeconómica incidirá sobre os Concelhos de Lisboa, Almada, Oeiras e 
Cascais, uma vez que directa ou indirectamente serão mais influenciados pela implantação 
do Projecto, 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. 
 
A caracterização efectuada debruçar-se-á sobre aspectos demográficos da população 
(evolução, estrutura e densidade populacional) e estrutura económica da população (taxas 
de actividade, emprego e desemprego, caracterização das actividades económicas 
abordando, especialmente, o sector do turismo e da pesca).  
 
Na elaboração deste capítulo foi utilizada informação proveniente, essencialmente, do 
Plano Director Municipal (PDM) dos concelhos abrangidos pelo Projecto, de documentos 
elaborados no âmbito da Estratégia Regional de Lisboa 2020, do Plano Estratégico do 
Porto de Lisboa – Fase 4, do Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do 
Tejo (PORNT – Estudos de Caracterização), do Plano de Pormenor das Praias Urbanas da 
Costa da Caparica, informação recolhida na CCDR-LVT e no Instituto Nacional de 
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Estatística (INE), bem como de observações no local, ocorridas no decurso das 
deslocações à área de estudo e zona envolvente.  
 

4.8.1 Divisão administrativa e enquadramento regional 
 
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 integra no concelho de Almada. No entanto, a 
influência desta intervenção poderá estender-se ao concelho de Lisboa, uma vez que aí se 
localizam os projectos associados, e ainda a Oeiras e Cascais, pela sua proximidade, em 
particular na sua frente ribeirinha, onde, eventualmente, poderão ocorrer alterações nas 
correntes marítimas pelo facto do Cachopo Norte ser intervencionado. 
 
Assim, os concelhos abrangidos pelo projecto localizam-se na região de Lisboa. Ao nível 
da sub-região, os concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais estão inseridos na Grande Lisboa 
e o concelho de Almada na Península de Setúbal. 
 
De acordo com os Censos de 2001, a superfície ocupada e as densidades populacionais 
dos concelhos em estudo apresentam-se no quadro seguinte.  

 
Quadro 4.17 – Superfície total ocupada e densidade populacional  

dos concelhos em estudo. 

Concelhos 
Superfície Total 

(km²) 
Densidade Populacional 

(hab/ km²) 
Lisboa 85 6673 
Oeiras 46 3536 
Cascais 97 1756 
Almada 70 2290 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001  
(Resultados definitivos). Portugal. 

 
 

4.8.2 Dinâmica demográfica 
4.8.2.1 População residente e sua evolução 

A área metropolitana de Lisboa (AML) é uma região fortemente polarizada pela capital, 
onde se concentra uma parte significativa dos recursos e actividades nacionais e, 
consequentemente, uma grande fatia da população total e activa do país. 
 
Grande parte dos activos do sector terciário e mais de metade das sedes das principais 
sociedades nacionais encontram-se localizados nesta área. Do ponto de vista da 
produção, a AML comporta cerca de um quarto da população activa industrial que aí vive e 
trabalha. Por estas e outras razões, são múltiplas e complexas as relações de todo o tipo, 
que se estabelecem e hierarquizam no seu interior. 
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As taxas de crescimento anual da população, entre os anos 1991 e 2001, nas zonas 
geográficas identificadas no capítulo anterior, resumem-se no quadro apresentado a 
seguir.  
 

Quadro 4.18 - Evolução demográfica da população residente de 1991 a 2001 
População residente 

Zona geográfica 
1991 2001 Taxa de 

crescimento (%) 
Região de Lisboa 2520708 2661850 5,6% 

Sub-região de Grande Lisboa 1880215 1947261 3,6% 

Concelho de Cascais 153294 170683 11,3% 

Concelho de Lisboa 663394 564657 -14,9% 

Concelho de Oeiras 151342 162128 7,1% 

Península de Setúbal 640493 714589 11,6% 

Concelho de Almada 151783 160825 6,0% 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001 (Resultados definitivos). Portugal. 

 
Da análise dos resultados verifica-se que na região de Lisboa a evolução da taxa de 
crescimento anual é positiva, registando-se uma variação, entre os anos 1991 e 2001, de 
5,6%. Também as sub-regiões em análise apresentam taxas de crescimento positivas, 
sendo maior na Península de Setúbal (11,6%) quando comparada com a Grande Lisboa 
(3,6 %). Dos concelhos em estudo, o único que regista uma taxa de crescimento negativa 
é o de Lisboa, registando uma variação de cerca de 15% nos últimos 10 anos. 
 
De acordo com a Estratégia Regional de Lisboa 2020, e segundo as previsões do INE, de 
2003 a 2015 a população da região de Lisboa crescerá 5,79%, o que significa que, face ao 
total de população nacional, continuará a aumentar a percentagem de população que aí 
reside (em 2003 a Região de Lisboa acolhia 26,16% da população nacional e em 2015 
passará para 27,38%). 
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4.8.2.2 Estrutura etária da população 
Na figura seguinte encontra-se representado o peso, em termos percentuais, de cada uma 
das classes etárias, na população total da região de Lisboa e nas sub-regiões de Grande 
Lisboa e Península de Setúbal, bem como nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras e 
Almada. 
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Fonte: Censos 2001. Resultados definitivos. INE, Portugal. 
Figura 4.25 - Distribuição população residente total de acordo com a classe etária  

nas zonas geográficas em estudo 
 
Da análise da figura anterior, constata-se que não existe uma diferença muito acentuada 
na contribuição de cada uma das faixas etárias, nas unidades geográficas consideradas.  
 
A classe de maior peso, nas unidades geográficas analisadas, é a de indivíduos com 
idades entre 25 e 64 anos. Face à região de Lisboa, a sub-região da Península de Setúbal 
apresenta uma percentagem menor da população idosa (> 65 anos), ao passo que a sub-
região da Grande Lisboa apresenta uma percentagem de população idosa ligeiramente 
superior à da região em causa.  
 
A análise mais detalhada da evolução entre 1991 e 2001 é feita para os concelhos em 
estudo, sendo apresentada a distribuição etária da população na figura seguinte. 
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Fonte: Censos 2001. Resultados definitivos. INE, Portugal. 
Figura 4.26 - Estrutura etária da população residente nos concelhos de Lisboa, Cascais, 

Oeiras e Almada, em1991 e 2001 
 
No período compreendido entre 1991 e 2001, a população dos concelhos em estudo 
sofreu um decréscimo do número de indivíduos com idades inferiores a 14 anos, sendo 
mais acentuado no concelho de Almada. Todavia, o número de indivíduos que se situam 
na faixa etária entre os 15 e 24 anos aumentou em todos os concelhos em estudo. Tanto a 
faixa etária dos 25 a 64 anos, como a faixa etária dos indivíduos com mais de 65 anos se 
comporta da mesma forma, ou seja, entre 1991 e 2001, registou-se um acréscimo destas 
faixas no concelho de Lisboa e um decréscimo nos concelhos de Cascais, Oeiras e 
Almada.  
 
Os índices de estrutura etária da população residente nos concelhos de Lisboa, Cascais, 
Oeiras e Almada são apresentados no quadro seguinte: 
 

Quadro 4.19 - Índices de estrutura etária da população residente dos concelhos de Lisboa, 
Cascais, Oeiras e Almada, em 2001 

Índices de estrutura etária Concelho 
Lisboa 

Concelho 
Cascais 

Concelho 
Oeiras 

Concelho 
Almada 

Dependência total 0,54 0,43 0,41 0,45 

Dependência de jovens 0,18 0,22 0,20 0,20 

Dependência de idosos 0,36 0,22 0,21 0,24 

Envelhecimento 2,03 1,00 1,06 1,19 
Fonte: Censos 2001. Resultados definitivos. INE. Portugal. 
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O índice dependência total, que representa a relação entre a população jovem e idosa e a 
população em idade activa, é maior no concelho de Lisboa (0,54), quando comparado com 
os outros concelhos em estudo, que têm valores semelhantes, variando entre 0,41 e 0,45.  
 
Os índices de envelhecimento e dependência de idosos apresentam valores mais elevados 
no concelho de Lisboa caracterizando-se por ter uma população mais envelhecida.  
 
A população jovem em Cascais sobrepõe-se à população com maior idade, manifestando-
se, por isso, nos valores mais elevados do índice de dependência de jovens. 
 
Apesar do crescimento positivo, as novas projecções demográficas para a região apontam 
para uma ligeira tendência de envelhecimento da população que poderá ter implicações 
sérias no futuro da região, quer a nível social, quer ao nível económico, sendo necessário 
rejuvenescer a população e contrariar essa tendência. 
 

4.8.3 Caracterização socioeconómica da população 
 
A análise da distribuição da população pelos três sectores de actividade económica, 
primário, secundário e terciário, permite inferir sobre o tipo de sociedade e o seu modo de 
vida.  
 
No sentido de caracterizar e avaliar as tendências de evolução das actividades 
económicas na região em estudo, foi feita uma análise abrangendo os concelhos de 
Lisboa, Cascais, Oeiras e Almada e as sub-regiões onde estes se inserem. Foi dada 
especial atenção aos concelhos de Lisboa e Almada, pois são aqueles em que o projecto 
poderá ter maior influência. 
 

4.8.3.1 Estrutura e dinâmica económica 
A delicada situação económica que tem atravessado o país nos últimos anos reflecte-se na 
capacidade empregadora regional, contribuindo para a instabilidade económica de muitas 
famílias e para a diminuição da sua qualidade de vida.  
 
No quadro seguinte encontram-se referidas as taxas de actividade e de desemprego da 
população da região de Lisboa, das sub-regiões da Grande Lisboa e Península de Setúbal 
e dos concelhos influenciados pelo Projecto, em 2001. 
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Quadro 4.20 - Taxa de actividade / desemprego, em 2001 
Zona geográfica Taxa de actividade (%) Taxa de desemprego (%) 

Região de Lisboa 52,2 7,5 

Sub-região de Grande Lisboa 52,5 7,0 

Concelho de Cascais 48,0 7,3 

Concelho de Lisboa 53,0 6,9 

Concelho de Oeiras 53,7 7,0 

Península de Setúbal 51,2 8,9 

Concelho de Almada 50,6 8,4 
Fonte: Censos 2001. Resultados definitivos. INE. Portugal. 

 
Da análise do quadro verifica-se que a taxa de actividade (ou seja, a relação entre a 
população activa e a população total), nas zonas geográficas em apreço, registam valores 
na ordem dos 50%. 
 
A taxa de desemprego, entendida como a relação entre a população desempregada e a 
população activa, é de 7,5% na região de Lisboa, sendo ligeiramente superior ao valor 
observado para a sub-região da Grande Lisboa e inferior à sub-região da Península de 
Setúbal. Os concelhos apresentam uma taxa de desemprego na mesma ordem das sub-
regiões onde se inserem, cujos valores são de 7,3%, 6,9%, 7,0% e 8,4% para os 
concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras e Almada, respectivamente. 
 
Dados mais recentes provenientes da “Estratégia Regional de Lisboa 2020”- (CCDRLVT, 
dados do INE), referem que a taxa de desemprego na Região de Lisboa em 2006 diminuiu 
0,6% face ao ano anterior, enquanto que a taxa nacional apenas desceu 0,1%. 
 
Verifica-se que a taxa de desemprego nacional ao longo dos anos analisados é sempre 
ligeiramente inferior à aferida para a Região de Lisboa, conforme se pode verificar na figura 
seguinte. 

 
Figura 4.27 - Taxa de desemprego total e feminino (em Portugal e na Região de Lisboa). 

Fonte: “Estratégia Regional de Lisboa 2020” -CCDRLVT, dados do INE. 
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Nota: A taxa de desemprego para 2006 é apenas referente aos primeiros 3 trimestres. O INE não disponibilizou ainda 
a taxa de desemprego feminino para a Região de Lisboa em 2005 

 
De acordo com a “Estratégia Regional de Lisboa 2020”: “Embora o perfil de desemprego 
seja conhecido e semelhante para todo o país – jovens, mulheres, não qualificados, 
aumento do desemprego de longa duração, etc. – há dois traços (de sinal contrário) que 
vale a pena destacar, pois poderão ter impacte no desenho das políticas regionais de 
emprego. Em primeiro lugar, deve salientar-se uma posição comparativamente mais 
inclusiva no que se refere à inserção no trabalho das mulheres, com uma tendência de 
atenuação do intervalo entre o desemprego masculino e feminino, que se regista há uns 
anos de modo mais acentuado na Região de Lisboa. 
 
Em segundo lugar, é de destacar a forte penalização do desemprego jovem: em 2004, 
cerca de 19% dos jovens com menos de 25 anos estavam desempregados o que indica 
uma percentagem muito superior às médias do país (15%) e da União Europeia (18,5%).” 
 
A análise da distribuição da mão-de-obra activa pelos três sectores de actividade 
tradicionais: primário (incluindo a agricultura e pesca), secundário (incluindo a indústria 
extractiva, produção industrial e agro-industrial) e terciário (serviços, incluindo o turismo), 
permite inferir sobre o tipo de sociedade e o seu modo de vida. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a distribuição da população activa e empregada pelos 
sectores de actividade nas zonas geográficas em estudo. 
 

Quadro 4.21 – Distribuição da população por sectores de actividade, em 2001 
Sectores de actividade 

Zona geográfica 
Primário Secundário Terciário 

Região de Lisboa 1,14% 24,1% 74,8% 

Sub-região de Grande Lisboa 0,75% 22,5% 76,8% 

Concelho de Cascais 0,48% 16,2% 83,3% 

Concelho de Lisboa 0,74% 19,6% 79,7% 

Concelho de Oeiras 0,56% 17,7% 81,8% 

Península de Setúbal 2,25% 28,6% 69,1% 

Concelho de Almada 0,95% 23,2% 75,9% 
Fonte: Censos 2001. Resultados definitivos. INE. Portugal. 

 
A distribuição da população empregada pelos três sectores de actividade é bastante 
heterogénea nas zonas geográficas consideradas. De acordo com o quadro anterior 
verifica-se que nas áreas geográficas acima identificadas, em 2001, mais de metade da 
população estava empregada no sector terciário, cerca de ¼ no sector secundário e, em 
menor percentagem, no sector primário. 
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Na região de Lisboa, o sector terciário apresentava em 2001 maior peso (75%) na 
estrutura económica, relativamente aos sectores primário e secundário, absorvendo estes 
1,1% e 24% da população activa e empregada, em 2001, respectivamente. Esta tendência 
é também acompanhada pelas sub-regiões, constatando-se que cerca de 75% e 70%, da 
população activa e empregada se distribui pelo sector terciário na Grande Lisboa e 
Península de Setúbal, respectivamente. 
 
De acordo com dados mais recentes (Anuário Estatístico da Região de Lisboa – 2007), 
1,2% da população residente na Região de Lisboa estava empregada no sector primário, 
21,7% no sector secundário e 77,2% no sector terciário. Refere-se que estes dados 
apenas estão disponíveis a nível da Região. Comparativamente com os dados de 2001, 
verifica-se um decréscimo da população empregada no sector secundário em detrimento 
da população empregada no sector terciário. Este facto era espectável atendendo ao 
encerramento de uma série de indústrias na região de Lisboa nos últimos anos e ao 
aumento da prestação de serviços e turismo. 
 
Nos gráficos que se seguem encontra-se representada a distribuição da população activa e 
empregada, pelos sectores de actividade primário, secundário e terciário, nos concelhos 
em estudo, no ano 2001. 
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Fonte: Censos 2001. Resultados definitivos. INE. Portugal. 
Figura 4.28 - Distribuição da população empregada por sector de actividade nos concelhos  

de Lisboa, Cascais, Oeiras e Almada, em 2001 
 
A partir da análise da figura anterior, e como já referido, constata-se que os concelhos em 
estudo acompanham a tendência evolutiva da estrutura económica da região e sub-região 
em que se inserem, ou seja, a representatividade dos sectores primário e secundário é 
significativamente menor, quando comparada com a do sector terciário. 
 
Nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras e Almada, a população que se dedica ao sector 
terciário representa cerca de 80% da população activa em cada um destes concelhos. Em 
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2001, em cada concelho em estudo, os indivíduos empregados no sector primário e 
secundário representavam, aproximadamente, 1% e 20% da população activa, 
respectivamente. 
 

4.8.3.2 Empresas e sociedades em actividade 
 
No quadro seguinte sintetiza-se a informação acerca da distribuição dos estabelecimentos 
(empresas em actividade), em 2001, segundo a CAE nos concelhos de Lisboa, Cascais, 
Oeiras e Almada e nas sub-regiões onde se inserem. 
 

Quadro 4.22 - Distribuição das empresas, segundo a Classificação das  
Actividades Económicas (Rev. 2.1) 

Sub-região 
Grande Lisboa 

Concelho 
Lisboa 

Concelho 
Cascais 

Concelho 
Oeiras 

Sub-região 
Península 
de Setúbal 

Concelho 
Almada Actividades 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
A + B 4248 1,8 1288 1,4 279 1,3 194 1,1 3403 4,4 211 1,1 

C 112 0,05 29 0,03 11 0,05 4 0,02 47 0,1 4 0,02 
D 17598 7,4 5131 5,7 1419 6,7 970 5,7 6057 7,9 1565 8,0 
E 131 0,05 80 0,09 2 0,01 25 0,15 13 0,0 1 0,01 
F 39136 16,4 9662 10,6 3886 18,3 2785 16,3 15950 20,7 3657 18,7 
G 86550 36,2 32864 36,2 7191 33,9 5959 34,9 28663 37,2 7678 39,2 
H 19344 8,1 7864 8,7 1903 9,0 1182 6,9 7449 9,7 1869 9,6 
I 8949 3,7 4015 4,4 499 2,4 449 2,6 1619 2,1 334 1,7 
J 11387 4,8 4846 5,3 1003 4,7 1163 6,8 2375 3,1 862 4,4 
K 35258 14,7 17804 19,6 3284 15,5 2985 17,5 6946 9,0 2055 10,5 

L a Q 16460 6,9 7188 7,9 1729 8,2 1359 8,0 4587 5,9 1327 6,8 
TOTAL 239173 --- 90771 --- 21206 --- 17075 --- 77109 --- 19563 --- 

Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE) 
Os valores apresentados dizem respeito a empresas em nome individual e a sociedades em actividade. 

Nota: 
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A Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 
B Pesca 
C Indústrias extractivas 
D Indústrias transformadoras 
E Produção e distribuição de electricidade, de gás e 
de água 
F Construção 
G Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis, motociclos e de bens de uso 
pessoal e doméstico 
H Alojamento e restauração (restaurantes e 
similares) 
I Transportes, armazenagem e comunicações 
J Actividades financeiras 

K Actividades imobiliárias, alugueres e serviços 
prestados às empresas 

L Administração pública, defesa e segurança social 
obrigatória 

M Educação 
N Saúde e acção social 
O Outras actividades de serviços colectivos, sociais e 

pessoais 
P Actividades das famílias com empregados 

domésticos e actividades de produção das famílias 
para uso próprio 

Q Organismos internacionais e outras instituições 
extra territoriais 

 
A análise dos resultados permite concluir que nas sub-regiões da Grande Lisboa e da 
Península de Setúbal e nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras e Almada 
predominam o comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, 
motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico (G), representando, cerca de 40% 
dos estabelecimentos existentes em cada uma das zonas geográficas indicadas. 
 
Para as zonas geográficas em estudo, com excepção do concelho de Oeiras em que a 
segunda actividade com maior importância está representada pelas actividades 
imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas (K), segue-se o sector da 
construção. 
 
Os restantes estabelecimentos existentes representam actividades económicas menos 
significativas nas zonas geográficas em análise. 
 

4.8.3.3 Distribuição da população empregada  
 
No quadro seguinte sintetiza-se a informação sobre a distribuição da população 
residente empregada nas sub-regiões da Grande Lisboa e Península de Setúbal, bem 
como nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras e Almada, segundo grupos de 
profissões. 
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Quadro 4.23 - População residente empregada segundo profissões 

Sub-região 
Grande Lisboa 

Concelho Lisboa 
Concelho 
Cascais 

Concelho Oeiras 
Sub-região 

Península de 
Setúbal 

Concelho 
Almada Profissões 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 
Forças armadas  7875 0,83 1479 0,59 599 0,71 669 10,4 6395 1,9 1494 2,0 
Quadros superiores da administração pública, dirigentes e 
quadros superiores de empresas 

75726 8,0 23521 9,35 8750 10,4 8409 19,2 21136 6,3 5148 6,9 

Especialistas das profissões intelectuais e cientificas 126297 13,3 54071 21,50 12648 15,0 15539 17,1 28429 8,5 8222 11,0 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 126736 13,3 33478 13,31 12195 14,5 13835 16,7 39863 11,9 9777 13,1 

Pessoal administrativo e similares 144775 15,2 35250 14,02 11605 13,8 13500 12,7 46416 13,9 11855 15,9 

Pessoal dos serviços e vendedores 147389 15,5 34636 13,77 12978 15,4 10317 0,42 54768 16,4 12333 16,5 
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e 
pescas 

6301 0,66 881 0,35 695 0,82 343 8,3 5331 1,6 622 0,83 

Operários, artífices e trabalhadores similares 127687 13,4 22169 8,82 9390 11,1 6690 3,4 58526 17,5 11510 15,4 
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores 
da montagem 

47744 5,0 8631 3,43 2989 3,5 2755 11,1 22177 6,6 3176 4,3 

Trabalhadores não qualificados  140537 14,8 37328 14,85 12458 14,8 8953 10,4 50565 15,2 10434 14,0 

TOTAL 951067 --- 251444 --- 84307 --- 81010 --- 333606  74571 2,0 
Fonte: Censos 2001 (Recenseamento da População e da Habitação). INE. Portugal. 
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A análise dos resultados permite concluir que na sub-região da Grande Lisboa 
predomina o pessoal dos serviços e vendedores, seguindo-se o pessoal administrativo 
e similares, ao passo que na sub-região da Península de Setúbal predominam os 
Operários, artífices e trabalhadores similares e segue-se o pessoal dos serviços e 
vendedores. Posteriormente, o terceiro maior grupo profissional, tanto na Grande 
Lisboa como na Península de Setúbal, pertence aos trabalhadores não qualificados. 
 
No concelho de Lisboa e Oeiras a maioria da população empregada encontra-se no 
grupo dos especialistas das profissões intelectuais e científicas (21,5% e 19,2%, 
respectivamente). Contudo, as profissões que se seguem com maior 
representatividade diferem nestes concelhos, ou seja, no concelho de Lisboa seguem-
se os trabalhadores não qualificados (14,8%) e, posteriormente, o pessoal dos 
serviços e vendedores (13,77%), enquanto no concelho de Oeiras estão os técnicos e 
profissionais de nível intermédio (17,1%), seguidos do pessoal administrativo e 
similares (16,7%). 
 
No concelho de Cascais o grupo profissional com maior destaque é o pessoal dos 
serviços e vendedores (15,4%). Os especialistas das profissões intelectuais e 
científicas representam 15% da população empregada neste concelho, seguindo-se os 
trabalhadores não qualificados, com uma representação ligeiramente inferior (14,8%). 
 
No concelho de Almada os três principais grupos profissionais são o pessoal dos 
serviços e vendedores (16,5%), o pessoal administrativo e similares (15,9%) e os 
operários, artífices e trabalhadores similares (15,4%).  
 

4.8.3.4 Caracterização geral de actividades económicas 
 
Tendo em consideração o Projecto e os Projectos associados a caracterização das 
actividades económicas incidiu, essencialmente, na identificação das principais 
actividades que se desenvolvem na zona costeira influenciada pelo projecto, 
relacionadas com o turismo, pesca, transporte de mercadorias, destacando-se a 
importância do Porto de Lisboa.  
 
Alguns troços da zona costeira são consideradas “zonas de risco”, uma vez que 
podem ser ameaçados pela acção do mar, através da acção de erosão, manifestando-
se na perda permanente e irreversível do território costeiro, e da acção directa da 
agitação marítima, traduzindo-se em inundações da faixa litoral. Contudo, importa 
referir que mais que uma estrutura de protecção, a praia é a melhor protecção da 
costa e, nesse sentido, a alimentação e/ou enchimento e monitorização são acções 
fundamentais à manutenção de um determinado troço de costa. 
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• Porto de Lisboa 
O Porto de Lisboa assume um papel relevante no quadro do transporte marítimo 
nacional e internacional, no turismo de cruzeiros e na náutica de recreio, 
proporcionando uma dinâmica socioeconómica de grande peso na Região de Lisboa. 
 
O Porto de Lisboa encontra-se localizado entre o Rio Tejo e o Oceano Atlântico, no 
vasto estuário do Tejo numa bacia líquida de 32.000ha, abrigada e profunda. As suas 
características oferecem boas condições de navegação, tanto aos navios de grande 
porte (transoceânicos), como a qualquer modalidade de desporto náutico. 
 
O posicionamento geoestratégico da costa portuguesa, no cruzamento das principais 
rotas marítimas do comércio internacional e na primeira frente Atlântica da Europa, 
abre possibilidades de captação de tráfegos transatlânticos directos, o que exige 
terminais com fundos elevados, situação que é rara mas que se verifica no porto de 
Lisboa.  
 
Integrado na rede transeuropeia de transportes, o porto concilia, nos seus domínios, 
uma importante infra-estrutura logística multimodal que lhe confere a vantagem de ser 
o ‘porto de encontro’ entre os meios de transporte marítimo, ferroviário e rodoviário. 
 
O Porto de Lisboa é um grande porto europeu de orientação atlântica, cuja 
centralidade geoestratégica lhe confere um estatuto de relevo nas cadeias logísticas 
do comércio internacional e nos principais circuitos de cruzeiros. 
 
Refere-se que, de acordo com os dados estatísticos disponibilizados em 
www.portodelisboa.pt, o total de navios entrados no porto de Lisboa durante o ano de 
2008 totalizou 3 455 unidades, das quais 507 de bandeira nacional e 2 948 de 
bandeira estrangeira. Relativamente ao movimento de mercadorias, a carga por via 
marítima totalizou cerca de 13 031 mil toneladas. Ainda, de Janeiro a Dezembro de 
2008 escalaram o Porto de Lisboa 308 navios de cruzeiros que transportaram 407 504 
passageiros. 
 

*** 
Na margem Norte está concentrada a movimentação de carga contentorizada, Roll-
on/Roll-off e a maioria da carga fraccionada. Na margem Sul estão localizados 
diversos terminais especializados nos granéis líquidos e sólidos. As docas de recreio, 
situam-se na margem Norte do Rio Tejo, assim como os terminais de Cruzeiro. 
 

a) Terminais de Carga 
I. Carga Contentorizada 

Considerado um importante elo de ligação entre o Mediterrâneo e o Norte da Europa e 
como placa giratória do comércio internacional entre a Europa, a América e África, o 
Porto de Lisboa mantém há já alguns anos a liderança nacional nos segmentos da 
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carga contentorizada (Terminal de Contentores de Alcântara, Terminal Multipurpose 
de Lisboa e Terminal de Contentores de Santa Apolónia) e dos granéis agro-
alimentares. 
 
O tráfego de contentores é particularmente importante para Lisboa, que possui 
serviços regulares de cabotagem da Europa, assim como um grande número de 
serviços directos intercontinentais realizados pelas principais linhas de navegação. Os 
armadores nacionais operam nestes tráfegos essencialmente através de ligações aos 
Açores, Madeira e PALOP. 
 
O facto do Porto de Lisboa ter integrado a CSI – Container Security Initiative em 
Janeiro de 2006, facto que envolveu a instalação de equipamento de inspecção não 
intrusiva de contentores, reforçou a intervenção privilegiada que já exercia nas trocas 
comerciais com os EUA. 
 

II. Graneis sólidos 
O Porto de Lisboa oferece condições de excepção para a movimentação de granéis 
sólidos, especialmente no que se refere a granéis agro-alimentares, funcionando como 
uma plataforma de “transhipment” para os produtos provenientes da América e 
redistribuídos pelos mercados ibérico e europeu, afirmando-se como líder nacional 
neste segmento. 
 
O Terminal de Granéis Alimentares da Trafaria é uma das maiores infra-estruturas da 
Europa no que a cereais diz respeito com uma capacidade de armazenagem de 
200.000 toneladas.  
 

• Terminal Multiusos do Beato 
• Terminal de Graneis Alimentares do Beato 
• Terminal Multiusos do Poço do Bispo 
• Terminal de Alhandra (Iberol) 
• Terminal de Alhandra (Cimpor) 
• Terminal de Graneis Alimentares da Trafaria 
• Terminal de Graneis Alimentares da Palença 
• Terminal do Seixal (inactivo) 
• Terminal do Barreiro (Atlanport) 

 
III. Carga fraccionada 

A carga fraccionada é movimentada maioritariamente em dois terminais multiusos 
situados na margem Norte do Rio Tejo – Terminal Multiusos do Beato e Terminal 
Multiusos do Poço do Bispo – e no Terminal do Barreiro, na margem Sul. Também os 
terminais de contentores movimentam, de forma residual, alguma carga fraccionada. 
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Dentro dos produtos movimentados no Porto de Lisboa, destacam-se o papel em 
bobines, o alumínio, o ferro, a sucata e as frutas. 
 

• Terminal Multiusos do Beato 
• Terminal Multiusos do Poço do Bispo 
• Terminal do Barreiro (Atlanport) 

 
IV. Granéis Líquidos 

Relativamente aos granéis líquidos, os produtos petrolíferos, os químicos e os óleos 
alimentares assumem predominância. 
 
Com vários terminais devidamente equipados em matéria de eficiência, segurança e 
respeito pelo ambiente, o Porto de Lisboa dispõe de um conjunto de instalações 
perfeitamente complementares, sendo uma das mais adequadas para as cargas locais 
e outras para “deep-sea” e “transhipment”, assim como para “stockagem” estratégica. 
 

• Terminal de Líquidos da Banática 
• Terminal de Líquidos do Porto Brandão 
• Terminal de Líquidos do Porto dos Buchos 
• Terminal Marítimo de Porto Brandão 
• Terminal de Granéis Líquidos do Barreiro 
• Terminal de Granéis Alimentares de Palença 
• Terminal de Líquidos do Barreiro 
• Terminal Multiusos do Beato 
• Terminal Multiusos do Poço do Bispo 

 
V. Roll-on/Roll-off 

A carga Roll-on/Roll-off de viaturas é movimentada no Porto de Lisboa através do cais 
avançado de Alcântara. Neste terminal é possível a movimentação e o parqueamento 
de viaturas automóveis, bem como, de veículos e peças com características especiais. 
Tratando-se de mercadoria sensível, exige cuidados especiais de segurança que o 
Porto de Lisboa garante. 
 
Outra carga Roll-on/Roll-off é movimentada actualmente com alguma expressão no 
Terminal de Contentores de Santa Apolónia. 
 

b) Terminais de Cruzeiros 
O porto está equipado com três terminais de cruzeiros – Terminal de Alcântara, 
Terminal da Rocha Conde de Óbidos e Terminal de Santa Apolónia –, todos eles 
situados na margem Norte do Rio Tejo, ladeando o centro histórico e cultural de 
Lisboa, o que se revela como vantagem única para os turistas que visitam a cidade. 
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Os passageiros podem aceder, a pé, ao centro da cidade a partir de qualquer um dos 
terminais. 
 
Todos os terminais estão dotados de equipamento de Raios-X para passageiros e 
bagagem, dispondo ainda de serviços de câmbios, correios, telefones públicos, lojas 
de artesanato e áreas de parqueamento para autocarros de passageiros e táxis. 
 
Os edifícios que suportam os terminais de Alcântara e da Rocha Conde de Óbidos 
foram construídos nos anos quarenta, segundo um projecto do arquitecto Pardal 
Monteiro, e são considerados únicos, não só pelo seu estilo arquitectónico, mas 
também pelos maravilhosos painéis do poeta e pintor modernista Almada Negreiros os 
quais podem ser admirados pelos passageiros mais propensos à arte e à cultura. 
 

c) Docas de Recreio 
O Porto de Lisboa acolhe mais de 1100 embarcações nas suas quatro docas de 
recreio, todas elas localizadas na margem Norte do rio Tejo – Doca de Alcântara, 
Doca de Belém, Doca do Bom Sucesso, Doca de Santo Amaro. As quatro docas 
beneficiam de vários serviços: posto de recepção, electricidade nos passadiços, 
recolha de lixos e óleos, sistemas de segurança, sistemas de comunicação, balneários 
e previsão do tempo. A Doca de Belém possui ainda alagem mecânica, oficina e, a par 
com a Doca do Bom Sucesso, pontão de abastecimento de combustível. 
 
Na zona envolvente das docas encontram-se diversos clubes náuticos. E pelo facto do 
porto estar perfeitamente integrado na cidade, os seus clientes beneficiam da 
conveniência de todos os serviços que uma grande metrópole oferece. 
 
• Turismo 
Os concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais, caracterizam-se por uma elevada beleza 
natural, evidenciando potencialidades interessantes de oferta múltipla, nomeadamente 
espaços de lazer, paisagem, património, desporto e restauração qualificada. Este facto 
está relacionado, quer com a relação privilegiada que têm com o estuário, face à sua 
ruralidade amena, património de defesa marítima, história/memória do veraneio, tanto 
balnear como de recreio, quer com a posição privilegiada, face à capital e à Península 
de Lisboa. Na costa de Almada, Cascais e Oeiras, as praias são várias e com vocação 
diversa, sendo a maioria do tipo urbano, dada a proximidade à Área Metropolitana de 
Lisboa (AML).  
 
A Costa da Caparica, também pelas suas características naturais, possui desde muito 
cedo elevadas potencialidades para o desenvolvimento de actividades de turismo e 
lazer, tendo vindo a contribuir, significativamente, para o desenvolvimento económico 
do concelho de Almada. Por outro lado, beneficiando da extensa frente de praias 
Atlânticas, de grande qualidade ambiental e paisagística, o concelho de Almada tem 
sido uma das áreas de lazer da AML, tendo havido um esforço no sentido de 
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disponibilizar equipamentos e infra-estruturas, bem como instrumentos de suporte e 
promoção do seu potencial turístico. Em consequência o número de utentes nas 
praias, no período de Verão (de Junho a Setembro) tem vindo a aumentar 
significativamente. Também face à proximidade desta zona com a restante AML e com 
a localização dos postos de trabalho, a população tem eleito este local para utilização 
em regime de segunda residência durante todo o ano.  
 
No Concelho de Lisboa, a área de influência do projecto constitui um território singular 
de dimensão significativa, apresentando-se como uma porta Atlântica da capital do 
País, quer pela relação com o rio/oceano, quer pela proximidade ao conjunto Torre de 
Belém/Mosteiro dos Jerónimos/Centro Cultural de Belém. Assim, assumem grande 
importância as actividades ligadas ao turismo marítimo, como sejam os cruzeiros, a 
náutica de recreio e a marítimo-turística. 
 
O turismo marítimo encontra na área em apreço um importante palco. Na realidade, 
em relação aos cruzeiros, dos cerca de 400 mil passageiros que aportam anualmente 
em Lisboa uma grande parte desloca-se para esta zona de Lisboa nas visitas turísticas 
que realizam durante a escala do navio em porto. 
 
As quatro docas de recreio da APL, situadas na margem Norte do rio Tejo – Doca de 
Alcântara, Doca de Santo Amaro, Doca de Belém e Doca do Bom Sucesso -, têm 
capacidade para mais de 1 100 embarcações e dispõem de boas condições de 
acolhimento, oferecendo aos seus visitantes uma grande variedade de serviços. 
 
O porto de Lisboa é, também, palco da actividade marítimo-turística, que proporciona 
a possibilidade de desfrutar da beleza do estuário do Tejo a bordo de embarcações 
que se encontram na frente ribeirinha. A partir de uma das quatro docas de recreio do 
porto de Lisboa ou de outros locais junto ao rio, tanto na margem Norte como na 
margem Sul, é possível encontrar embarcações que podem ser alugadas, com ou sem 
tripulação, outras que se dedicam a passeios no Tejo, e outras, ainda, onde é possível 
apreciar uma refeição a bordo. 
 
Na prática dos desportos náuticos de salientar, ainda, as associações e clubes 
náuticos que se dedicam a esta actividade e promovem a utilização do estuário do 
Tejo utilizando, para tal, diversas infra-estruturas de apoio ao recreio náutico. 
 

Infra-estruturas de apoio à actividade de cruzeiro 

No quadro seguinte apresentam-se as infra-estruturas, e suas características, afectas 
à actividade de cruzeiros: 
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Quadro 4.24 - Infra-estruturas de apoio à actividade de cruzeiro  
e suas características 

Características 
dos terminais

Alcântara
Rocha Conde 

de Óbidos
Santa Apolónia

465m 485m+165m 400m+300m+200m

470m*
Postos de 
acostagem

2 2+1 3+1*

Fundos (m) (-10)ZH (-8)ZH (-7)ZH-(-12)ZH

*em construção

Terminais de Cruzeiro

Comprimento do 
cais (m)

 
 

Esta actividade, desenvolvida no porto de Lisboa, representa a entrada de mais de 
400 mil turistas no País e mais de 300 escalas de navios, distribuídos pelos 3 
terminais.  

De mencionar que esta actividade envolve um conjunto de agentes económicos 
composto por agentes de navegação, estaleiros navais, empresas de fornecimento ao 
navio (mantimentos, combustível entre outros) empresas de turismo (agentes de 
viagens, de tour, empresas de transporte, etc.). 
 
É igualmente importante referir Lisboa como destino de cruzeiros, tendo o Porto de 
Lisboa na sua história, uma longa tradição neste mercado.  
 
Com uma localização geográfica magnífica, Lisboa constitui um importante porto de 
escala para os cruzeiros efectuados entre a Costa Atlântica e a Europa, o 
Mediterrâneo ocidental e o Norte da Europa, as ilhas Atlânticas e o Norte de África 
assim como para as viagens transatlânticas.  
 
Além das magníficas condições naturais, o navio que aporta em Lisboa tem à sua 
disposição três terminais de passageiros localizados no centro da cidade, dotados com 
os mais modernos equipamentos de segurança e com uma oferta variada de serviços. 
 
Refere-se ainda que, o Porto de Lisboa conquistou no passado Outubro para a cidade, 
o prémio World Travel Awards como melhor destino de cruzeiros da Europa. O Porto 
de Lisboa estava nomeado para os 16th World Travel Awards – Europe 2009, na 
categoria Europe’s Leading Cruise Destination e com esta distinção coloca-se a par de 
outros portos de renome na indústria do turismo marítimo como Veneza, Copenhaga 
ou Amesterdão. Esta vitória aumenta sobretudo o reconhecimento internacional da 
cidade, conferindo-lhe maior visibilidade, catapultando em simultâneo Portugal como 
destino de qualidade.  
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A obtenção deste prémio traduz a forte divulgação no tráfego de cruzeiros, 
constatando-se ao longo dos últimos 10 anos, um incremento de 32% no número de 
escalas e 152% no número de passageiros.  
 
As perspectivas de desenvolvimento desta actividade dependem muito da promoção 
além fronteiras da cidade de Lisboa, da vontade dos operadores e da saturação de 
mercados tradicionais, como o Mediterrâneo. 
 
A construção do novo terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia (ainda em fase de 
Projecto), pela melhoria da qualidade da oferta que comporta, terá um peso 
significativo para o desenvolvimento desta actividade no Porto de Lisboa. 
 
A aposta neste segmento é um importante factor de desenvolvimento económico da 
região ao contribuir para a criação de novos postos de trabalho, quer por força das 
actividades ligadas ao acolhimento dos visitantes, quer pelas actividades logísticas de 
apoio aos navios, tratando-se, na realidade, de pequenas cidades flutuantes. 

 

Infra-estruturas de apoio à marítimo-turística 

O estuário do Tejo é palco da actividade marítimo-turística que se desenvolve nas 
suas diversas vertentes, desde o aluguer de embarcações com ou sem tripulação, 
passeios no Tejo, e ainda restauração em unidades flutuantes que se encontram 
acostadas. 

As embarcações encontram-se estacionadas nas várias docas de recreio e noutros 
locais ao longo de ambas as margens do Tejo.  

Apresenta-se, de seguida, quadro com a indicação dos locais onde se encontram 
estacionadas embarcações que desenvolvem esta actividade.  
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Quadro 4.25 – Actividade marítimo-turística: tipo de actividade por localização  
das embarcações 

Margem Sul

Doca de 
Alcântara

Doca de Santo 
Amaro

Doca de 
Belém

Praia de 
Santo Amaro

Cais da 
Princesa

Cais Mundet

Aluguer de motas de água e 
pequenas embarcações 
dispensadas de registo

●

Serviços efectuados por táxis; 
aluguer de embarcações 
com/sem tripulação; pesca 
turística; passeios

● ● ●

Restauração nos acostados ●

Passeios e restauração 
durante os passeios

● ●

Passeios e restauração nos 
passeios e acostados

●  

Marítimo-Turística

Modalidades
Margem Norte

 

Durante o ano de 2009, 20 embarcações estiveram licenciadas para o exercício da 
actividade na área de jurisdição da APL, S.A., pertencentes a 13 empresas 
operadoras.  

 
Infra-estruturas de apoio ao recreio náutico 
No Quadro 4.26 apresentam-se as associações e clubes localizados na área em 
estudo e no Quadro 4.27 identificam-se algumas infra-estruturas de apoio ao recreio 
náutico.  
 

Quadro 4.26 - Associações e clubes navais 

Entidades promotoras de actividades náuticas 

Marina de Cascais 
Clube Naval de Cascais 

Clube Desportivo de Paço de Arcos 
Sport Algés e Dafundo 

Clube Sportivo de Pedrouços 
Federação Portuguesa de Vela 

Clube Naval de Lisboa 
Federação Portuguesa de Remo 

Associação Regional de Vela do Centro 
Associação Nacional de Cruzeiros 

Associação Naval de Lisboa 
Clube Ferroviário de Lisboa 

Escuteiros Marítimos de Lisboa 
Clube dos Oficiais da Marinha Mercante 
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Entidades promotoras de actividades náuticas 

Clube Náutico de Almada 
Centro Internacional de Surf – Costa da Caparica 

 
 

Quadro 4.27 - Infra-estruturas de apoio ao recreio náutico 

Infra-estruturas de apoio ao recreio náutico Características de algumas infra-estruturas de apoio 

Marina de Cascais Tipo de embarcações: recreio de diversas tipologias e 
dimensão (comprimento e calado máximos de 36m e 6m, 
respectivamente). 
Capacidade: 650 postos de atracação, distribuídos por 
duas bacias confinadas. 
No bordo nascente do terrapleno está instalado um cais 
flutuante destinado à actividade marítimo-turística. 

Ancoradouro do Tamariz Tipo de estrutura que pode servir de apoio a embarcações 
de pesca e de recreio. 

Campo de regatas --- 
Campo de regatas – International Saling 
Federation (ISAF) 2007 

--- 

Fundeadouros/ costa de Cascais Pequenos núcleos onde podem ser encontradas 
embarcações de pesca e de recreio 

Doca do Bom Sucesso Tipo de embarcações: recreio (nacionais e estrangeiras) 
Capacidade: 163 embarcações. 
Profundidade: 2 m (Z.H.). 

Doca de Belém Tipo de embarcações: recreio (nacionais e estrangeiras) 
Capacidade: 194 embarcações 
Profundidade: 2 m 

Doca de Santo Amaro Tipo de embarcações: recreio (nacionais e estrangeiras) 
Capacidade: 321 embarcações. 
Profundidade: 3 m. 

Doca de Alcântara Tipo de embarcações: recreio (nacionais e estrangeiras) 
Capacidade: 440 embarcações. 
Profundidade: 10 m. 

Cais da CMA --- 
Fundeadouro do Caramujo Tipo de embarcações: recreio e outras.  

Ponte Cais do Olho de Boi --- 
Fundeadouro da Trafaria Tipo de embarcações: recreio e outras.  
Fundeadouro da Trafaria Tipo de embarcações: recreio e outras.  

 
Entre os diversos desportos náuticos que se praticam salientam-se as modalidades de 
vela, remo, canoagem e pesca desportiva no estuário e, na faixa marinha, ganham 
especial destaque a vela, a pesca desportiva, a caça submarina, o mergulho e os 
“desportos de praia” como o surf, windsurf, bodyboard e kitesurf. 
 
Indicadores de turismo 
No quadro seguinte apresentam-se alguns indicadores de turismo nos concelhos em 
estudo.  
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Quadro 4.28 - Indicadores de turismo nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras e 

Almada 
Concelho de 

Lisboa 
Concelho de 

Cascais 
Concelho de 

Oeiras 
Concelho de 

Almada Indicadores de 
turismo 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Estabelecimentos 

hoteleiros (n.º) 
188 188 40 42 7 8 9 9 

Capacidade de 
alojamentos hoteleiros/ 

100 habitantes (n.º) 
31991 33390 7393 7521 1250 1618 1129 1181 

Dormidas em 
estabelecimentos 

hoteleiros/ 100 
habitantes (n.º) 

5755431 6131288 1208268 1221913 170396 227241 185697 178095 

Taxa líquida de 
ocupação cama nos 

estabelecimentos 
hoteleiros (%) 

48,8 50,3 44,6 45,5 38,3 43,2 45,2 42,3 

Proporção de 
hóspedes estrangeiros 

(%) 
65,9 66,6 68,3 69,4 32,4 35,4 50,5 45,2 

Hóspedes nos 
estabelecimentos 

hoteleiros (n.º) 
2607097 2809565 383902 392458 105003 119617 62160 67884 

Fonte: INE, Turismo. 

 
Da análise do quadro anterior, entre 2005 e 2006, verifica-se que o número de 
estabelecimentos se manteve em Lisboa e Almada, tendo aumentado em Cascais e 
diminuído em Oeiras. 
 
A taxa de ocupação de camas nos estabelecimentos hoteleiros, ou seja a relação 
entre o número de dormidas e o número de camas existentes, aumentou em todos os 
concelhos, excepto em Almada que diminuiu.  
 
A proporção de hóspedes estrangeiros aumentou nos concelhos de Lisboa, Cascais e 
Oeiras, tendo diminuído no concelho de Almada, ao passo que o número de hóspedes 
sofreu um aumento em todos os concelhos no período em análise. 
 
Quanto à capacidade de alojamentos hoteleiros por 100 habitantes, verifica-se que 
entre 2005 e 2006, sofreu um aumento em todos os concelhos, sendo mais acentuado 
no concelho de Lisboa. 
 
 
• Pesca 
As actividades económicas tradicionais ligadas ao Estuário do Tejo estiveram sempre 
relacionadas com a exploração dos seus recursos naturais, destacando-se a pesca, a 
produção de ostras e outros bivalves e a extracção de sal. 
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A actividade piscatória no estuário do Tejo tem uma forte tradição histórica e uma 
enorme importância social, pois ainda hoje é uma fonte de rendimento de dezenas de 
famílias. 

 
Contudo, tanto a ostricultura, como a extracção de sal, actividades de grande 
importância do ponto de vista económico e social, perderam expressão no estuário do 
Tejo. A importância da pesca tem vindo a decrescer gradualmente, quer em termos de 
número de pescadores quer em termos de embarcações, devido a factores estruturais 
e maior atractividade dos jovens por outras oportunidades de trabalho e outros modos 
de vida. 
 
Existe uma tentativa de preservar a presença desta actividade no estuário do Tejo, 
sobretudo por parte de algumas autarquias que vêem nesta actividade típica um factor 
de atractividade turística, promovendo a gastronomia tradicional associada à pesca no 
rio e organizando eventos. 
 
Nas últimas décadas do séc. XX, com a instalação de um número significativo de 
indústrias e com o aumento de população, o Estuário tem servido de meio receptor de 
efluentes domésticos e industriais, com a consequente deterioração das suas 
condições ambientais, comprometendo ou mesmo inviabilizando algumas das suas 
utilizações tradicionais, em algumas zonas. Devido aos níveis de poluição registados, 
a sua função de “nursey” de várias espécies piscícolas tem sido afectada, com 
repercussões negativas sobre as actividades piscatórias.  
 
Esta situação tem vindo a modificar-se não só devido ao desaparecimento de muitas 
indústrias em torno do Estuário do Tejo, como também do aumento de tratamento dos 
efluentes domésticos antes da sua descarga nos meios hídricos. 
 
Contudo, a actividade piscatória no Estuário do Tejo está reduzida ao arrasto pelo 
fundo, também conhecido como arrasto de vara e rede camaroeira e do pilado que 
visam sobretudo a pesca de camarões e peixes chatos. Actualmente, esta é a arte de 
pesca que proporciona a melhor fonte de rendimento dos pescadores no estuário uma 
vez que permite a pesca do camarão branco, camarão mouro e algum pescado com 
valor comercial como o linguado e a solha. 
 
Na zona costeira do concelho de Cascais, a jurisdição da pesca está a cargo da 
capitania do Porto de Cascais que, por sua vez, gere uma área que vai desde a ponta 
da Foz (rio Lisandro) até à Torre de S. Julião da Barra. No edifício da lota, implantado 
junto à Baía de Cascais; transacciona-se pescado proveniente das artes de pesca de 
arrasto e artesanal. Existe apenas um circuito de venda para todo o pescado ali 
descarregado, independentemente da sua proveniência, no que respeita à arte de 
pesca. Refere-se que a pesca lúdica inclui quatro tipos de actividades: pesca 
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exclusivamente a partir de terra, pesca a partir de embarcações, pesca submarina 
(caça submarina) e apanha.  
 
A prática da caça submarina exerce-se sobretudo entre a praia de Carcavelos e o 
Cabo Raso enquanto que a pesca lúdica, efectuada exclusivamente a partir de terra, é 
desenvolvida em locais denominados de pesqueiros que, no concelho de Cascais, são 
cerca de 70. De entre as espécies mais pescadas por estas duas modalidades 
salientam-se para a costa de Cascais os chocos, os polvos, as santolas, os sargos, os 
linguados e os robalos. 
 
No concelho de Oeiras, o peso do sector da pesca assume pouca relevância em 
consequência do carácter urbano do concelho. De acordo com informações 
disponibilizadas no site da Câmara Municipal de Oeiras, a actividade actualmente 
existente é basicamente artesanal e desportiva, tendo-se registado nos últimos anos 
um aumento de profissionais, pois apesar de se ter mantido o número de licenças de 
pesca, aumentou o número de pescadores “profissionais clandestinos”.  
 
A conclusão e entrada em funcionamento do sistema de saneamento associado ao 
interceptor geral da Costa do Estoril, baixou significativamente a carga de poluição 
biológica no troço do estuário correspondente aos concelhos de Oeiras e de Cascais, 
permitindo, deste modo, a sua recuperação, o que aumentou o interesse por esta 
actividade e atraiu novos pescadores.  
 
No sector das pescas, o concelho de Almada apresenta três pólos, Trafaria, Costa da 
Caparica e Fonte da Telha, estando os dois primeiros situados na zona de influência 
do projecto. A tendência verificada nesta actividade é da redução da pesca artesanal, 
traduzindo-se numa diminuição de embarcações e pescadores em actividade e, 
consequentemente, numa quebra da tonelagem de capturas. 
 
O Porto da Trafaria é o único porto piscatório fluvial do concelho de Almada, a que 
acrescem os dois portos naturais, em costa baixa, Costa de Caparica e Fonte da 
Telha. Os desembarques mais expressivos registam-se na Trafaria e na Costa de 
Caparica. 
 
A frota profissional abrange cerca de duas centenas de embarcações, em média com 
três tripulantes por embarcação. As embarcações de pesca profissional têm 
estabilizado em número, embora se assista à renovação da frota, constituída por 
embarcações de pequena dimensão, até 7 metros. 
 
Nos pontos seguintes apresentam-se alguns indicadores de pesca, segundo os dados 
disponíveis no site do Instituto Nacional de Estatística (INE).  
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Evolução do número de pescadores e embarcações 
Na figura seguinte apresenta-se o número de pescadores matriculados nos portos de 
Cascais e Lisboa nos últimos anos.  

N.º de pescadores matriculados nos Portos de Cascais e Lisboa
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Figura 4.29 - Número total de pescadores matriculados até 31 de Dezembro de cada ano 
indicado no Porto de Cascais e no Porto de Lisboa 

Fonte: INE, http://www.ine.pt/ 

 
Os dados de pesca fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística indicam um 
número crescente de pescadores matriculados no Porto de Cascais entre os anos 
2004 e 2006, tendo diminuído ligeiramente em 2007. No Porto de Lisboa, verifica-se 
uma oscilação entre os valores obtidos nos anos indicados, registando-se um aumento 
significativo do número de pescadores matriculados de 2004 para 2005, uma 
diminuição para cerca de metade em 2006 e um novo aumento em 2007.  
 
No quadro seguinte são indicadas as embarcações com e sem motor registadas nos 
portos de Cascais e Lisboa. 
 

Quadro 4.29 - Número de embarcações registadas no Porto de Cascais e Lisboa  
nos anos indicados. 

Porto de Cascais Porto de Lisboa 
Período de 

referência dos 
dados 

N.º de 
embarcações com 

motor (frota 
nacional) 

N.º de embarcações 
sem motor (frota 

nacional) 

N.º de embarcações 
com motor (frota 

nacional) 

N.º de embarcações 
sem motor (frota 

nacional) 

2004 164 5 56 62 
2005 56 62 162 4 
2006 162 4 58 62 
2007 58 62 165 7 

Fonte: INE, http://www.ine.pt/ 

 
Nos últimos anos, os dados de pesca fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística 
indicam um número praticamente constante de embarcações registadas, 
independentemente de ter ou não motor. Todavia, no Porto de Lisboa o número de 
embarcações com motor é praticamente o mesmo que o número de embarcações sem 
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motor, ao contrário do que se verifica no Porto de Cascais, onde o número de 
embarcações com motor é substancialmente superior ao número de embarcações 
sem motor. 
 
Infra-estruturas de apoio às actividades da pesca 
No quadro seguinte apresentam-se as infra-estruturas de apoio às actividades da 
pesca, identificadas na zona de incidência do projecto e projecto associados. 
 

Quadro 4.30 - Infra-estruturas de apoio às actividades da pesca 

Infra-estruturas de apoio à pesca Características de algumas infra-estruturas de apoio 

Cascais 
Porto de Cascais Consiste num porto de pesca cujas estruturas e 

facilidades portuárias de serviço à pesca consistem numa 
rampa, cais de pesca, guincho, armazém de pesca, lota, 
aguada, gelo e venda de combustíveis. 

Oeiras  
Varadouro de Paço de Arcos Local para embarcações varadas. 
Instituto de Socorro a Náufragos Apoio através da guarda de embarcações e rampa de 

lançamento salva-vidas). 
Lisboa 
Doca de Pedrouços Tem cerca de 1000 m de cais acostável sendo 540 m no 

lado norte, 130 m no lado oeste e 320 m no lado sul. No 
cais norte os fundos possíveis de 2 a 4 m. O lado leste é 
em rampa. A boca da doca tem 70 m com uma 
profundidade possível de 4 m e uma largura de 150 m. O 
assoreamento desta doca é notável, sendo, 
esporadicamente, efectuadas dragagens (segundo 
informação da APL, as últimas dragagens datam de 1994 
e 2000). Como foi já acima referido a Docapesca 
encontra-se actualmente encerrada; no entanto ainda se 
mantêm activas nesta zona algumas empresas ligadas à 
pesca. 

Doca de Alcântara Esta doca possui um cais multiusos que permite o 
estacionamento de embarcações de pesca artesanal. Na 
vizinhança da sua entrada, existem estaleiros adequados 
à reparação naval. 

Pontão da Ribeira Nova O pontão da Ribeira Nova é utilizado para tráfego local e 
desembarque de embarcações de pesca. A jusante deste 
pontão está ainda o cais de Santos que é utilizado por 
embarcações de pesca, apenas para abrigo. 

Muralha do Cais do Sodré A muralha do Cais do Sodré, situada na parte sueste da 
Ribeira Nova, permite a acostagem de pequenas 
embarcações de pesca e tráfego local. Tem fundos da 
ordem dos 0,5 m (Z.H.) no lado sul. O lado norte também 
permite a acostagem mas é ainda menos profundo. Por 
dentro do muro-cais existe um varadouro para pequenas 
embarcações. 

Almada (estuário do Tejo) 
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Infra-estruturas de apoio à pesca Características de algumas infra-estruturas de apoio 

Fundeadouro / Varadouro da Cova do Vapor A comunidade piscatória desta zona é constituída por 
pescadores residentes e outros vindos da Costa da 
Caparica. As embarcações encontram-se fundeadas ou 
varadas na praia existindo também uma rampa de apoio. 
Existem também arrecadações para a guarda dos 
apetrechos da pesca. 

Fundeadouro / Varadouro da Trafaria A comunidade piscatória desta zona inclui não só 
pescadores residentes como também pescadores da 
Costa da Caparica. As embarcações de pesca encontram-
se fundeadas ou varadas na praia. Existe uma lota. 

Fundeadouro / Varadouro de Porto Brandão O número de embarcações desta zona é muito pequeno. 
Estas encontram-se fundeadas perto da ponte-cais da 
estação fluvial de Porto Brandão (algumas delas estão 
mesmo amarradas do lado de dentro da ponte-cais da 
estação fluvial) ou em frente à praia onde também podem 
ser encontradas varadas. 

Fundeadouro do Caramujo Local onde se encontram fundeadas várias embarcações 
de pesca. 

Fundeadouro / Varadouro do Seixal Para além das embarcações de recreio que se podem 
encontrar fundeadas, também existem nesta zona, 
fundeadas ou varadas, embarcações pertencentes a 
pescadores residentes. 

Almada (Costa da Caparica) 
Apoios de pesca e lota --- 
Policia Marítima e Posto de Socorros  Apoio através da guarda de embarcações e rampa de 

lançamento salva-vidas). 

 
De um modo geral, para os concelhos em estudo, a tendência verificada é da redução 
da pesca artesanal, traduzindo-se numa diminuição de embarcações e pescadores em 
actividade e, consequentemente, numa quebra da tonelagem de capturas. 
 
 

4.9 Sistemas Ecológicos 
4.9.1 Introdução 

Ocupando uma área aproximada de 320 km2 e uma extensão de 80 km, desde a Barra 
(secção entre as Torres de S. Julião e do Bugio) até Muge, limite de influência da maré 
dinâmica (Cabral, 1998), o estuário do Tejo é o maior sistema estuarino português e 
um dos maiores da Europa.  
 
Inclui as maiores extensões contínuas de sapal e de intermareal do nosso país. Em 
termos biogeográficos, situa-se na zona de transição entre o litoral com características 
nitidamente atlânticas e o litoral, de carácter predominantemente mediterrânico.  
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Todos os estuários apresentam características de interface entre o meio marinho e 
dulciaquícola, sendo encontradas espécies típicas de ambos os meios, além de outras 
que estão adaptadas aos gradientes físico-químicos, característicos do ambiente 
estuarino. São também zonas húmidas de grande importância, apresentando uma 
enorme produtividade e riqueza biológica. De facto, os ecossistemas estuarinos são 
caracterizados por níveis elevados de produtividade, atingindo valores dez vezes 
superiores aos determinados para os ecossistemas costeiros (Ingmanson & Wallace, 
1985 in Cabral, 1998).  
 
A importância ecológica dos estuários decorre igualmente do facto de serem áreas 
naturalmente abrigadas, caracterizadas por águas de baixa profundidade, nas quais 
não é possível a entrada de grandes predadores. Estas características, associadas 
aos elevados níveis de produtividade, tornam estes ecossistemas locais adequados 
para a reprodução e viveiro de muitas espécies marinhas. De facto, verifica-se a 
permanência de juvenis, em particular nas zonas mais a montante do estuário, por um 
período até dois anos, momento em que integram as populações de adultos, no 
ambiente marinho (McLusky, 1989 in Cabral, 1998). Deste modo, os estuários são 
responsáveis pelo repovoamento das zonas costeiras adjacentes.  
 
O estuário do Tejo possui ainda importantes populações de aves invernantes, 
pertencentes a várias espécies litorais e que utilizam a faixa intertidal como área de 
alimentação. De facto, é reconhecidamente uma zona húmida de importância 
internacional para a invernada e passagem de aves dependentes de zonas húmidas, 
estando, por isso, incluído na Rede Natura 2000, na Zonas de Protecção Especial 
(Directiva Aves) do Estuário do Tejo, no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) do 
Estuário do Tejo, na lista de Áreas Protegidas, na Reserva Natural do Estuário do 
Tejo. 
 
No entanto, o seu valor biológico não é homogéneo e, como veremos nos pontos 
seguintes, encontra-se concentrado no troço montante no Estuário. O projecto em 
análise localiza-se no troço jusante e na zona adjacente do oceano, já fora do estuário, 
numa área de menor valor biológico. 
 

4.9.2 Zooplâncton  
O conhecimento da comunidade zooplanctónica do estuário Tejo deve-se, 
essencialmente, a trabalhos desenvolvidos pela Hidroprojecto/Drena (1980 in Cabral, 
1998), Sobral (1986 in Cabral, 1998) e Ré (1984), sendo os trabalhos deste último 
autor referentes, exclusivamente, ao ictioplâncton. 
 
Segundo Sobral (1982 e 1986 in Cabral, 1998), a comunidade zooplanctónica da 
região mais a montante do estuário é dominada pelos cladóceros e pelos copépodes. 
Estes grupos são essencialmente compostos por espécies de água-doce, destacando-
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se, pela sua abundância, Bosmina longirostris e Daphnia hyalina, entre os cladóceros, 
e Acanthocyclops robustus e Acartia tonsa, entre os copépodes (Cabral, 1998). 
 
As zonas média e inferior do estuário, como é o caso em estudo, as comunidades 
zooplanctónicas são dominadas por copépodes, podendo encontrar-se outros grupos, 
com valores mais baixos de abundância, como misidáceos, braquiúros e cirrípedes. 
As espécies mais comuns, entre os copépodes, são Acartia clausi, Centropages 
hamatus, Paracalanus parvus, Euterpina acutifrons e Oithona nana. De entre os 
misidáceos, salienta-se a presença de Mesopodopsis slabberi (Cabral, 1998). 
 
Os maiores valores da biomassa zooplanctónica são registados no Inverno e 
Primavera. Relativamente à variação espacial, verifica-se que é a zona intermédia, e 
não a zona jusante onde se localiza o projecto, a que apresenta a maior biomassa de 
zooplantontes. 
 
Ré (1984) identificou 32 taxa distintos no ictioplâncton do estuário do rio Tejo. 
Segundo este autor, as espécies identificadas podem dividir-se em dois grupos:  

• as espécies que utilizam o estuário como um local preferencial de postura;  
• as espécies que não efectuam a postura no estuário, podendo ocorrer 

acidentalmente no estuário, preferencialmente nas zonas mais a jusante, 
incluindo a área onde se localiza o projecto. 

 
No grupo de espécies que efectuam a desova no interior do estuário, estão incluídas 
três espécies - Engraulis encrasicolus (biqueirão), Syngnathus abaster (marinha) e 
Pomatochistus minutus (caboz-de-areia). De entre estas, apenas Engraulis 
encrasicolus penetra no estuário para se reproduzir, enquanto que Syngnathus 
abaster e Pomatochistus minutus são espécies residentes, isto é, desenvolvem todo o 
seu ciclo de vida no estuário (Ré, 1979 in Ré, 1984). Costa (1982), no entanto, 
considera Engraulis encrasicolus uma espécie residente.  
 
No segundo grupo, estão incluídas espécies menos tolerantes a baixas salinidades, 
que passam todo o seu ciclo de vida no meio marinho, sendo os seus ictioplanctontes 
transportados passivamente para a embocadura do estuário (Ré, 1984), junto à área 
afecta ao projecto. 
 
Relativamente à diversidade de ictioplanctontes no estuário do Tejo, verifica-se que 
esta é superior em áreas exteriores e próximas da embocadura do estuário, o que 
pode ser explicado pelo facto de ter sido capturado nestas áreas um número elevado 
de estados larvares de espécies que passam todo o seu ciclo de vida no meio 
marinho, podendo a presença dos seus ictioplanctontes ser explicada pelo transporte 
passivo (acidental) dos mesmos (Ré, 1984). 
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Embora a diversidade seja menor, a densidade dos estados larvares é superior nas 
regiões a montante do estuário, o que resulta, fundamentalmente da presença das 
espécies que utilizam esta zona como área preferencial de postura. Ré (1984) refere a 
existência de mecanismos de retenção, activos e passivos, que permitem a 
permanência destes organismos na zona superior do estuário.  
 

4.9.3 Macrozoobentos 
Existem diversos trabalhos realizados sobre a comunidade de macroinvertebrados 
bentónicos do estuário do rio Tejo (Saldanha, 1980 in Cabral, 1998; Calvário, 1982; 
Gaudêncio et al., 1991 in Cabral, 1998; Martins et al., 1994 in Cabral, 1998; Pereira, 
1995 in Cabral, 1998; Costa et al., 1996; Cabral, 1998).  
 
Contudo, a maioria destes estudos refere-se a áreas muito restritas do estuário, 
localizadas fundamentalmente na zona intertidal. De facto, existem poucos dados 
relativos aos povoamentos da zona sub-tidal, onde se encontram as áreas em estudo. 
Sabe-se, contudo, que existem diferenças entre os povoamentos do intertidal e sub-
tidal, quer relativas à diversidade específica, quer relativas aos valores de abundância 
das espécies. 
 
Os povoamentos de macroinvertebrados bentónicos apresentam uma grande 
variabilidade espacial, resultado da grande heterogeneidade dos sedimentos 
existentes no estuário (e.g. vasa, vasa arenosa, areia, areia vasosa, zonas de 
ostreiras). De facto, a natureza dos sedimentos é um elemento fundamental na 
determinação da distribuição destes organismos, que dependem do substrato, quer 
pelas suas características mecânicas, quer pelas suas características físico-químicas 
(Calvário, 1982). 
 
Os valores de composição específica deste grupo demonstram que os poliquetas são 
o grupo mais representativo, seguido dos bivalves, anfípodes e gastrópodes, pelo 
menos na zona média do estuário, em áreas vasosas ou de areia vasosa. No entanto, 
na zona sujeita ao projecto os fundos são estritamente arenosos e a informação 
disponível é escassa, sabendo-se, no entanto que, os povoamentos de areias são 
caracterizados pela dominância de Hydrozoa, Bryozoa e Cirratulidae.  
 

4.9.4 Crustáceos decápodes 
Os crustáceos decápodes desempenham um papel muito importante na comunidade 
epibêntica, constituindo um dos principais elos das cadeias tróficas. A distribuição das 
espécies de crustáceos decápodes é regulada essencialmente pelos valores de 
salinidade e temperatura. 
 
Nos vários estudos realizados acerca da diversidade faunística deste grupo, no 
estuário do Tejo, (Saldanha, 1980 in Cabral, 1998; Marques & Costa, 1983 in Cabral, 
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1998; Gaudêncio et al., 1991 in Cabral, 1998; Costa et al., 1996, Vilela, s data in 
Drena, 1980 in Cabral, 1998; Costa, 1979 in Cabral, 1998; Nobre, 1936 in Drena, 1980 
in Cabral, 1998; Antunes Dias, 1979 in Drena, 1980 in Cabral, 1998), foram 
identificadas 22 espécies de crustáceos decápodes.  
 
Quatro destas espécies são particularmente abundantes no interior do estuário, 
designadamente: Crangon crangon, Carcinus maenas, Palaemon longirostris e 
Palaemon serratus. Na barra, a diversidade é superior, verificando-se a presença das 
seguintes espécies, entre outras: 
 

o Penaidae  
Penaeus kerathurus (Forskal) Gamba-manchada 
 
o Palaemonidae  
Palaemon longirostris (H. Milne Edwards) Camarão-branco 
Palaemon serratus (Pennant) Camarão-branco-legítimo 
Palaemon adspersus Rathke  
 
o Crangonidae  
Crangon crangon (Linnaeus) Camarão-mouro 
 
o Nephropidae  
Hommarus gammarus Lavagante 
Palinurus vulgaris Lagosta 
 
o Porcellanidae  
Pisidia Longicornis (Linnaeus) 
 
o Doripiidae  
Medorippe lanata (Linnaeus) 
 
o Cancridae  
Cancer sp. 
 
o Atelecyclidae  
Atelecyclus undecimdentatus Caranguejo 
 
o Portunidae  
Carcinus maenas (Linnaeus) Caranguejo-verde 
Polybius henslowi (Leach) Caranguejo-pilado 
Liocarcinus holsatus Caranguejo 
Necora puber (=Macropipus puber)Navalheira 
Callinectes sapidus Rathbun 
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o Xanthiidae  
Pilumnus hirtelus (Linnaeus)  
Eriphia verrucosa (Forskal) 
 
o Garpsidae 
Pachigrapsus marmoratus (Fabricius) 
 
o Majiidae  
Macropodia rostrata (Linnaeus) Aranha-do-mar 
Maja squinado (Herbst) Santola 

 
4.9.5 Cefalópodes 

Existem poucos dados relativos às espécies de cefalópodes que ocorrem no estuário 
do rio Tejo, ou na sua barra. Costa et al. (1996) refere a ocorrência de Sepia officinalis 
(choco), Sepiola rondeleti (chopo), Allotheuthis subulata (lula-bicuda), Loligo vulgaris 
(lula) e Octopus vulgaris (polvo). Martins et al. (1994), para além das espécies 
referidas, observou a presença de Sepia elegans e Eledone cirrosa, esta última 
usualmente marinha. Costa et al. (1996) refere que a espécie mais abundante é 
Sepiola rondeleti, no interior o estuário. 
 
As áreas a intervencionar no âmbito do projecto são constituídas exclusivamente por 
fundos arenosos, pelo que é mais provável a presença de Sepia officinalis (choco), 
Sepiola rondeleti (chopo), Allotheuthis subulata (lula bicuda), Loligo vulgaris (lula). A 
presença de Octopus vulgaris (polvo) e Eledone cirrosa é mais improvável, porque 
estas espécies carecem de fundos rochosos, onde se abrigam (www.arkive.org; Rosa 
& Reis, 2005).  
 
As espécies referidas apresentam uma elevada importância económica, com 
excepção de Sepiola rondeleti, espécie sem pesca dirigida. 
 

4.9.6 Ictiofauna 
A ictiofauna do estuário do Tejo tem sido estudada por diversos autores, 
nomeadamente, Bettencourt et al. (1980), Costa (1982) e Cabral (1998). 
 
O estuário do Tejo tem uma elevada diversidade específica ao nível da ictiofauna, 
apesar de se constatar que, nas últimas duas décadas, esta tem vindo a diminuir: 
Bettencourt et al. (1980) identificou 58 espécies; Costa (1982) faz referência a 42 
espécies; por último, Cabral (1998) identificou 34 espécies. De facto, diversos autores 
apontam para uma diminuição generalizada das espécies de ictiofauna, reflexo de 
uma degradação da qualidade ambiental do estuário (Costa, 1996).  
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As espécies que ocorrem no estuário do Tejo podem ser divididas em cinco grupos 
fenológicos, definidos de acordo com os seus ciclos de vida e com o tipo de utilização 
que fazem do habitat estuarino: espécies residentes; espécies migradores 
anádromas; espécies migradores catádromas; espécies marinhas migradoras e 
espécies ocasionais (Costa, 1982). Na área de estudo, por se situar na boca da 
barra, é frequentada por espécies migradoras e marinhas. 
 
As espécies migradoras anádromas são espécies marinhas que efectuam migrações 
em direcção aos cursos de água-doce, para fins reprodutivos. De entre estas 
espécies, destaca-se Alosa alosa (sável), Alosa fallax (savelha) e Petromyzon marinus 
(lampreia). As espécies A. alosa e A. fallax apresentam o estatuto de Vulnerável e 
constam do Anexo III da Convenção de Berna (SNPRCN, 1991). Petromyzon marinus 
apresenta o estatuto de espécie Comercialmente Ameaçada, constando igualmente do 
Anexo III da Convenção de Berna (SNPRCN, 1991). Considerando o seu ciclo anual, 
poderão ocorrer anualmente na área de estudo, em migração.  
 
Estas espécies apresentam valor comercial, mas o papel da área de estudo na sua 
conservação é muito limitado porque ocorrerão na área de estudo apenas em 
passagem migratória, quando entram ou saem do estuário.  
 
Os migradores catádromos agrupam os peixes que efectuam migrações para se 
reproduzirem no mar. No estuário do Tejo, as únicas espécies pertencentes a este 
grupo fenológico são Anguilla anguilla (enguia) e Liza ramada (tainha-fataça) (Almeida, 
1996 in Cabral, 1998). Trata-se, igualmente, de espécies muito frequentes no Estuário 
e, presumivelmente, ocorrem com regularidade na área de estudo. 
 
Um grande número de espécies presentes na desembocadura do Tejo são obrigatória 
ou preferencialmente marinhas. No entanto, em algumas destas espécies, os juvenis 
migram para o estuário, utilizando-o como área de crescimento, enquanto que as 
populações adultas vivem no ambiente marinho. 
 
Costa (1982) e Costa & Bruxelas (in Cabral, 1998) referem sete espécies com esta 
fenologia: Ciliata mustela, Trisopterus luscus (Faneca), Trigla lucerna (Cabra-cabaço), 
Dicentrarchus labrax (robalo), Solea senegalensis (Linguado-branco) e Solea solea 
(Linguado-legítimo) (Cabral, 1998), as quais são também frequentes na foz do 
estuário.  
 
Para além destas espécies, o elenco ictiológico presente na zona da foz do Tejo é 
seguramente muito extenso, porque integra numerosas espécies preferencialmente 
marinhas. Inclui espécies ocasionais no Estuário como sejam Mustelus mustelus 
(Cação-liso), Raja clavata (Raia-lenga) ou Merluccius merluccius (pescada) mas 
também espécies frequentes no litoral marinho no centro de Portugal, como sejam 
Sardinia pilchardus (Sardinha), Engraulis encrasicolus  (Anchova), Belone belone 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE LISBOA  
RELATÓRIO  (REV 1 – 2009-12-15) 

132 

(Peixe-agulha), Ciliata mustela (Raposa), Mullus surmuletus (Salmonete), Diplodus 
vulgaris (Sargueta), Pagellus bogaraveo (Goraz), Sparus aurata (Dourada), Labrideos, 
como sejam Symphodus melops, Labrus begylta, L. merula e L. viridis, Liza aurata, L. 
ramada e Mugil cephalus, Atherina persbyter (Peixe-rei), Plathicthys flexus (Solha), 
entre muitos outros. 
 
Como foi referido, a área afecta ao projecto abrange apenas fundos de areia. No 
entanto, na foz do Tejo, próximo da área de estudo, existem fundos rochosos. Estas 
são muito mais ricas do ponto de vista biológico e suportam comunidades de macro-
algas importantes como áreas de refúgio e crescimento de alevins. Estes locais 
apresentam também uma ictiofauna mais diversificada com abundância de espécies 
restritas ao substracto rochoso, como sejam Parablenius gattorugine (Caboz), 
Callionymus lyra (Peixe-lira), Gobius niger (Caboz), ou Scorpaena notata (Rascasso), 
entre outras. 
 
Estas áreas de fundos rochosos não também mais ricas noutros grupos zoológicos 
para além dos peixes, apresentando grande abundância e diversidade de crustáceos, 
gastrópodes, moluscos, anthozoários ou espongiários. 
 

4.9.7 Avifauna 
Ocorrem algumas espécies de aves marinhas ou dependentes do meio marinho, 
salientando-se os Larídeos designadamente Larus cachinans (Gaivota-prateada), 
Larus fuscus (Gaivota-de-asas-escuras), Larus ridibundus (Guincho), Larus 
melanocephalus (Gaivota-de-cabeça-preta), Sterna hirundo (Andorinha-de-mar-
comum), Sterna sadvicensis (Garajau), Sterna albifrons (Andorinha-de-mar-anã) e 
mais raramente Larus minutus (Gaivota-anã), e Larus marinus (Alcatraz-pardo). 
 
Em situações excepcionais, particularmente durante as tempestades entram na barra 
do Tejo espécies pelágicas como sejam Sula bassana (Ganso-patola), Melanitta nigra 
(Pato-preto) ou Stercorarius parasiticus (Moleiro-comum).  
 
Das espécies supracitadas, três apresentam estatuto de ameaça em Portugal 
designadamente Sterna hirundo (Andorinha-de-mar-comum), Sterna albifrons 
(Andorinha-de-mar-anã) e Larus fuscus (Gaivota-de-asas-escuras) (ICNB, 2005). No 
entanto, o estatuto de ameaça nas três primeiras espécies refere-se exclusivamente 
às populações nidificantes e a sua presença na área de estudo restringe-se ao período 
de migração ou de invernada. Neste âmbito, salienta-se que a população nidificante 
nos areais do bugio de Sterna albifrons (Andorinha-de-mar-anã) (assinalada no Atlas 
Nacional, Equipa-Atlas, 2008) está actualmente extinta por que este banco de areia se 
encontra, actualmente, imerso durante a época de nidificação.  
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4.9.8 Considerações finais 
Como foi anteriormente referido, 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, área de 
estudo, ainda que apresenta um valor biológico elevado, não apresenta um valor 
excepcional para a conservação dos recursos biológicos.  
 
 

4.10 Uso e ocupação do plano de água e solo adjacente 
Tendo em atenção as características do projecto em análise, importa caracterizar os 
usos e tipo de ocupação do plano de água, onde decorrerão os trabalhos, e toda a 
zona envolvente, influenciada pelo projecto em causa. 
 
Foram identificados na área de estudo, marítima e terrestre, os seguintes usos e tipos 
de ocupação: 
 
• Uso portuário – área marítima incluindo o canal de navegação de acesso e o 

Cachopo Norte da barra do Tejo; 
• Uso balnear – área correspondente às praias da Costa da Caparica, na margem 

sul e praia de Carcavelos, na margem Norte; 
• Uso habitacional – núcleo urbano da Costa da Caparica, zona adjacente às praias  

 
No interior do estuário, a frente ribeirinha envolvente próxima corresponde as áreas 
sob jurisdição portuária, onde se situam várias infra-estruturas e espaços onde se 
desenvolvem actividades diversas desde a operação portuária ao lazer, passando pelo 
turismo marítimo, recreio náutico, entre outras, já anteriormente descritas no capítulo 
da socioeconomia 
 
 

4.11 Ordenamento do território e condicionantes 
4.11.1 Instrumentos de gestão Territorial 
4.11.1.1 Âmbito nacional 

Sobre a orla costeira dos concelhos de Cascais e Almada incidem dois Planos 
Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) enquadrados pelo sistema de gestão 
territorial de âmbito nacional, são eles: o POOC Cidadela – S. Julião da Barra e o 
POOC Sintra – Sado. 
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A área da dragagem e o Cachopo do Norte estão abrangidos pelo âmbito territorial do 
POOC Cidadela - São Julião da Barra, enquanto que as praias da Costa da Caparica 
estão integradas no POOC Sintra – Sado. 
 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, os PEOT vinculam as entidades públicas e 
ainda, directa e imediatamente, os particulares. Os PEOT têm a natureza de 
regulamento administrativo e com ele se devem conformar os planos municipais e 
intermunicipais de ordenamento do território, bem como os programas e projectos a 
realizar na sua área de intervenção. 
 
Plano Ordenamento Orla Costeira Cidadela – S. Julião da Barra 
O POOC Cidadela – S. Julião foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 123/98, de 19 de Outubro, tendo sido acometida ao INAG a responsabilidade da 
sua elaboração. Constituem elementos fundamentais deste plano, para além do 
regulamento, a planta de síntese (planta geral, às escalas de 1:25.000 e 1:5.000, e 
plantas dos planos de praia, à escala de 1:1.000) e a planta de condicionantes (à 
escala de 1:5.000). 
 
Os POOC estabelecem as condições de ocupação, uso e transformação dos solos 
sobre que incidem, visando a prossecução dos seguintes objectivos:  
 
a) Ordenar os diferentes usos e actividades específicas da orla costeira; 
b) Classificar as praias e regulamentar o uso balnear;  
c) Valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por motivos ambientais 

ou turísticos;  
d) Orientar o desenvolvimento de actividades específicas da orla costeira; 
e) Defender e valorizar os recursos naturais e o património histórico e cultural. 
 
A área de intervenção do POOC Cidadela – S. Julião da Barra, representada na planta 
de síntese, corresponde ao leito e à margem das águas do mar, prolongando-se no 
quadrante norte até à estrada nacional n.º 6 (Avenida Marginal), à qual acrescem os 
planos de água associados às praias.  
 
A faixa marítima de protecção, representada na planta de síntese, está situada entre a 
batimétrica dos 30 metros e a área de intervenção, com exclusão dos planos de água 
associados às praias balneares. A zona terrestre de protecção situa-se entre a linha 
que limita a margem das águas do mar e uma linha que dista 500 m da primeira, para 
o lado de terra, na qual se aplicam as regras constantes do PDM de Cascais, com 
excepção do Espaço de Apoio à praia delimitado junto à Praia de Carcavelos. 
 
De acordo com a planta de síntese do POOC a área de intervenção, encontra-se 
dividida nas seguintes categorias de espaço: 
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Praias e áreas adjacentes (art. 46º a 82º): 
Esta categoria integra as várias praias da orla costeira de Cascais entre o Forte de S. 
Julião e a Cidadela, incluindo o areal, o plano de água associado e as áreas 
adjacentes. Das praias delimitadas na planta de síntese e nos planos de praia a única 
praia afectada pelo projecto é a Praia de Carcavelos. Em função das suas 
características físicas e do uso principal, está classificada como praia do tipo I – praias 
urbanas com uso intensivo. (Figura 9, Anexo I). 
 
As intervenções possíveis de realizar nas praias e áreas adjacentes estão previstas no 
regulamento do POOC, nomeadamente as que se relacionam com intervenções 
costeiras, ordenamento do areal, plano de água associado, ordenamento das zonas 
de interesse paisagístico, apoios e equipamentos, acessos e estacionamento, espaços 
de apoio às praias. 
 
 
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão  
No âmbito do POOC individualizou-se, da orla costeira, uma zona, designada por 
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG), que requer a elaboração de 
estudos e projectos específicos (art. 90º), nomeadamente, a UOPG 3 – Projecto de 
execução do passeio marítimo e área envolvente entre a Bafureira e Carcavelos, 
actualmente em elaboração. 
 
Plano Ordenamento Orla Costeira Sintra – Sado 
O POOC Sintra – Sado foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
86/2003, de 25 de Junho. O POOC Sintra – Sado encontra-se em sobreposição com 
várias áreas protegidas, pelo que a responsabilidade de elaboração foi acometida ao 
ICNB. 
 
O POOC é constituído pelo Regulamento; Planta de Síntese (à escala de 1:25.000), 
planos de praia (à escala de 1:2.000) e respectivas fichas de intervenção.  
 
A área de intervenção do POOC Sintra – Sado abrange parte dos concelhos de Sintra, 
Cascais, Almada, Sesimbra e Setúbal, com a extensão de 120 km, todavia a área de 
estudo integrada neste plano compreende apenas o troço da orla costeira do concelho 
de Almada, da Praia de São João à Praia da Saúde. 
 
Para efeitos de uso, ocupação e transformação, a orla costeira encontra-se dividida 
em duas faixas, costeira e marítima, de acordo com o seguinte: 
 
a) Zona terrestre de protecção (definida por uma faixa territorial de 500 m contados a 

partir da linha terrestre que limita a margem das águas do mar) e margem das 
águas do mar (faixa de terrenos contígua ou sobranceira à linha que limita o leito 
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das águas, com uma largura de 50 m ou até ao limite dos terrenos que apresentem 
natureza de praia); 

b) Zona marítima de protecção (corresponde à faixa das águas marítimas costeiras 
delimitada pela batimétrica dos 30 metros). 

 
Nos termos da lei, excluem-se da área de intervenção do POOC as áreas sob 
jurisdição portuária. 
 

De acordo com a planta de síntese do POOC Sintra – Sado a área de estudo 
pertence, na maioria, aos espaços naturais de enquadramento e às praias. Com 
menor representação encontramos uma área de uso turístico, uma área de 
equipamento e uma área natural: dunas (Figura 8, Anexo I). 
 
De seguida referem-se as principais características destas categorias de espaço, 
atendendo ao disposto no regulamento do POOC. 
 
Áreas de uso turístico (art. 16º): 

O espaço classificado como área de uso turístico, destinado à implantação de 
equipamentos turísticos/hoteleiros, localiza-se a Sudeste da Praia do CDS e 
compreende o Centro Internacional de Surf. 

 
Áreas de equipamento (art. 18º): 

As áreas de equipamento são áreas ocupadas por equipamentos de utilização 
colectiva, sujeitas ao regime previsto no PDM de Almada, sem prejuízo do disposto no 
POOC. As áreas de equipamento abrangem o parque de estacionamento da Praia do 
CDS. 
 
Áreas naturais – Áreas de enquadramento (art. 22º): 

As áreas de enquadramento constituem áreas complementares de protecção, 
encontrando-se associadas às praias urbanas da área de estudo, com excepção da 
Praia do CDS. 
O POOC atribui a este espaço uma grande importância do ponto de vista ambiental e 
paisagístico, prevendo a sua valorização assim como a fruição pública consentânea 
com os valores em presença. 
 
Áreas naturais – Dunas (art. 24º): 

Dentro da área de estudo as dunas delimitadas pelo POOC abrangem a Praia de São 
João. 
As dunas são espaços naturais non aedificandi que se destinam à conservação e 
valorização ambiental. O POOC interdita a realização de actividades susceptíveis de 
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alterar a morfologia, dinâmica e a vegetação dunar, bem como a transposição de 
dunas, para acesso a praias balneares, fora dos passadiços previstos para o efeito. 
 
Áreas naturais – Praias (art. 25º): 

No troço em estudo o POOC delimita 8 praias, às quais corresponde uma classificação 
de acordo com o seu uso principal e características físicas: 

 Praia de São João (II); 
 Praia do Norte (II); 
 Praia de Santo António (I); 
 Praia do CDS (I); 
 Praia do Traquino/Paraíso (I); 
 Praia do Dragão Vermelho (I); 
 Praia Nova (I); 
 Nova Praia (II). 

 

Para efeitos de classificação consideram-se praias do tipo I as praias urbanas com uso 
intensivo e praias do tipo II as praias não urbanas com uso intensivo (art. 52º, Anexo 
I). 

 

Todas estas praias estão abrangidas pelo Plano de Pormenor das Praias Urbanas da 
Costa da Caparica. 

 
Faixa marinha – zona marítima de protecção (art. 35º) 

Na faixa marinha o POOC delimita uma zona marítima de protecção entre a LMBMAV 
(Linha de máxima baixa-mar de águas vivas) e a batimétrica dos 30 metros. O 
regulamento do POOC refere que a utilização desta zona pode ser condicionada ou 
interdita com carácter temporário ou definitivo por razões de conservação de recursos 
vivos marinhos, protecção do património subaquático ou devido a valores 
arqueológicos e culturais, sendo interdita a exploração de manchas de empréstimo de 
areal até à batimétrica dos 15 metros (Z.H.), para alimentação artificial de praias. 
 
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 

Por se considerar que existem unidades que se individualizam da restante orla 
costeira, o POOC Sintra – Sado estabeleceu uma unidade operativa de planeamento e 
gestão (UOPG11) na área de estudo, a qual requer a elaboração de um plano de 
pormenor ou de um projecto de requalificação e valorização ambiental. 

 

A UOPG 11 – Frente de Praias da Caparica, actualmente, rege-se pelo Plano de 
Pormenor das Praias Urbanas, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº. 
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151/2005, de 31 de Março, que “estabelece as regras a que deve obedecer a 
ocupação, o uso e a transformação do solo” (art. 1º). Este PP está integrado na zona 
de intervenção do Programa Polis, presentemente em elaboração. 
 
 

4.11.1.2 Âmbito Municipal 
Plano Director Municipal de Cascais 
O Plano Director Municipal (PDM) de Cascais aprovado por Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 96/97, de 19 de Junho (Diário da Republica - I Série-B, n.º 139) 
encontra-se actualmente em revisão. 
 
De acordo com 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. 
 
Os Espaços de Desenvolvimento Estratégico, de acordo com o regulamento, podem 
vir a adquirir as características de espaços urbanos, urbanizáveis ou outros, mas cuja 
implementação obedece a prévia elaboração e aprovação de plano de pormenor, com 
excepção do espaço de desenvolvimento e valorização da orla marítima urbana 
Cascais – São João e São João – Carcavelos, sujeito ao regime definido no POCC 
Cidadela – S. Julião (art. 45º). 
 
É de referir ainda, no âmbito municipal do sistema de gestão territorial, a existência de 
uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, de nome Carcavelos Sul (Figura 
4.30). Contudo, os planos de pormenores criados encontram-se todos acima da 
marginal, isto é, não abrangem a Praia de Carcavelos. 
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Figura 4.30 – Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 33 – Carcavelos Sul 

 
 
Plano Director Municipal de Almada 
O Plano Director Municipal (PDM) de Almada aprovado por Resolução do Conselho de 
Ministros (RCM) n.º 5/97, de 14 de Janeiro (Diário da República - I Série-B, n.º 11), e 
ratificado pela RCM n.º 100/98, em relação à alteração às plantas de ordenamento. O 
PDM encontra-se actualmente em revisão. 
 
De acordo com a análise da planta de ordenamento do PDM de Almada, 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. 
 
Os Espaços culturais e naturais, de acordo com o regulamento, “são os espaços nos 
quais se privilegiam a protecção dos recursos naturais ou culturais e a salvaguarda 
dos valores paisagísticos, nomeadamente os da REN. São espaços de elevada beleza 
natural e sensibilidade ecológica, ou que enquadram edifícios ou conjuntos 
classificados, que devem ser mantidos com as suas actuais características essenciais” 
(art. 6º). 
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Com menor expressão territorial surgem ainda os Espaços verdes de protecção e 
enquadramento, “onde predominam ou devem predominar as matas e os conjuntos 
arbóreos, cujas funções principais são as de protecção do meio físico e de 
enquadramento paisagístico” e os Interfaces de Coordenação de Transportes, “que 
têm como função prioritária resolver a articulação entre dois ou mais modos 
complementares do sistema de transportes, facilitando as respectivas transferências 
de tráfego, podendo ainda coexistir com funções terciárias e equipamentos públicos. 
Estes espaços deverão ser sempre objecto de plano de pormenor” (art. 6º). 
 
Sobre a área de estudo incide ainda a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 
Trafaria – Costa da Caparica, “que inclui os aglomerados urbanos do mesmo nome e 
ainda os de São João e Santo António da Caparica, desde a Trafaria à foz da ribeira 
do Rego, sendo limitada a nascente pela Arriba Fóssil da Costa da Caparica. É 
essencialmente constituída pela plataforma de abrasão, sendo uma zona onde se 
exerce uma forte procura para o recreio e o turismo, mercê da extensão e beleza das 
suas praias” (art. 8º). 
 
 

Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades 
O Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades 
(Programa Polis) foi aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2000, de 
15 de Maio, com o principal objectivo em melhorar a qualidade de vida nas cidades, 
através de intervenções nas vertentes urbanística e ambiental, melhorando a 
atractivamente e competitividade de pólos urbanos que têm um papel relevante na 
estruturação do sistema urbano nacional. 
 
A apresentação sumária referente à área de estudo está descriminada no Quadro 
n.º28 – Projecto de Almada (Costa da Caparica), do presente regulamento, 
apresentando-se de seguida. 
 
“Esta intervenção consiste na requalificação da frente atlântica da Costa da Caparica, 
praias urbanas e praias naturalizadas e na concretização de infra-estruturas de 
transportes que permitam a sua fruição pela população da AML. Estas intervenções 
são essenciais para o desenvolvimento turístico na Costa da Caparica. Acções 
previstas:  

• Valorização das praias da Costa da Caparica com a criação de um passeio 
atlântico, associado a um percurso interpretativo-ambiental lúdico-desportivo, 
ligando as praias urbanas e as praias naturalizadas, a sul;  

• Reabilitação ambiental e requalificação urbana de uma vasta área, através da 
demolição de construções degradadas, do ordenamento das construções junto à 
praia, da melhoria da qualidade arquitectónica e paisagística e da devolução à 
cidade de um espaço amplo e animado de convívio directo com as praias;  



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE LISBOA  
RELATÓRIO  (REV 1 – 2009-12-15) 

141

• Reformulação/melhoramento e extensão (para sul) do actual «paredão», por forma 
a dotá-lo de características que permitam actividades de passeio e lazer (com 
zonas de repouso/descanso com ensombramento), cicloturismo (ciclovia), 
patinagem, restauração/bares, apoios de praia, apoios dos pescadores, etc.;  

• Relocalização dos restaurantes/bares, apoios de praia, apoios dos pescadores, 
etc., de acordo com plano de pormenor a elaborar para esta zona de intervenção;  

• Interligação com o «eixo pedonal» (Rua dos Pescadores);  
• Interligação/interface com o «transporte de praia» (TRANSPRAIA);  
• Criação de uma ciclovia que promova a ligação entre as praias;  
• Disciplinar a circulação e o estacionamento automóvel;  
• Ordenamento das construções junto à praia e a melhoria da qualidade 

arquitectónica e integração paisagística.” 
 
Os aspectos mais positivos referidos são os seguintes:  
• “Requalificação de uma frente de costa, com reordenamento de actividades para 

uma melhor fruição pela população;  
• Requalificação de uma área importante de fruição e de lazer da AML;  
• Intervenção de reordenamento da ocupação do território, com características 

exemplares na transição da área urbana para uma área com particular interesse 
ambiental. “ 

 
Questões a ter em atenção:  
• “Assegurar uma razoável continuidade física nas áreas de intervenção;  
• Mitigar uma filosofia de acessibilidades que privilegie o transporte automóvel;  
• Necessidade de prever a acessibilidade através do metropolitano;  
• Necessidade de prever um novo transporte colectivo eléctrico (ou reformular o 

TRANSPRAIA) ao longo da frente de praia, desde a Trafaria;  
• Intervenção no domínio público marítimos.” 
 
 
Plano Pormenor das Praias Urbanas 
O Plano de Pormenor das Praias Urbanas (PP1) foi aprovado por Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 151/05, de 31 de Março (Diário da Republica - I Série-B, n.º 
185), integrado no âmbito do Programa de Requalificação Urbana e Valorização 
Ambiental das Cidades, aprovado pela Resolução de Conselhos de Ministros n.º 
26/2000, de 15 de Maio. 
 
O Plano de Pormenor foi elaborado e aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 314/2000, 
de 2 de Dezembro, tendo sido cumpridas todas as formalidades legais, 
designadamente quanto à discussão pública prevista no n.º 2 do artigo 3.º deste 
diploma legal. 
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A área do Plano de Pormenor das Praias Urbanas (PP1) está incluída na área de 
intervenção do Programa Polis da Costa da Caparica (Figura 10, Anexo I), no 
município de Almada, delimitada no Decreto-Lei n.º 119/2000, de 4 de Julho, com a 
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 251/2001, de 21 de Setembro, e Decreto-Lei 
n.º 161/2004, de 2 de Julho. 
 
O Plano de Pormenor das Praias Urbanas (PP1) altera, na prossecução do POOC 
Sintra-Sado, a classificação e qualificação do uso do solo, bem como o respectivo uso, 
ocupação e transformação previstos no Plano Director Municipal de Almada em vigor, 
por, designadamente, proceder à reclassificação de uma área de solo urbano inserida 
na categoria «espaço de vocação turística» para solo rural como «área de 
enquadramento», bem como à requalificação dos denominados «interfaces ou centros 
de coordenação de transportes – interface» para «área de equipamento -
estacionamento». 
 
Plano Director Municipal de Lisboa 
O PDM de Lisboa foi aprovado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/94, de 
29 de Setembro (Diário da República - I Série-B, n.º 226), tendo sido posteriormente 
sujeito a alterações e encontrando-se actualmente em processo de revisão. 
 
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. Estas áreas correspondem a espaços que sua ocupação e usos 
específicos ou pelo regime legal a que estão sujeitas justificam um tratamento 
diferenciado no PDM, integrando áreas militares, de instalações e infra-estruturas de 
transportes e de infra-estruturas técnicas, para as quais não se estabelecem 
parâmetros urbanísticos de ocupação mas apenas princípios gerais de 
compatibilização da ocupação dessas áreas com as áreas envolventes. 
 
O espaço identificado anteriormente, afecto ao projecto, diz respeito às áreas 
destinadas a actividades ligadas à exploração portuária, sob a tutela da APL (alínea 
b), artigo 85.º do Regulamento do PDM). 
 
Segundo o n.º 1 do artigo 86.º, nas Áreas de Usos Especiais são mantidos os usos a 
que actualmente estas áreas se encontram afectas para evitar transformações que 
possam pôr em causa a prestação dos serviços que asseguram. Exceptuam-se as 
áreas referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 86.°. 
 
Plano Director Municipal de Oeiras 
O PDM de Oeiras foi aprovado por Resolução de Conselho de Ministros n.º 15/94, de 
22 de Março (Diário da República - I Série-B, n.º 68) e alterado por Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 65/95, de 6 de Julho (Diário da República - I Série-B, n.º 
154), encontrando-se actualmente em revisão. 
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Na zona costeira do Concelho é possível identificar, segundo o Extracto da Planta de 
Ordenamento do PDM (Figura 11, em anexo), 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.  
 
De acordo com o artigo 19.º do Regulamento do PDM em vigor, os espaços urbanos 
integram as áreas edificadas ou em vias de edificação com elevado nível de infra-
estruturação, onde o solo se destina predominantemente à habitação, bem como as 
áreas intersticiais remanescentes assinaladas como espaço urbano. Os espaços 
naturais e de protecção visam a defesa dos recursos naturais e a salvaguarda dos 
valores paisagísticos e urbanísticos, no sentido de conter a expansão urbana (art.º 
25). São abrangidas pela classe de uso terciário as áreas de comércio, serviços, 
turismo e usos complementares a estas actividades, incluindo a habitação (art.º 29). 
Estas são as classes de espaço predominantes na área interessada ao projecto. 
 
Refira-se que as áreas dos espaços naturais e de protecção que não são abrangidas 
pelo regime de condicionantes podem conter usos de agricultura, florestação, lazer e 
recreio (art.º 69). 
 

4.11.2 Condicionantes: Servidões e 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; 
• Área de Servidão Militar. 
 
Domínio Hídrico – Domínio Público Marítimo 

A introdução do conceito de Domínio Público Hídrico na legislação nacional remonta 
ao Código Civil de 1867. Sobre esta matéria outros diplomas foram, entretanto, 
publicados: O Regulamento dos Serviços Hidráulicos de 1892, os regulamentos 
marítimos de 1919 ou as reformas de 1926, a Lei das Águas de 1919. Porque a 
legislação neste domínio se encontrava desadequada e dispersa, foi publicado o 
Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, com o objectivo de rever, actualizar e 
unificar o regime jurídico dos terrenos incluídos no que se convencionou chamar 
Domínio Público Hídrico (DPH). Mais recentemente este regime foi revisto pela 
Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, que entrou em vigor a 30 de Dezembro de 2005. 
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A Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, estabelece a titularidade dos recursos hídricos, 
os quais compreendem as águas, abrangendo ainda os respectivos leitos e margens, 
zonas adjacentes de infiltração máxima e zonas protegidas. 
 
Em função da titularidade, os recursos hídricos compreendem os recursos dominiais, 
ou pertencentes ao domínio público, e os recursos patrimoniais, pertencentes a 
entidades públicas ou particulares. 
 
Os recursos hídricos englobam, pois, o conjunto de bens que habitualmente se 
designa por Domínio Hídrico e que corresponde aos bens que, pela sua natureza, a lei 
submete a um regime de carácter especial. Integram este conjunto de bens as águas, 
doces ou salgadas e superficiais ou subterrâneas, e os terrenos que constituem os 
leitos das águas do mar e das correntes de água, dos lagos e das lagoas, bem como 
as respectivas margens. 
 
O Domínio Público Hídrico (DPH) compreende o domínio público marítimo, o domínio 
público lacustre e fluvial e o domínio público das restantes águas, podendo no caso 
em estudo pertencer ao Estado e aos municípios e freguesias. Todos os recursos 
hídricos que não pertençam ao domínio público designam-se como águas ou recursos 
patrimoniais, designando-se como águas ou recursos hídricos particulares quando 
pertençam a privados.  
 
Os recursos hídricos na área de estudo pertencem ao domínio público marítimo e 
correspondem ao leito das águas do mar bem como às respectivas margens e zonas 
adjacentes. 
 
A noção de leito e dos seus limites é definida pelo Artigo 10.º da Lei n.º 54/2005, de 15 
de Novembro, segundo o qual: 
 
“1 - Entende-se por leito o terreno coberto pelas águas quando não influenciadas por 
cheias extraordinárias, inundações ou tempestades. No leito compreendem-se os 
mouchões, lodeiros e areais nele formados por deposição aluvial.” 
“2 - O leito das águas do mar, bem como das demais águas sujeitas à influência das 
marés, é limitado pela linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais. 
Essa linha é definida, para cada local, em função do espraiamento das vagas em 
condições médias de agitação do mar, no primeiro caso, e em condições de cheias 
médias, no segundo.” 
“3 - O leito das restantes águas é limitado pela linha que corresponder à estrema dos 
terrenos que as águas cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar para 
o solo natural, habitualmente enxuto. Essa linha é definida, conforme os casos, pela 
aresta ou crista superior do talude marginal ou pelo alinhamento da aresta ou crista do 
talude molhado das motas, comoros, valados, tapadas ou muros marginais.” 
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A noção de margem e respectiva largura é definida pelo Artigo 11.º da Lei n.º 54/2005, 
de 15 de Novembro, segundo o qual: 
 
“1 - Entende-se por margem uma faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha que 
limita o leito das águas.” 
 “2 - A margem das águas do mar, bem como a das águas navegáveis ou flutuáveis 
que se encontram à data autoridades marítimas e portuárias, tem a largura de 50 m.” 
 “3 - A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, 
barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m.” 
“4 - A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, 
barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m.” 
 “5 - Quando tiver natureza de praia em extensão superior à estabelecida nos números 
anteriores, a margem estende-se até onde o terreno apresentar tal natureza.” 
 
De acordo com a nova Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) e o novo 
regime de utilização dos recursos hídricos e respectivos títulos (Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro) a gestão, 
licenciamento e atribuição dos títulos de utilização competem à administração da 
região hidrográfica territorialmente competente (ARH do Tejo, I.P.). 
 
Na área em estudo, as competências de licenciamento e fiscalização das utilizações 
do Domínio Hídrico, bem como, da gestão da qualidade da água competem à ARH do 
Tejo I.P..  
 
De acordo com o novo diploma (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio) a 
extracção de inertes para o aprofundamento do Canal da Barra Sul do Estuário do 
Tejo – principal acesso ao Porto de Lisboa, requer a atribuição de uma licença de 
utilização por parte daquela entidade. Prevê-se que tal licença tenha por base planos 
de desassoreamento a aprovar pela ARH Tejo, I.P. 
 
Cabe à Capitania do Porto de Lisboa a segurança (de bens, socorro a pessoas e 
segurança da navegação), os serviços de repartição e conservatória e os serviços de 
polícia do Domínio Público Marítimo. Salienta-se, ainda, que a Capitania do Porto de 
Lisboa é detentora de uma sala de situação, onde estão concentrados meios 
avançados de comunicação e informação que permitem saber exactamente o que se 
passa nas águas interiores e costeiras. Esta sala tem contacto directo com a Unidade 
Controlo Anti-terrorista (UCTA), que por sua vez está ligada a outras unidades 
internacionais. 
 
De acordo com o Artigo 37.º, Pontos 1 e 2, no caso de utilização do Domínio Hídrico 
ser sujeita a avaliação de impacte ambiental nos termos da legislação aplicável, o 
procedimento de atribuição de título de utilização só pode iniciar-se após a emissão de 
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declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável ou de 
decisão de dispensa do procedimento de avaliação de impacte ambiental. 
 
O novo regime de utilização dos recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 
de Maio), entende por extracção de inertes a intervenção de desassoreamento das 
zonas de escoamento e de expansão das águas de superfície, quer correntes, quer 
fechadas, bem como da faixa costeira, da qual resulte a retirada de materiais 
aluvionares granulares depositados ou transportados pelo escoamento nas massas de 
água de superfície, em suspensão ou por arrastamento, independentemente da 
granulometria e composição química, nomeadamente siltes, areia, areão, burgau, 
godo, cascalho, terras arenosas e lodos diversos (Artigo 77.º, Ponto 1).  
 
A realização da extracção de inertes, em águas públicas, é permitida quando se 
encontre prevista em plano específico de gestão das águas enquanto medida 
necessária à criação ou manutenção de condições de navegação em segurança e da 
operacionalidade do porto (Artigo 77.º, Ponto 3) e em locais que garantam (Artigo 78.º, 
Ponto 2):  
a) A manutenção do sistema de correntes, a navegação, a flutuação, o escoamento e 
o espraiamento de cheias; 
b) O equilíbrio dos cursos de água, praias e faixa litoral; 
c) A integridade dos ecossistemas e o estado da(s) massa(s) de água afectada(s); 
f) O uso das águas para diversos fins, recreativos, de lazer, a navegação e infra-
estruturas de apoio, captações, represamentos, derivação e bombagem; 
g) A integridade dos leitos e margens, bem como de estruturas nelas licenciadas; 
h) A segurança de obras marginais ou de transposição dos leitos. 
 
Segundo o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, Artigo 78.º, Ponto 7, sempre 
que não for possível a reposição dos inertes em domínio hídrico, a autoridade 
competente pode aliená-los em hasta pública, excepto quando os volumes em causa 
não justifiquem o recurso a este procedimento. 
 
Por outro lado, a Lei n.º 49/2006, de 29 de Agosto que tem por objecto as medidas de 
protecção da orla costeira através de um sistema de alimentação artificial das praias. 
Desta forma, as condições de extracção e dragagem de areias são definidos pelo n.º 1 
do artigo 2.º do diploma referido, segundo o qual “a extracção e dragagem de areias, 
quando efectuada a uma distância de até 1 km para o interior a contar da linha da 
costa e até 1 milha náutica no sentido do mar a contar da mesma linha, tem de 
destinar-se a alimentação artificial do litoral, para efeitos da sua protecção”. 
 
A alimentação artificial consiste na “colocação por meios artificiais de materiais 
arenosos em locais imersos ou emersos com vista à obtenção de um determinado 
perfil de praia ou de fundo favorável à dissipação de energia das ondas e a uso 
balnear, simulando situações naturais” (n.º 1, artigo 3.º). 
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Reserva Ecológica Nacional 
A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de 
Julho, revogada pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março que posteriormente foi 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro. Mais recentemente, o 
diploma anterior foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, com 
Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008, que estabelece o regime jurídico da REN. 
 
Segundo o Artigo 2.º deste diploma, “a REN é uma estrutura biofísica que integra o 
conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológica ou pela exposição e 
susceptibilidade perante riscos naturais, são objecto de protecção especial.” 
 
Em função da natureza e localização do projecto, toda a área de estudo está integrada 
na REN. De acordo com o Artigo n.º 20, n.º 1, “nas áreas incluídas na REN são 
interditas os usos e as acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: 
a) operações de loteamento;  
b) obras de urbanização, construção e ampliação;  
c) vias de comunicação;  
d) escavações e aterros;  
e) destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções necessários ao 

normal e regular desenvolvimento da operações culturais de aproveitamento 
agrícola do solo e das operações correntes de condução e exploração dos 
espaços florestais.  

2-Exceptuam-se do disposto no número anterior os usos e as acções que sejam 
compatíveis os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e 
redução de riscos naturais de áreas integradas em REN.” 
 
Exceptuam-se, ainda, do disposto no n.º 1 do artigo referido, “as acções de relevante 
interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do membro 
do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do 
membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam 
realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN”, equivalendo a 
Declaração de Impacte Ambiental favorável ou condicionalmente favorável ao 
reconhecimento de interesse público da acção “nos casos de infra-estruturas públicas, 
nomeadamente (…) portuárias (…), sujeitas a avaliação de impacte ambiental” (n.ºs 1 
e 3 do artigo 21.º). 
 
No Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, a que se refere o artigo 
20.º, são estabelecidos os usos e acções compatíveis com os objectivos de protecção 
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 
integradas na REN. Neste âmbito, a exploração de manchas de empréstimo para 
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alimentação artificial de praias, na faixa marítima de protecção costeira, consiste numa 
acção sujeita a autorização nos termos do artigo 23.º do regime da REN. 
 
Telecomunicações 
Na Praia de Carcavelos, a nordeste da Ribeira de Sassoeiros saem 3 cabos 
submarinos da PT Comunicações. A área de protecção destes cabos é definida na 
Carta Náutica nº. 26303 – Baía de Cascais e Barras do Rio Tejo (1:15.000, Julho 
2002). Dentro desta área é proibido o exercício de qualquer actividade susceptível de 
danificar os cabos submarinos, tais como, fundear, arrastar, rocegar ou utilizar 
quaisquer redes ou artes de pesca que atinjam o fundo. 
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Figura 4.31 – Localização dos cabos submarinos da PT Comunicações e respectiva área de protecção 

Fonte: Carta náutica nº. 26303 – Baía de Cascais e Barras do Rio Tejo. 
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Marcas de assinalamento marítimo, incluindo bóias e balizas 

Os dispositivos de sinalização marítima destinam-se a permitir que a navegação e 
manobra das embarcações se faça em condições de segurança. Em certos casos a 
volumetria das construções ou mesmo a vegetação e as formas de relevo situadas no 
enfiamento destes dispositivos podem reduzir ou anular a sua visibilidade. Justifica-se 
assim o condicionamento de qualquer obra ou actividade a realizar nessas áreas. 
 
A servidão constitui-se após a publicação do Decreto-Lei n.º 21.274, de 2 de Maio de 
1932. As servidões de sinalização marítima podem ser gerais ou particulares. Sempre 
que não se encontrem demarcadas, são consideradas servidões gerais. 
 
As zonas sujeitas a servidão particular são definidas e demarcadas caso a caso, em 
decreto referendado pelo Ministro da Defesa Nacional. Compete à Direcção de Faróis 
propor a delimitação das respectivas zonas de protecção, após a consulta às 
entidades portuárias ou administrativas. 
 
Entende-se como sinalização marítima os faróis, farolins, marcas e outros dispositivos 
destinados a permitir que a navegação e manobra das embarcações se realizem nas 
devidas condições de segurança. 
 
Na proximidade da área de estudo existem 2 faróis: São Julião e Bugio. Os 
condicionamentos a respeitar relativamente a faróis constam no Decreto-Lei n.º 
594/73, de 7 de Novembro. 
 
Na área de estudo existe também um conjunto de bóias de sinalização, 
nomeadamente, a balizagem do canal da Barra Sul e da Barra Norte e equipamento 
do Sistema DUKC (Dynamic Under-Keel Clearance). 
 
Área de servidão militar 

Qualquer acção incidente na área de servidão militar da Bateria da Raposeira rege-se 
pelo disposto no Decreto-Lei n.º 41/300, de 30 de Setembro de 1957, e carece de 
parecer da autoridade militar competente.  
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Figura 4.32 – Localização da área de servidão militar da Bateria da Raposeira 

Fonte: Extracto da Planta de Condicionantes do PDM de Almada. 
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4.12 Paisagem 
4.12.1 Considerações gerais 

O conceito de “paisagem” é um dos mais holísticos que se conhecem na nossa literatura 
científica. Efectivamente, este conceito tem sido objecto de uma evolução temporal e, 
como tal, não apresenta uma definição única. No presente estudo considera-se a 
paisagem como a “(…) parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo 
carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e ou humanos” 
(Convenção Europeia da Paisagem transposta para a legislação nacional, pelo Decreto 
nº 4/2005, de 14 de Fevereiro).  
 
A paisagem constitui uma entidade dinâmica e em constante evolução, cujas 
características dependem das intervenções humanas. Com efeito, a implementação do 
projecto de “Aprofundamento do Canal da Barra Sul do Estuário do Tejo” pode implicar a 
alteração de alguns elementos constituintes da paisagem dos locais de extracção e de 
deposição.  
 
Neste sentido, a análise da componente “paisagem” implica o conhecimento de duas 
ordens de factores: factores intrínsecos da paisagem, de âmbito biofísico e 
independentes da acção antrópica (como sejam, o relevo, a geologia e os solos) e 
factores extrínsecos, de carácter sócio-cultural, que correspondem à acção do homem no 
meio biofísico, ao longo dos tempos, (que é habitual sintetizar na ocupação do solo). 
Das interacções que se estabelecem entre estas duas componentes, resultam assim 
diversos padrões de ocupação do território, ou seja, diferentes paisagens.  
 
No presente estudo desenvolve-se uma descrição e análise sucinta da paisagem sobre a 
qual se desenvolve o projecto em avaliação, com vista a determinar a sua reacção às 
acções de implementação do projecto. Na área de estudo são definidas e caracterizadas 
as Unidades de Paisagem (UP) / Sub-Unidades de Paisagem (SUP) identificáveis por 
uma certa homogeneidade na sua resposta a perturbações externas.  
 
Numa fase posterior a análise detalhada do projecto e a sua confrontação com a 
caracterização paisagística permitirá avaliar se tais acções/elementos podem conduzir a 
incompatibilidades visuais ou a alterações graves nos cenários característicos dos locais 
afectados. Identificadas as afectações paisagísticas mais expressivas, serão 
especificadas as medidas que permitam, senão eliminar, pelo menos minimizar, as 
principais perturbações paisagísticas impostas pela implementação do projecto.  
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4.12.2 Caracterização da Paisagem 
 
O projecto incide sobre 2 áreas com paisagens distintas: 1) zona de dragagem (na 
entrada do Estuário do Tejo), e 2) áreas de deposição (praias da Costa da Caparica) e 
Cachopo Norte (na entrada do Estuário do Tejo).  
 
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 
fica localizada 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 
as áreas de depósito (praias da Costa da Caparica) ficam inseridas 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. 
 
Relativamente aos potenciais observadores das áreas de dragagem principal e de 
deposição (Cachopo Norte) convém distinguir: 
 

• os que têm percepção via terrestre, ou seja, utilizadores das praias de Carcavelos 
e da Parede, os utentes da estrada marginal (EN N.º 6). Estes observadores 
encontram-se localizados a uma distância de 2,0-3,0Km. A percepção actual da 
paisagem é, como se referiu, o extenso oceano e a linha de costa pontuada por 
praias.  

• os que têm percepção via marinha, ou seja, os nautas, os passageiros de 
cruzeiros e da maritimo-turística. Estes observadores estarão mais próximos da 
área de intervenção mas a sua percepção será apenas da embarcação que faz a 
dragagem, e do que fará a deposição; percepção idêntica à que se tem 
actualmente, ou seja, o rio a fundir-se com o oceano, a linha de costa e as praias, 
e pontualmente barcos e embarcações.  
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Figura 4.33 - Paisagem da Costa do Sol (Praia de Carcavelos, com vista  

para o Forte de S. Julião) 

 

Figura 4.34 - Paisagem da Costa do Sol (Praia de Carcavelos, com vista  
para o Forte de S. Julião) 
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Figura 4.35 - Vista da Praia de Carcavelos para o Oceano 

 
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. Actualmente esta zona está a ser alvo 
de diversas intervenções no âmbito do Programa Polis que visam essencialmente a: 
 

• Requalificação ambiental e valorização da estrutura verde, recuperando dunas e 
construindo jardins; 

• Restrição do trânsito automóvel e desenvolvimento de mobilidades alternativas; 
• Reestruturação urbana para reforço e valorização do espaço público; 
• Valorização das praias e da frente urbana litoral, construindo áreas de lazer 

equipadas e apoios de praia; 
• Consolidação do perímetro urbano e, construindo e planeando equipamentos de 

carácter social, cultural e recreativo. 
 
Os potenciais observadores das zonas de deposição na Caparica incluem os moradores 
da Costa da Caparica (observadores permanentes) e os utentes das praias e parques de 
campismo (observadores eventuais). Actualmente a sua percepção da paisagem é o 
oceano e a ligação ao rio, uma língua de areia e as embarcações que passam.  
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Figura 4.36 - Praia da Costa da Caparica (áreas de deposição de areias) 

 
Figura 4.37 - Outra praia da Costa da Caparica, zona dos hotéis  

(área de deposição de areias) 
 
 

4.13 Património Arqueológico 
4.13.1 Metodologia 

A vertente do património cultural, procurou analisar a área de incidência directa do 
projecto, ou seja, o local de inserção do projecto e uma envolvente de 200 metros.  
 
O EIA em causa no que respeita ao património cultural da região foi elaborado através da 
investigação bibliográfica, segundo as indicações do IGESPAR, decorrente de uma 
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reunião realizada nas instalações do DANS (Avenida da Índia - Lisboa) no dia 6 de 
Janeiro de 2009 com o Dr. Paulo Oliveira.  
 
Após a análise e definição da área de incidência directa e indirecta do projecto, realizou-
se uma investigação bibliográfica e documental exaustiva. Esta pesquisa deu especial 
importância aos resultados da investigação realizada no âmbito da base de dado do 
Instituto de Gestão do Património Arqueológico e Arquitectónico (Endovélico). Não 
negligenciou, naturalmente, os artigos da especialidade, a análise toponímica, a análise 
fisiográfica, assim como o contacto com as instituições que possam fornecer informações 
sobre o património local e a consulta dos processos existentes no IGESPAR referentes à 
área de projecto. 
 
Esta pesquisa permitiu compreender a dinâmica ocupacional da região, na sua total 
complexidade, de molde a avaliar as zonas arqueologicamente sensíveis com 
conhecimento das particularidades da zona em questão.  
 
 

4.13.2  Entidades Contactadas 
IGESPAR - DANS 
Foram consultados os ficheiros da base de dados Endovélico e solicitadas informações 
sobre o património da zona do projecto. 
 

4.13.3 Caracterização da Área em Estudo 
Há cerca de 5000 anos o nível da água do mar estabilizou, cobrindo as plataformas 
litorais e dando origem a amplos estuários. Os ocupantes das margens do rio Tejo 
contemporâneos da regularização de costa, no período mesolítico e neolítico, puderam 
assistir à inundação de alguns dos seus habitats.  
 
Estas populações retiravam do Tejo parte do seu sustento, e, provavelmente, já o 
utilizavam como meio de comunicação. Contudo os testemunhos arqueológicos apenas 
comprovam a circulação aquática a partir do período Calcolítico, existindo testemunhos 
de contactos a grande distância no povoado de Vila Nova de S. Pedro, desde esta data 
até à Idade do Ferro. 
 
A segurança do estuário do Tejo e a fácil penetração do território da região de Lisboa 
através dos braços do rio favoreceu, desde a antiguidade, a fixação de vários povos. Os 
Fenícios fixaram-se na margem norte do estuário no século XII a.C., organizando aí um 
verdadeiro entreposto de trocas comerciais.  
 
No ano de 205 a.C., a colónia fenícia que se havia estabelecido, foi ocupada pelos 
romanos. Em 61-60 a.C., devido à importância crescente em termos comerciais e 
militares que o sítio de Lisboa vinha tendo, o imperador Júlio César eleva-o à categoria 
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de município romano com o nome de Felicitas Julia, que substituiu com o nome de 
Olissipo ou  Olisipona. (AA.VV., 1991, p. 22). 
 
Da ocupação romana das margens do rio e da sua utilização como ancoradouro 
privilegiado e entreposto comercial encontramos abundantes indícios arqueológicos, tal 
como fontes escritas. As ânforas romanas, associadas a madeiras, encontradas pelos 
pescadores, quer no Mouchão de Alhandra, quer no Mouchão da Póvoa, poderão ser 
provenientes de um contexto de naufrágio.2. 
 
No que diz respeito às fontes escritas, Estrabão contradiz mesmo a ideia de que as 
embarcações que utilizavam os portos da Lusitânia se resumiam à cabotagem, afirmando 
“Quant au Tage, sa largeur à l’embouchure est d’environ 20 stades et sa profondeur 
suffisante pour que des navires à 10.000 amphores de fret puissent le remonter”3 
 
A presença romana está testemunhada, ainda, na faixa ribeirinha, de Lisboa até Cacilhas, 
Corroios, Arrentela e Alcochete. Para além dos testemunhos de equipamento urbano 
como o Teatro (Teatro Romano de Lisboa) e as Termas (Termas dos Cássios), foram 
encontrados na Casa dos Bicos quatro cetárias, certamente ligadas a um complexo fabril 
de salga e conservação de peixe. Na margem sul, em Cacilhas, foram também 
encontrados vestígios deste tipo de indústria.  
 
A navegação fluvial desenvolvida pelos romanos nesta área contribuiu para o 
desenvolvimento porto-industrial da região, como testemunham as diversas salgas de 
peixe e fornos encontrados na área a que nos referimos. 
 
Com a queda do Império romano, em virtude das invasões bárbaras, Lisboa passou a ser 
disputadas pelas tribos bárbaras. Assim, depois de 410 a.C. os Alanos ocupam Lisboa, 
seguindo-se Suevos e Visigodos, que se estabeleceram definitivamente em 472 a.C. As 
tribos Visigodas, apesar de num primeiro momento organizarem o território, tendo por 
base o legado romano, no final do século VII/ início do VIII entraram em guerra civil.  
 
A partir de 714 Lisboa foi ocupada pelos muçulmanos. A intensa actividade comercial 
com os povos do Mediterrâneo e os do Oriente originou um desenvolvimento dos núcleos 
urbanos do estuário, em especial Lisboa e Almada. Esta civilização desenvolveu intensas 
trocas comerciais.  
 
Contudo, os muçulmanos designaram as margens alagadiças do Tejo que 
caracterizavam a região de Vila Franca de Xira, de lezírias, considerando-as de pouco 

                                                 
2 Cândida Simplicio, “Rio Tejo. Histórias de algumas histórias por escrever”, in Vila Franca de Xira, Tempos 
do Rio,  Ecos da Terra, 2003 
3 Citado por Maria Luísa Blot e Severino Rodrigues, “O Rio Tejo e a circulação aquática. Materiais submersos 
e breve história de um complexo portuário.”  in Vila Franca de Xira, Tempos do Rio,  Ecos da Terra, 2003 
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proveito para a agricultura. Foi apenas após a reconquista, quando D. Sancho I doou as 
ilhas a colonos francos para cultivo, que se iniciou o processo de secagem dos pauis, 
atingindo-se o leito do Tejo Velho ou Mar de Pedra nos finais do século XIII.4 
 
A partir da conquista de Lisboa, a actividade fluvial do porto de Lisboa continuou a ser 
privilegiada como o testemunham os diversos forais (Lisboa, Povos, Almada e Vila 
Franca de Xira), posturas e cartas régias. A actividade naval da área do Porto de Lisboa 
já aparece destacada nos forais de Lisboa (1179) e Almada (1190), ao privilegiar os 
tripulantes das embarcações dando-lhes o foro de cavaleiros. (NABAIS e RAMOS, 1985, 
p. 12). 
 
No período da reconquista, e no posterior, observa-se ainda, que os itinerários régios 
coincidem com os pontos de escoamento portuário, permitindo defender que eram 
espaços navegáveis, que ligavam os principais portos do curso inferior e do estuário do 
Tejo. A cartografia do período pós-medieval enfatiza o carácter navegável do estuário do 
rio Tejo, apresentando as profundidades dos canais de acesso aos ancoradouros 
utilizáveis.5 Com os descobrimentos, o rio Tejo torna-se a principal via do comércio 
marítimo português, afirmando-se o porto de Lisboa e os restantes portos do Tejo como 
fortes núcleos de crescimento económico.  

 
O Rio Tejo terá, devido à intervenção do Homem, alterado a sua morfologia e o seu curso 
ao longo do período pré-indistrial, tendo os percursos navegáveis do Rio Tejo diferido 
radicalmente consoante o período histórico. Antes da abertura do Tejo Novo (1744 a 
1756) a lezíria incluía diversas ilhas entre os braços do rio, que actualmente se 
encontram assoreados, o Esteiro Grande, o Mar de Pedra e as Voltas de Andreza. 6 
 

                                                 
4 Cândida Simplicio, “Rio Tejo. Histórias de algumas histórias por escrever”, in Vila Franca de Xira, Tempos 
do Rio,  Ecos da Terra, 2003 
5 Maria Luísa Blot e Severino Rodrigues, “O Rio Tejo e a circulação aquática. Materiais submersos e breve 
história de um complexo portuário.”  in Vila Franca de Xira, Tempos do Rio,  Ecos da Terra, 2003 
6 Cândida Simplicio, “Rio Tejo. Histórias de algumas histórias por escrever”, in Vila Franca de Xira, Tempos 
do Rio,  Ecos da Terra, 2003 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROFUNDAMENTO DO CANAL DA BARRA DO PORTO DE LISBOA  
RELATÓRIO  (REV 1 – 2009-12-15) 

160 

Maria Luísa Blot e Severino Rodrigues referem para ilustrar a manutenção de canais 
navegáveis no rio Tejo até ao passado recente, um mapa do século XIX, “em que figura 
um tramo do Rio Tejo com a representação de Vila Franca de Xira entre a estrada 
terrestre e a via fluvial”. Os mesmos autores fundamentam ainda a tese da continuidade 
da circulação aquática com os achados arqueológicos trazidos pelas redes de pesca, 
barris, panelas e uma bilha de quatro asas com cronologias entre os séculos XI e XVIII.7 
 

4.13.4 Locais de Interesse Patrimonial Identificados 
 
Através da pesquisa bibliográfica foram identificados 18 elementos patrimoniais que se 
enquadram na categoria de património arqueológico subaquático, apresentando-se no 
Anexo III, as respectivas fichas. Contudo, não existe nenhum registo preciso sobre o local 
onde se encontram.  
 
Os elementos patrimoniais identificados são os seguintes: 
 

1. Patacho (1629) – Belém 
2. "Catharina Maria" (1724) - Boavista, Lisboa 
3. "Santa Anna" (1724) – Lisboa 
4. "Santo António de Pádua" (1724) - Cais da Pedra, Lisboa 
5. "São Gonçalo de Amarante" (1724) – Lisboa 
6. "São Frutuoso" (1724) – Lisboa 
7. "Nossa Senhora da Conceição" (1724) - Junqueira, Lisboa 
8. "Nossa Senhora do Monte do Carmo, ou Santo Elias" (1724) – Lisboa 
9. "Nossa Senhora da Boa Viagem" (1724) - Lisboa 
10. "Nossa Senhora da Conceição da Rua Nova" (1724) - Cais de Santarém, Lisboa 
11. "La Gaillarde" (1735) – Belém 
12. "Subtile" (1736) – Belém 
13. Naufrágio (1715) - Baía de Santa Catarina 
14. "Le Contenu" (1727) – Alcântara 
15. Naufrágio (1716) - Belém 
16. "St. Jean Baptiste ou La Fleur de La Mer" (1691) – Belém 
17. Naufrágio (1732) - Lisboa 
18. Naufrágio (1788) - Cais das Setes Casas, Santos, Lisboa 

 
 
Fonte: IGESPAR – Base de Dados Endovélico 
 
 

                                                 
7 Maria Luísa Blot e Severino Rodrigues, “O Rio Tejo e a circulação aquática. Materiais submersos e breve 
história de um complexo portuário.”  in Vila Franca de Xira, Tempos do Rio,  Ecos da Terra, 2003 
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4.14 Ambiente Sonoro 
4.14.1 Considerações gerais 

 
Para avaliar os potenciais impactes gerados pelo Projecto ao nível do ambiente sonoro, 
torna-se necessário caracterizar a situação existente no local, de modo a avaliar as 
eventuais alterações induzidas pelas intervenções previstas.  
 
Teve-se em consideração que a dragagem decorre na barra e a alternativa de deposição 
de dragados no Cachopo Norte, se realizam em zonas afastadas de áreas sensíveis, não 
sendo perceptível nas margens, o ruído produzido pelas mesmas. Nestas circunstâncias, 
a única operação que poderá decorrer nas proximidades de áreas sensíveis será a 
deposição de areias nas praias da Costa da Caparica. 
 
Por esta razão, foram realizados ensaios acústicos apenas em dois locais situados na 
frente urbana da Costa de Caparica, com a duração de 15 minutos, em dois dias 
distintos, localizados nas imediações do restaurante O Barbas e do Hotel Costa da 
Caparica, nos três períodos de referência 
 

4.14.2 Enquadramento Legal 
 
A avaliação dos níveis sonoros na área a intervencionar foi efectuada tendo como 
referência o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 9/2007, 
de 17 de Janeiro, em vigor desde 1 de Fevereiro de 2007 (alterado por o Decreto-Lei 
n.º 278/2007, de 1 de Agosto). O novo RGR revoga o Regime Legal sobre Poluição 
Sonora (RLPS) aprovado pelo Decreto-lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro (alterado 
pelos Decretos-Leis n.os 76/2002, de 26 de Março, 259/2002, de 23 de Novembro e 
293/2003, de 19 de Novembro). 
 
O actual RGR resulta da transposição da Directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente 
(transposta pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho), que tornou imprescindível 
proceder a algumas adaptações de modo a compatibilizá-lo com as normas agora 
aprovadas, em particular a adopção de indicadores de ruído ambiente harmonizados. 
 
Este documento legal estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, 
tendo em vista a salvaguarda da saúde e o bem-estar das populações. 
 
De acordo com o artigo 3.º, do Capítulo I – Disposições gerais – do novo RGR: 
 
A alínea i) define indicador de ruído como o parâmetro físico-matemático para a 
descrição do ruído ambiente que tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde 
ou no bem-estar humano. 
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A alínea j) define como indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) o indicador 
de ruído, expresso em dB (A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
 

 
 
A alínea l) define como indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday), o nível sonoro médio de 
longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 
correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de 
um ano. 
 
A alínea m) define como indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening) o nível sonoro 
médio de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão 
actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do entardecer 
representativos de um ano. 
 
A alínea n) define como indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight) o nível sonoro médio 
de longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão 
actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos 
representativos de um ano. 
 
A alínea p) define como período de referência o intervalo de tempo a que se refere um 
indicador de ruído, de modo a abranger as actividades humanas típicas. Os 3 (três) 
períodos de referência encontram-se delimitados do seguinte modo: período diurno 
(7h00-20h00), período do entardecer (20h00-23h00) e período nocturno (23h00-7h00). 
 
A alínea s) define como ruído ambiente o ruído global observado numa dada 
circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que 
fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado. 
 
A alínea t) define como ruído particular a componente do ruído ambiente que pode ser 
especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte 
sonora. 
 
A alínea u) define como ruído residual o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais 
ruídos particulares, para uma situação determinada. 
 
A alínea v) define como zona mista a área definida em plano municipal de ordenamento 
do território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além 
dos referidos na definição de zona sensível. 
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A alínea x) define como zona sensível a área definida em plano municipal de 
ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, 
hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter 
pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais 
como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno. 
 
A alínea z) define como zona urbana consolidada a zona sensível ou mista com 
ocupação estável em termos de edificação. 
 
Segundo o n.º 1, do artigo 11.º, do Capítulo III – Regulação da produção de ruído – do 
novo RGR, em função da classificação de uma zona como mista ou sensível deverão ser 
respeitados os seguintes valores limite de exposição: 
 
a) As zonas mistas – não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 

65 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dB(A) expresso pelo indicador 
Ln. 

b) As zonas sensíveis – não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 
55 dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior a 45 dB(A) expresso pelo indicador 
Ln. 

 
Todavia, de acordo com o referido diploma, compete aos municípios estabelecer nos 
planos municipais de ordenamento do território a classificação, a delimitação e a 
disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas (n.º 2, do artigo 6.º, do Capítulo II – 
Planeamento municipal). A classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas deverá 
ser realizada na elaboração de novos planos municipais de ordenamento do território em 
vigor (n.º 3, do artigo 6.º, do Capítulo II – Planeamento municipal). Os municípios devem 
acautelar, no âmbito das suas atribuições de ordenamento do território, a ocupação dos 
solos com usos susceptíveis de vir a determinar a classificação da área como zona 
sensível, verificada a proximidade de infra-estruturas de transporte existentes ou 
programadas (n.º 4, do artigo 6.º, do Capítulo II – Planeamento municipal). 
 
O n.º 3, do artigo 11, do Capítulo III – Regulação da produção de ruído – do novo RGR, 
refere ainda que até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os 
n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-
se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln 
igual ou inferior a 53 dB(A). 
 
Segundo o n.º 1, do artigo 13.º, do Capítulo III – Regulação da produção de ruído – do 
novo RGR, a instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas 
mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores 
sensíveis isolados, estão sujeitos: 
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a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º; e 
b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o 

valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 
particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do 
ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no 
período do entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do Anexo I do 
presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

 
Por sua vez, o artigo 14.º, do mesmo Capítulo do novo RGR, estabelece que é proibido o 
exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de: 
 
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 

e as 8 horas. 
 

4.14.3 Metodologia 
Com o objectivo de proceder à caracterização da situação de referência na zona 
referente às praias da frente urbana da Costa de Caparica, foram realizados ensaios 
acústicos em dois pontos, com a duração de 15 minutos, em dois dias distintos, 
localizados nas imediações do restaurante O Barbas e do Hotel Costa da Caparica, nos 
três períodos de referência. 
 
Devido ao facto dos valores registados no período nocturno, no ponto de medição situado 
junto ao restaurante O Barbas, terem apresentado uma diferença entre medições 
superior a 5 dB(A), foi realizado mais um ensaio, no período de referência em questão. 
Esta situação deveu-se à presença de uma elevada concentração de veículos 
automóveis nas proximidades do referido local, no ensaio efectuado no dia 29 de Outubro 
de 2009. 
 
Posteriormente, procedeu-se ao cálculo matemático dos indicadores Ln e Lden, com os 
valores obtidos a serem objecto de comparação com os valores legislados para zonas 
sensíveis e mistas.  
 

4.14.4 Resultados Obtidos 
Nos quadros seguintes são apresentados os valores obtidos nos ensaios acústicos 
realizados, assim como os posteriormente calculados para os indicadores Ln e Lden. 
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Quadro 4.31 - Compilação dos resultados obtidos nos ensaios efectuados junto do Hotel 
Costa da Caparica 

Hotel Costa da Caparica 

Localização 

 
Período Diurno Entardecer Nocturno 
Ensaio 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 

Data 29-10-09 02-11-09 29-10-09 02-11-09 29-10-09 02-11-09 03-11-09 
Início 18:15 18:10 20:00 20:00 23:20 23:25 23:00 
Fim 18:30 18:25 20:15 20:15 23:35 23:40 23:15 

Altura (m) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
LAeq [dB(A)] 56,4 56,7 54,8 57,0 53,6 54,2 53,3 

Ln [dB(A)] 53,7 
Lden [dB(A)] 60,7 
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Quadro 4.32 - Compilação dos resultados obtidos nos ensaios efectuados  
junto ao restaurante “O Barbas” 

Restaurante O Barbas 

Localização 

 
Período Diurno Entardecer Nocturno 
Ensaio 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 

Data 29-10-09 02-11-09 29-10-09 02-11-09 29-10-09 02-11-09 03-11-09 
Início 18:45 17:45 20:20 20:25 23:00 23:00 23:25 
Fim 19:00 18:00 20:35 20:40 23:15 23:15 23:40 

Altura (m) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
LAeq [dB(A)] 53,2 55,7 53,7 54,3 59,3* 54,2 52,8 

Ln [dB(A)] 53,6 
Lden [dB(A)] 60,1 

*Valor não considerado, devido ao facto de apresentar uma diferença superior a 5 dB(A), em relação às restantes 
medições efectuadas no período de referência em questão. 

 
 

4.14.5 Análise de Resultados 
A área objecto de análise, mais concretamente, a zona referente às praias da frente 
urbana da Costa de Caparica é fortemente influenciada em termos de ruído ambiente 
pelo tráfego rodoviário, pela circulação de pessoas e pelo mar. 
 
No que diz respeito ao indicador Ln, os valores obtidos nos dois locais seleccionados são 
bastante semelhantes, cumprindo estes, o valor legislado para zonas mistas. 
 
O mesmo acontece no que concerne ao indicador Lden, com os valores calculados a 
cumprirem o legislado para zonas mistas. 
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4.15 Acessibilidades fluvio-marítimas  
Com a finalidade de se ter uma estimativa dos movimentos de navios potencialmente 
interferentes com os trabalhos de dragagens na área, consultaram-se as estatísticas da 
APL, disponíveis no seu sítio da Internet. 
 
Serão apenas considerados os navios de deslocamento superior a 20000 Ton e aqueles 
que, eventualmente, transportarão cargas perigosas. Como não existe esta designação 
específica nos elementos estatísticos, consideraram-se nesta condição todos os navios 
que transportam granéis líquidos. Por outro lado, como no Porto de Lisboa não entram 
mais ramas, os hidrocarbonetos líquidos transportados são exclusivamente refinados, 
sendo pouco frequentes os navios transportadores com porte superior a 20000 Ton. 
Deste modo, adicionaram-se os números relativos aos dois tipos de navios arriscando, 
assim, o pecado por excesso. 
 
Durante o ano de 2007 entraram 466 navios> 20000 Ton e 412 transportando granéis 
líquidos; em 2008 estes números cresceram para 552 (+18.5%) e 444 (+7.8%), 
respectivamente. Admitindo que se tratou de um crescimento anormal ou, pelo menos, 
esporádico, irão assumir-se os números de 570 e 450 para uma estimativa em futuro 
próximo. Assim, ter-se-á um movimento anual de entradas e saídas desses tipos de 
navios de (570+450) x 2 = 2040 movimentos através da barra, tal equivalendo, em média, 
a 5,6 movimentos/dia através da zona das dragagens. 
 
No que se refere ao sistema DUCK (Dynamic Under-Keel Clearance), recentemente 
instalado na Barra Grande e materializado no local por dois ondógrafos – uma bóia 
fundeada cerca de 300 metros a NE da Bóia de Espera e um ADCP instalado no funso, 
mas afastado do eixo do canal - cremos não constituir obstáculo às operações de 
dragagem, nem aos movimentos de trânsito das dragas. 
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5 Evolução da Situação de Referência sem Projecto 
 
A manutenção da actual cota da barra sul do Tejo, correspondendo à não realização do 
Projecto objecto deste EIA, condiciona a possibilidade de entrada no Porto de Lisboa dos 
“navios de nova geração” - de dimensão aproximadamente 12 000 TEU - navio “deep 
sea” – e, em consequência, impossibilita o desenvolvimento previsto para o porto de 
Lisboa, de acordo com as orientações da UE, integradas nas Políticas Europeias de 
Transportes, apresentadas por Portugal à UE e assumidas no Plano Estratégico do Porto 
de Lisboa, da APL. 
 
Em termos económicos, o não desenvolvimento do Projecto corresponde a uma grande 
limitação ao desenvolvimento do Porto de Lisboa e à redução/ estagnação da sua 
importância, em termos de posicionamento nas rotas comerciais internacionais, por via 
marítima e, consequentemente, a uma diminuição da importância de Portugal e dos 
portos portugueses a nível europeu. 
 
Por outro lado, deve ter-se ainda em consideração que os dragados (areias) poderão ser 
utilizados para recuperação das praias urbanas da Costa da Caparica e/ ou aumento da 
cota do “Cachopo Norte”, melhorando as condições da barra, o que a não ser realizado 
irá ser socioeconomicamente negativo. 
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6 Avaliação de impactes 
6.1 Considerações gerais 

 
A identificação dos potenciais impactes ambientais do Projecto foi feita com base na 
consideração das suas características intrínsecas e das inerentes ao respectivo local de 
implantação, tendo em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais 
provocados por Projectos deste tipo, a experiência anterior da equipa técnica na 
realização de estudos de impacte ambiental e, finalmente, as informações e elementos 
recolhidos no âmbito deste trabalho.  
 
Neste capítulo foram analisados, de forma integrada, os impactes associados ao projecto 
principal (dragagem da barra do Tejo e deposição de dragados) juntamente com os 
designados projectos complementares ou associados.  
 
Os impactes foram classificados atendendo aos seguintes parâmetros:  
 
• Natureza (positivo, negativo, indeterminado). 
• Probabilidade de ocorrência (certo, provável, improvável). 
• Duração (temporário, permanente, contínuo, descontínuo). 
• Reversibilidade.(reversível, irreversível) 
• Possibilidade de minimização. 
• Magnitude (elevada, moderada, reduzida). 
• Importância ou significância (pouco significativo, significativo, muito significativo). 
 
Relativamente à magnitude dos impactes ambientais determinados pelo Projecto, foram 
utilizadas técnicas de previsão que permitiram evidenciar a intensidade dos referidos 
impactes, tendo em conta a agressividade de cada uma das acções propostas e a 
sensibilidade de cada um dos factores ambientais afectados. Assim, traduziu-se, quando 
exequível, a magnitude dos potenciais impactes ambientais de forma quantitativa ou, 
quando tal não for possível, qualitativamente, mas de forma tão objectiva e detalhada 
quanto possível e justificável. Conforme referido, a magnitude dos impactes foi 
classificada como elevada, moderada reduzida. 
 
Os impactes foram classificados também relativamente à sua importância ou 
significância, tendo sido adoptada uma metodologia de avaliação dominantemente 
qualitativa, que permitiu transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais 
determinados pelo Projecto em cada uma das vertentes em análise.  
 
Salienta-se que a magnitude e importância do impacte podem ser integradas num único 
conceito - significância. Efectivamente, enquanto a magnitude se refere à intensidade ou 
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extensão da afectação, medida através de indicadores tais como a extensão da área 
afectada, no caso do solo, a percentagem de população afectada ou alterações na 
qualidade da água, a importância traduz o valor ecológico ou social do recurso ou meio 
afectado. Da integração destes dois conceitos resulta a significância. A escala proposta 
para a classificação da significância dos impactes é apresentada no quadro seguinte:  
 

Quadro 6.1 Escala de significância 

Magnitude Valor do recurso ou meio Significância 

Muito elevado ou elevado Muito significativo 

Médio Muito significativo Elevada 

Baixo Significativo 

Muito elevado ou elevado Muito significativo 

Médio Significativo Média 

Baixo Pouco significativo 

Muito elevado ou elevado Significativo 

Médio Pouco significativo Baixa 

Baixo Pouco significativo 

 
Conforme referido, no que se refere à importância, os impactes ambientais resultantes do 
Projecto em análise foram classificados como pouco significativos, significativos ou muito 
significativos. 
 
Adicionalmente, os impactes identificados e analisados foram também classificados de 
acordo com a sua probabilidade de ocorrência (certos, prováveis ou improváveis), a sua 
duração (temporários ou permanentes, contínuos ou descontínuos), a sua reversibilidade 
(reversíveis ou irreversíveis), o seu tipo (directo ou indirecto) e a sua possibilidade de 
minimização (minimizáveis ou não minimizáveis). 
 
De acordo com o seu âmbito de influência, os impactes foram classificados como locais, 
regionais ou nacionais, tendo em conta a dimensão da área na qual os seus efeitos se 
fazem sentir. 
 
A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes deverão ser 
determinados com base no conhecimento das características de cada uma das acções e 
de cada factor ambiental, permitindo identificar impactes certos, prováveis ou 
improváveis. 
 
Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem 
apenas durante um determinado período, sendo permanentes em caso contrário. 
Distinguem-se ainda os impactes descontínuos, como aqueles que se fazem sentir de 
forma intermitente, dos contínuos, como aqueles que se fazem sentir sem interrupções. 
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Quanto à reversibilidade, os impactes têm um carácter irreversível ou reversível 
consoante os correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a médio ou 
longo prazo, designadamente quando cessa a respectiva causa. 
 
Os impactes foram também analisados relativamente à sua possibilidade de minimização, 
isto é, se é aplicável a execução de medidas minimizadoras (impactes minimizáveis) ou 
se os seus efeitos se farão sentir com a mesma intensidade independentemente de todas 
as precauções que vierem a ser tomadas (impactes não minimizáveis). 
 
Foram analisados os impactes associados às fases de construção e exploração, não se 
referindo explicitamente a fase de manutenção, visto os impactes associados a esta fase 
serem equivalentes aos da fase de construção. 
 
 

6.2 Geologia e Geomorfologia  
Não são esperados impactes para as fases de construção e exploração, ao nível 
geológico, uma vez que os materiais existentes no local de dragagem são idênticos aos 
materiais existentes no local de deposição. 
 
A nível geomorfológico haverá alteração devido à dragagem, o que constitui um impacte 
negativo, certo, reversível e temporário, tanto na fase de construção como de exploração. 
 

6.3 Clima 
As intervenções preconizadas no Projecto, não terão qualquer influência sobre o clima da 
região em que se insere. Assim, poder-se-á concluir que não haverá impactes a assinalar 
sobre este descritor, quer durante a fase de construção quer durante a fase de 
exploração do Projecto. 
 
 

6.4 Qualidade do ar 
6.4.1 Fase de construção 

Durante a fase de construção, o funcionamento da draga irá afectar a qualidade do ar da 
zona em estudo devido à emissão de poeiras e poluentes atmosféricos (como o dióxido 
de enxofre - SO2, óxidos de azoto - NOx, monóxido de carbono - CO, dióxido de carbono - 
CO2, e compostos orgânicos voláteis - COV), provenientes dos escapes dos motores 
destes equipamentos. 
 
Refere-se que alguns destes gases (CO, CO2) contribuem para o aumento do efeito de 
estufa. 
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No entanto, haverá que atender ao facto de as emissões poluentes geradas serem pouco 
significativas e ainda, que se trata de uma zona sujeita à influência de ventos, que 
dispersam os poluentes pela atmosfera. Assim, não se prevê ocorrência de 
concentrações elevadas de poluentes como consequência dos trabalhos de dragagem.  
 
Salienta-se que, 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 e a movimentação das retroescavadoras nas praias. 
 
Assim, caso seja depositado a totalidade das areias no Cachopo Norte e atendendo a 
que a distância a percorrer pela draga, desde o local de dragagem ao local de depósito 
de dragados é relativamente curta (cerca de 1km), as emissões atmosféricas emitidas 
pela draga serão em concentrações reduzidas, introduzindo um impacte negativo sobre a 
qualidade do ar pouco significativo, muito temporário, reversível e bastante localizado. 
 
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 
(cerca de 9km). Assim, é introduzido um impacte negativo sobre a qualidade do ar, pouco 
significativo (tendo em conta que se trata de uma zona sujeita à influência de ventos, que 
dispersam os poluentes pela atmosfera), mas com uma maior duração e mais 
significativo que a alternativa anterior e menos localizado, atendendo a que a draga terá 
de percorrer cerca de 9km para depositar os dragados. Para além disso, haverá que ter 
em consideração a necessidade de espalhar as areias nas praias com retroescavadoras. 
 
Quanto maior o volume de areias a depositar nas praias da Costa da Caparica, maior 
significância e magnitude terão os impactes sobre a qualidade do ar atendendo à maior 
concentração de poluentes emitidos pela draga e pelas retroescavadoras, por um período 
de tempo superior para a deposição de areias. 
 
Tendo em atenção que o equipamento de dragagem só será conhecido aquando do 
concurso para a adjudicação da empreitada, não é possível estimar estas emissões. 
 
Refira-se, no entanto, que será exigido no caderno de encargos ao empreiteiro, o 
abastecimento das embarcações com combustíveis com teores de enxofre inferiores a 
0,1%, em cumprimento da Directiva 2005/33/CE, de 6 de Julho e dos valores por esta 
estipulados e aplicáveis a partir de 01 de Janeiro de 2010.  
 

6.4.2 Fase de exploração 
Durante a fase de exploração, a única actividade geradora de impacte negativo sobre a 
qualidade do ar prende-se com a necessidade de se proceder periodicamente a 
dragagens de manutenção. 
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Nessas alturas, serão de esperar impactes negativos sobre a qualidade do ar, 
semelhantes aos da fase de construção, devido à emissão de poluentes provenientes do 
funcionamento dos motores das dragas e eventualmente das retroescavadoras, se nessa 
altura as areias também se distribuírem pelas praias da Costa da Caparica. Contudo, 
apesar de certos, serão impactes pouco significativos, de menor importância que na 
dragagem inicial, muito limitados no tempo e muito localizados no espaço. 
 
Os impactes apresentarão uma magnitude menor, já que se prevê que os volumes a 
dragar sejam menores, ou seja, a reposição das cotas de serviço será efectuada antes de 
se atingir uma situação idêntica à da situação de referência. 
 
 

6.5 Hidrografia e Hidrodinâmica 
As simulações matemáticas realizadas para analisar as várias alternativas de depósito de 
dragados e cujos resultados se apresentam no Anexo II, permitem concluir o que a seguir 
se refere. 
 
Verifica-se que decorrente da intervenção da dragagem ocorre uma tendência inicial para 
o aumento do transporte no canal da Barra. De facto a tendência inicial para deposição 
de areias no canal e, a curto prazo, no próprio “passe” da barra, deverá ser intensificada 
em consequência da intervenção de dragagem. Este resultado é corroborado pelo 
método empírico de análise das tendências de assoreamento de canais dragados que foi 
aplicado (Vicente e Uva, 1984), que permite concluir que a manutenção do “passe” da 
Barra e das suas vizinhanças nas profundidades requeridas exigirá um esforço acrescido. 
Estima-se que esse esforço sofra um acréscimo significativo de aproximadamente duas 
vezes o esforço actual, ademais obrigando a dragagens anuais. 
 
Da análise conjunta dos resultados das intervenções simuladas e das comparações 
hidrográficas efectuadas extrai-se a conclusão geral de que as alternativas de 
intervenção baseadas no depósito de areias sobre o Cachopo do Norte correspondem 
àquelas que têm como consequência uma maior 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. 
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Os resultados das simulações das alternativas de intervenção baseadas na dragagem e 
no depósito das areias nas praias da Costa da Caparica 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, resultando uma redução da estabilidade das praias, bem como um impacto 
negativo sobre a dinâmica do banco do Bugio e do seu avanço sobre o Canal da Barra. 
 
Ainda relativamente às soluções baseadas no depósito de areias sobre o Cachopo do 
Norte, verifica-se que os impactes positivos destas soluções são tanto maiores quanto 
maior o volume de areias depositado. A comparação dos resultados relativos aos locais A 
e B indica que a ocorrência de impactes positivos pode considerar-se semelhante, 
embora a localização desses impactes varie em função da zona de depósito e da 
agitação incidente. Pode concluir-se que o depósito sobre o cachopo do Norte apresenta 
impactes positivos para ambas as localizações, pelo que poderá ser efectuado o depósito 
ao longo de todo o bordo exterior do Cachopo do Norte, entre as localizações analisadas. 
 
De um modo geral todas as intervenções apresentam impactes nas correntes e na 
circulação do estuário, pouco significativos e localizados, o que resulta em alterações 
desprezáveis da salinidade no interior do estuário e da dispersão de poluentes na zona 
do corredor do Tejo, fora da área de intervenção. 
 
 

6.6 Qualidade da água  
 

6.6.1 Fase de construção 
Na fase de construção, as eventuais alterações ao nível da qualidade da água poderião 
resultar directamente da operação de dragagem, uma vez que a ressuspensão de 
sedimentos na coluna de água poderia conduzir ao aumento da concentração de sólidos 
em suspensão, com consequente aumento dos níveis de turvação e alterações da cor da 
água.  
 
A ressuspensão de sedimentos depende das características da matéria particulada, das 
correntes no local de dragagem, do tipo de draga utilizada e do modo como a dragagem 
é conduzida. Assim, a magnitude das alterações na qualidade da água resultantes do 
aumento de partículas sólidas em suspensão poderá ser minimizada através da escolha 
de um método de dragagem que provoque uma menor ressuspensão de sedimentos. 
 
Quanto às características da matéria particulada, no caso em estudo, os sedimentos são 
constituídos por areias, pelo que a extensão da área afectada será reduzida, dada a 
elevada velocidade de deposição dos materiais de ressuspensão (areias), 
comparativamente a uma situação em que os materiais seriam constituídos, sobretudo, 
por finos. 
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Atendendo aos factores geradores de impactes referenciados anteriormente, poderá 
considerar-se que haverá um impacte negativo sobre a qualidade da água mas muito 
pouco significativo, devido à ressuspensão temporária dos sedimentos na coluna de 
água. Esse impacte será certo, embora de carácter localizado (far-se-á sentir no local da 
dragagem e área envolvente próxima, e no local de deposição dos dragados), temporário 
e reversível (já que as partículas de sedimentos voltarão a depositar-se rapidamente, 
visto os dragados serem areias, e a coluna de água voltará a adquirir a concentração de 
sólidos em suspensão característica da situação antes da dragagem).  
 
Ainda na fase de construção, identifica-se um eventual impacte negativo sobre a 
qualidade da água resultante de eventuais derramamentos no meio hídrico de óleos e 
combustíveis utilizados pelos equipamentos afectos à obra (draga). No entanto, e 
atendendo a que serão adoptados normas e procedimentos rigorosos tendentes a evitar 
e a minimizar situações deste tipo e se considera que, em caso de acidente, o impacte 
gerado será pouco significativo e localizado, dado que se admite que serão tomadas 
medidas eficazes, de imediato, o que permitirá reduzir a quantidade de substâncias 
poluentes libertadas para a linha de água. Trata-se, assim, de um impacte negativo, 
temporário, muito pouco improvável, descontínuo e reversível. 
 

6.6.2 Fase de exploração 
Na fase de exploração, os eventuais impactes negativos sobre a qualidade da água 
resultarão da realização de dragagens periódicas de manutenção, constatando-se que 
induzirão impactes na qualidade da água semelhantes aos referidos para a fase de 
construção. 
 
No entanto, apresentarão uma magnitude menor, já que se prevê que os volumes a 
dragar sejam menores, ou seja, a reposição das cotas de serviço será efectuada antes de 
se atingir uma situação idêntica à actual. 
 
 

6.7 Qualidade dos Sedimentos 
A qualidade dos sedimentos não é alterada pela operação de dragagem. Tendo em 
consideração que é expectável a boa qualidade dos sedimentos dragados (areias), não 
se prevê que a deposição dos mesmos acarrete qualquer alteração nas zonas de 
depósito. Não há a considerar impactes neste descritor. 
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6.8 Sócio-economia 
 

6.8.1 Fase de construção 
Durante a fase de construção, prevêem-se alterações sobre o ambiente sonoro e sobre a 
qualidade do ar na zona de intervenção, bem como na zona envolvente, em resultado do 
aumento dos níveis de ruído e da concentração de poluentes gasosos e poeiras no ar, 
decorrentes do funcionamento de máquinas para as operações de remoção de 
sedimentos e aterro. Contudo, estas alterações têm magnitude diferente consoante a 
localização e tipologia dos trabalhos: 
 
Dragagem no Canal da Barra e Deposição no Cachopo Norte 
Os trabalhos de dragagem e deposição de sedimentos no Cachopo Norte irão introduzir 
alterações no ambiente sonoro e qualidade do ar que, no entanto, não se traduzem em 
incómodos sobre a população, atendendo à distância a que se realizam de aglomerados 
populacionais/ receptores sensíveis. Assim, não se prevêem impactes negativos sobre a 
população, para estas situações. 
 
Prevê-se alguma perturbação no tráfego marítimo, associada 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. Assim, espera-se um impacte negativo, certo, temporário, 
reversível, mas pouco significativo, atendendo a que as embarcações de grande porte 
não serão incomodadas e as de pequena dimensão poderão desviar ligeiramente a sua 
trajectória, sem perturbação significativa. É de referir, contudo, que esta perturbação se 
faz sentir sempre que se procedem a dragagens de manutenção na barra. 
 
Deposição de dragados nas praias da Costa da Caparica 
Sendo a zona de deposição das areias as praias da Costa da Caparica, as alterações 
sobre o ambiente sonoro e qualidade do ar poderão provocar alguns incómodos na 
população, traduzindo-se num impacte negativo, certo, temporário, reversível, mas pouco 
significativo. 
 
Por outro lado, ocorrerá, inevitavelmente, alguma perturbação da qualidade de vida da 
população, especialmente dos utilizadores das 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 e haverá que realizar 
o espalhamento da areia com recurso a retroescavadoras, criando grande perturbação na 
zona. Todos os utentes das praias serão informados que estas se encontram, 
temporariamente, interditas durante todo o período de depósito de areias nas praias. 
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Deste modo, é esperado um impacte negativo sobre a qualidade de vida da população, 
considerado significativo. É ainda um impacte classificado como temporário, descontínuo, 
certo, indirecto, localizado e reversível. De referir que tal impacte se faz sentir sempre 
que se procede à alimentação das praias da Costa da Caparica, o que tem acontecido, 
recentemente, todos os anos, desde 2007. 
 
 

6.8.2 Fase de exploração 
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 navios porta-contentores e 
outras embarcações de grandes dimensões. A sua implementação irá favorecer não 
apenas o concelho de Lisboa, onde se localizam os projectos associados, como também 
a região de Lisboa e o País (aumento de postos de trabalho e transporte de mercadorias 
a nível nacional), pelo incremento das condições de acessibilidade marítima do Porto de 
Lisboa. 
  
Por outro lado, a deposição do material dragado irá beneficiar: 

− No caso de imersão de areias no Cachopo Norte, as condições de fruição e 
segurança da frente ribeirinha norte do Estuário do Tejo, em particular, o 
seu trecho poente localizado entre Caxias e Paço de Arcos, com particular 
relevância para os usos balneares, náuticos e de lazer; 

− No caso da deposição nas praias da Costa da Caparica, as condições de 
fruição das praias de uso balnear localizadas na frente atlântica do concelho 
de Almada. 

 
Deste modo, e em qualquer dos casos, o sector do turismo será igualmente beneficiado 
pela implementação deste projecto. Em particular, ao beneficiar as praias referidas, 
gerando impactes positivos significativos, o projecto permitirá dinamizar o turismo 
balnear.  
 
Deste modo, as actividades económicas referidas serão extremamente favorecidas, 
identificando-se um impacte positivo muito significativo, ao nível económico e ao nível 
social, pela criação de riqueza directa e indirecta. Contudo são impactes reversíveis e 
temporários, pois as areias retiradas da barra irão depositar-se ao fim de algum tempo. 
Os impactes associados a esta manutenção serão muito semelhantes aos identificados 
na fase de construção. 
 
 

6.9 Sistemas ecológicos 
As operações de dragagem comportam diversos impactes negativos para os 
ecossistemas aquáticos, quer nas zonas sujeitas a dragagens, quer nas áreas de 
depósito, podendo agrupar-se em dois grupos: 
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• Acções que resultam na destruição de habitats e organismos, que incluem as 
operações de dragagem e deposição dos dragados; 

• Acções que têm como consequência o aumento dos níveis de perturbação do 
ecossistema, através do aumento dos níveis de turbidez e da ressuspensão de 
poluentes. 

 
As acções que provocam a destruição de habitats e de organismos resultam 
directamente das operações de dragagem e deposição dos dragados. Neste âmbito, o 
tipo de draga utilizada assume uma elevada importância na definição da magnitude 
destes impactes.  
 
No projecto em análise, optou-se pela utilização de dragas de sucção em marcha, sendo 
que a principal desvantagem deste tipo de dragas consiste em provocar taxas de 
mortalidade perto dos 100 %, em resultado do choque mecânico, aquando da entrada 
dos organismos nas tubagens.  
 
Contudo, o uso de outro tipo de dragas, nomeadamente, dragas de tipo Van-Veen, 
acarreta maiores impactes. Esta metodologia provoca uma maior ressuspensão dos 
sedimentos nos locais de dragagem comparativamente ao registado com dragas de 
sucção (Levings, 1992).  
 
Outro impacte, comum às duas metodologias referidas, está relacionado com o 
transporte dos dragados para o interior da embarcação, que resulta em elevadas taxas 
de mortalidade por asfixia dos organismos, por sobreposição de sedimentos 
sucessivamente dragados (Levings, 1992).  
 
Neste âmbito, a comunidade bentónica é grupo faunístico mais afectado, pois tratam-se 
de espécies sésseis ou de mobilidade reduzida. As operações de dragagem podem 
igualmente provocar a mortalidade de juvenis de peixes (Levings, 1992).  
 
Nas zonas de deposição dos dragados, podem verificar-se elevadas taxas de mortalidade 
na comunidade bentónica, por asfixia, como resultado da deposição dos sedimentos. 
 
Em resumo pode afirmar-se que um dos principais impactes das dragagens consiste na 
destruição das comunidades bentónicas, por deposição de dragados ou pela escavação 
submarina. Embora este facto determine a supressão temporária das comunidades 
bentónicas em areias, as biocenoses afectadas não têm um valor excepcional, e serão 
respostas pela recolonização a partir das comunidades adjacentes. Neste contexto, os 
impactes associados são certos, mas reversíveis e de baixa magnitude.  
 
As operações de dragagem têm como consequência o aumento da concentração de 
sólidos em suspensão na água, no local de dragagem e no local de deposição dos 
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sedimentos. Os impactes, contudo, não se restringem a estas zonas, já que os 
sedimentos são dispersos pelas correntes.  
 
De entre os impactes provocados pelo aumento da turbidez, destacam-se: 
 

• A diminuição da penetração da luz na coluna de água tem como consequência a 
diminuição dos níveis de produção fotossintética e, consequentemente, a 
diminuição dos níveis de oxigénio dissolvido (Levings, 1992). A este nível, as 
algas bentónicas são mais afectadas do que as populações de fitoplâncton, 
porque estas são arrastadas pelas correntes. A diminuição da produtividade 
primária e da abundância das populações de zooplâncton e fitoplâncton acarreta 
consequências em toda a cadeia trófica, havendo uma quebra dos valores de 
produtividade secundária.  

• Se as partículas em suspensão forem muito abundantes, podem provocar morte 
de diversos organismos por asfixia (O’Connor et al., 1976 in Costa, 2000). 
A comunidade bentónica, uma vez mais, será seriamente afectada tanto ao nível 
dos indivíduos adultos, como dos juvenis e das posturas, pois tratam-se de 
espécies sésseis ou com uma mobilidade muito reduzida. Os peixes não serão 
afectados, dado que têm capacidade de evitar as zonas intervencionadas.  

 
Na situação actual, em que os sedimentos são areias com elevada velocidade de 
deposição, é de esperar, com base nos resultados das simulações efectuadas, cujos 
resultados se apresentam no Anexo II, que a eventual alteração da qualidade da água, e, 
de modo especial, a turvação, seja muito pequena e localizada na zona de dragagem e 
de deposição de dragados, não alterando a qualidade da água no interior do estuário. 
 
Neste âmbito, é importante notar que os sedimentos a mobilizar são areias. As elevadas 
dimensões deste tipo de sedimentos (quando compradas com argilas e siltes) 
determinam que as areias se depositem pouco depois da sua mobilização. Este facto 
limitará fortemente os impactes associados ao aumento da turbidez, tanto nas áreas de 
dragagem como nos locais de deposição.  
 
Deste modo, globalmente, considera-se que estes impactes são negativos, certos, e de 
magnitude muito baixa.  
 
Por se tratar de sedimentos expectavelmente não contaminados, não se prevê que a sua 
remoção possa provocar a ressuspensão dos poluentes e induzir a uma mortalidade a 
curto, médio ou longo prazo (intoxicação aguda e crónica), bem como fenómenos de 
bioacumulação e biomagnificação (Wilson in Costa et al., 1999), relatados noutras 
situações, não se prevendo impactes a este nível.  
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6.10 Uso e Ocupação do plano de água e solo adjacente. 
Ordenamento e condicionantes  

6.10.1 Fase de construção 
Na fase de construção não são esperados impactes significativos sobre estes descritores 
associados directamente ao Projecto, à excepção do condicionamento ao tráfego 
marítimo-fluvial no canal da barra. No entanto, no âmbito das competências atribuídas à 
autoridade portuária, serão emitidos os necessários avisos à navegação pelo que, as 
perturbações induzidas pela presença da draga na zona de dragagem e no seu trajecto 
em direcção aos locais de depósito das areias serão minimizadas. Deste modo, resulta 
um impacte negativo, certo, pouco significativo, temporário, contínuo, certo, indirecto, 
localizado e reversível. 
 
Os impactes associados às alternativas de deposição de areias nas praias são negativos 
e significativos, tendo em conta o necessário encerramento das mesmas para o seu uso 
normal durante a época balnear, enquanto se executa a intervenção de alimentação 
artificial. Contudo, será um impacte localizado, temporário e reversível. 
 

6.10.2 Fase de exploração 
Em termos de uso do solo e de ordenamento do território, não são esperados impactes 
durante a fase de exploração do Projecto. 
 
De facto nenhum uso do solo será alterado. O Projecto permitirá uma melhor utilização 
das áreas a intervencionar, mas mantendo o uso actual, nomeadamente, e em particular, 
para as alternativas de intervenção que incluem a deposição de areias nas praias 
urbanas da Costa da Caparica, uma vez que o seu enchimento deverá melhorar as 
condições da sua utilização. 
 
 

6.11 Paisagem 
 
Na avaliação dos impactes de um projecto sobre a Paisagem devem-se considerar as 
características inerentes à paisagem bem como as características do próprio Projecto, já 
que será o resultado da combinação das duas a ditar as novas características visuais e, 
consequentemente, a “nova paisagem”.  
 
As características visuais da paisagem existente foram já avaliadas de forma detalhada 
na situação de referência. No que diz respeito às características visuais do projecto, elas 
serão analisadas neste capítulo a partir dos elementos de projecto existentes nesta fase. 
Relativamente às características visuais do Projecto interessa descrever, de forma 
sucinta, os aspectos que se poderão impor de forma mais drástica na envolvente 
paisagística. 
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As acções geradoras de impactes ao nível da paisagem são: 

• Localização do equipamento para realização da dragagem; 
• Transporte dos materiais dragados para imersão no Cachopo do Norte; 
• Transporte dos materiais dragados para as praias da Costa da Caparica; 
• Deposição de areias nas praias da Costa da Caparica. 

 
Destaque-se que, à partida, estas acções pouco interferem com as actuais características 
visuais da paisagem com excepção da deposição de areias na praia. Esta acção 
compreende que a introdução de novos elementos, ou seja, aumento da extensão de 
areal. 
 

6.11.1 Fase de construção 
 
Durante a fase de construção, prevê-se a ocorrência de um conjunto de impactes 
negativos na Paisagem, todos eles de carácter temporário.  
 
Zona de dragagem (no canal da barra do Rio Tejo) 
 
Muitos dos impactes directos e negativos previstos para esta fase são os que estão, em 
grande parte, associados à operação de dragagem e transporte, designadamente:  

• Diminuição da qualidade visual existente na generalidade da área em estudo 
devido à presença de equipamento para executar a dragagem. 

• Presença da draga para transporte dos materiais dragados. 
 
É importante ressalvar que a draga a utilizar nestas operações será, em princípio, uma 
draga de sucção que é em tudo semelhante a uma das embarcações comerciais que 
demandam diariamente o Porto de Lisboa. 
 
Estes impactes terão uma magnitude baixa, de carácter temporário, já que, em princípio, 
estarão resolvidos com a conclusão da obra. Podem, assim, ser considerados como 
pouco significativos e temporários. 
 
Áreas de deposição (praias da Caparica) e Cachopo Norte  
 
As acções que geram impactes na paisagem decorrentes das alternativas de imersão no 
Cachopo Norte e de deposição nas praias da Costa da Caparica, são distintos. No 
primeiro caso caracterizam-se pela presença da draga no local da imersão, gerando 
impactes na paisagem semelhantes aos da dragagem: estes impactes terão uma 
magnitude baixa, de carácter temporário, já que, em princípio, estarão resolvidos com a 
conclusão da obra e podem, ser considerados como pouco significativos e temporários. 
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No segundo caso, os impactes directos e negativos previstos para esta fase são os que 
estão, em grande parte, associados à operação de deposição de areias na praia, 
designadamente, à repulsão das areias para deposição nas praias e à presença de 
retroescavadora para modelação do perfil das mesmas. 
 
Estes impactes terão uma magnitude baixa e carácter temporário, já que, estarão 
resolvidos com a conclusão da obra. Podem, assim, ser considerados como pouco 
significativos e temporários. 
 

6.11.2 Fase de exploração 
 
Os principais impactes expectáveis para a fase de exploração para o descritor 
“Paisagem”, em qualquer das áreas de intervenção, serão decorrentes da cessação da 
operação de dragagem e da cessação das operações de imersão e deposição de areias, 
respectivamente no Cachopo do Norte e/ou nas praias da Costa da Caparica, consoante 
a alternativa de projecto implementada. 
 
Assim, os impactes directos positivos, significativos, permanentes, esperados para a fase 
de exploração, resultarão essencialmente do aumento da extensão de areias nas praias 
da Costa da Caparica. 
 
De igual modo, são esperados impactes semelhantes aos da fase de construção, sempre 
que se proceder a dragagens para a manutenção deste canal. Contudo, estes impactes 
apresentarão uma magnitude menor, já que se prevê que os volumes a dragar sejam 
menores, ou seja, a reposição das cotas de serviço será efectuada antes de se atingir 
uma situação idêntica à da situação de referência. De salientar, ainda, que as 
intervenções de manutenção do Canal da Barra já se realizam, para a manutenção da 
actual cota de serviço. 
 
 

6.12 Património Arqueológico 
 
Foram identificados dezoito elementos patrimoniais no estuário que se enquadram na 
categoria de património arqueológico subaquático. Contudo, desconhece-se a sua 
localização exacta, pois não existem estudos específicos que permitam determinar a área 
onde se localizam. Destaca-se o facto da barra do Tejo ser sucessivamente 
desassoreada, o que poderá ter determinado a destruição de muitos vestígios 
arqueológicos. As medidas mitigadoras previstas neste estudo permitirão reduzir os 
eventuais impactes da dragagem, que serão pouco prováveis. 
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6.13 Ambiente Sonoro 
6.13.1 Fase de construção 

 
Durante a fase de construção espera-se que ocorra um aumento dos níveis de ruído nos 
locais de implantação do projecto e nas suas imediações, devido essencialmente ao 
funcionamento do equipamento de dragagem e meios auxiliares, como, por exemplo, 
retroescavadora para espalhamento das areias dragadas, com consequente modelação 
do perfil das praias. 
 
Salienta-se que as actividades de dragagem apenas se verificarão durante o período de 
obra, sendo consideradas actividades ruidosas temporárias, ou seja, acções que, não 
constituindo um acto isolado, assumem carácter não permanente. 
 
É de admitir, para equipamentos de dragagem, emissões sonoras, a cerca de 50m, que 
podem variar entre 65 e 71 dB. 
 
Assim, poderá afirmar-se que o ruído gerado pelo funcionamento do equipamento de 
dragagem provocará, no local a intervencionar, e envolvente próxima, um impacte 
negativo sobre o ambiente sonoro, pouco significativo e de incidência localizada, 
reversível, temporário mas contínuo (admitindo que a draga funcionará 24h sobre 24h). 
 
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, pelo que tais impactes não têm 
significância.  
 
Durante a deposição de dragados nas praias urbanas da Costa da Caparica, a alteração 
do ambiente sonoro será mais significativa (impacte negativo, local, reversível, 
temporário, descontínuo e pouco significativo), atendendo à localização da área de 
intervenção mais próxima de zonas sensíveis. O ruído gerado pelo funcionamento dos 
equipamentos poderá causar incómodo aos utilizadores das praias, dos restaurantes e 
aos moradores mais próximos (frente à praia), pois prevê-se que as obras sejam 
realizadas durante a época balnear. 
 
Chama-se, no entanto, à atenção, para o facto de ser necessário proceder ao 
encerramento das praias que se encontrarem em intervenção. 
 
Refira-se, ainda, que já se têm realizado recentemente obras deste tipo no local em 
estudo sem que a população tenha levantado problemas, visto que o objectivo final é o 
melhoramento das praias. 
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6.13.2 Fase de exploração 
Durante a fase de exploração não é expectável uma alteração dos níveis sonoros 
associado ao Projecto em estudo. 
 
As dragagens de manutenção, por implicarem o funcionamento dos equipamentos 
motorizados associados à dragagem, constituirão também fontes de emissão de ruído, de 
ocorrência periódica ao longo do tempo de vida útil do projecto. Todavia, e uma vez que 
estarão em causa menores volumes de sedimentos a dragar, a duração da realização 
dessas intervenções será bastante inferior à estimada para a execução das dragagens de 
estabelecimento. Deste modo, prevê-se que o impacte na qualidade do ambiente sonoro 
associado às dragagens de manutenção seja semelhante ao sentido na fase de 
dragagem inicial, isto é, negativo, de magnitude baixa a média (admitindo que as dragas 
terão menor potência do que as utilizadas na fase de construção), reversível, certo, 
temporário e descontínuo, embora com menor duração. 
 
 

6.14 Acessibilidades fluvio-marítimas  
6.14.1 Fase de construção 

a) Faixa a dragar: Por definição do objectivo, a área a ser dragada situa-se no eixo do 
canal da Barra Grande (ou Barra Sul) de acesso ao Porto de Lisboa. Estende-se pelo 
eixo desse canal em cerca de 5 km, desde a isobatimétrica natural dos 20 metros que 
envolve os baixos circundantes (Cachopos) até ao seu interior, seguindo uma trajectória 
de azimute aproximado Z= 047º (Figura 1, Anexo I). 
 
Embora a largura média do rasto seja apenas de 250 metros, a definição dos taludes 
poderá estendê-la a cerca de 350 metros, o que limita ou, mesmo, compromete a 
passagem de navios com calados significativos (superiores a 9 metros), por não terem 
qualquer alternativa de desvio da sua rota quando a draga aí está a operar. 
 
b) Áreas de depósito dos sedimentos dragados: A primeira a considerar, situada cerca de 
1 milha a norte do rasto da dragagem, bordejando a face noroeste do Cachopo do Norte 
(Figura 1, Anexo I). Julga-se que não constituirá, pela sua localização relativamente à 
zona a dragar, significativo obstáculo à navegação que deverá navegar o mais próximo 
possível do Canal enquanto decorre o trajecto da draga para deposição e seu retorno à 
área de intervenção. 
 
Relativamente à segunda zona destinada a depósito, distribuindo-se paralelamente às 
praias da Costa de Caparica numa extensão de cerca de 2 milhas (Figura 1, Anexo I), 
considera-se que irá provocar maior nível de interferência com os navios que entram e 
saem a barra, porquanto a draga, para aceder à zona de depósito, terá de cruzar o eixo 
do Canal, tanto no percurso de ida, como no de regresso ao ponto de dragagem. 
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Nas considerações precedentes, partiu-se do lógico princípio que a navegação obrigada 
a desviar-se da draga durante a sua operação ou trânsito próximo o fará sempre pelo 
lado sueste do eixo do Canal, pelo facto de ser por aí que terá sempre garantido sondas 
reduzidas superiores a 10 metros. 
 
Espera-se assim, um impacte negativo, significativo, sendo de maior magnitude quando 
os dragados forem transportados para as praias da Costa da Caparica. 
 

6.14.2 Fase de exploração 
 
Na fase de exploração, os impactes são muito positivos, tanto em termos de navegação, 
quer em termos de agitação marítima. A maior ou menor influência das obras sobre a 
agitação marítima é função do local onde serão depositados os dragados, tal como já se 
referiu. 
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7 Análise de risco associada à navegação 
 
As hipóteses de risco associado à navegação, durante a fase de dragagem, são, 
conforme já referido anteriormente, a colisão com algum dos meios dragadores ou entre 
navios que deles tentem desviar-se em simultâneo, e o encalhe de algum navio no 
decorrer de uma tentativa de desvio dos obstáculos que constituem os meios de 
dragagem. Subsiste, ainda, a possibilidade de ocorrência de algum incêndio na 
sequência de uma mais grave colisão. 
 
Para atender atempadamente a qualquer destes tipos de acidente, a A.P.L. deverá ter 
mobilizados dois rebocadores durante os períodos de actividade dragadora os quais, 
embora possam permanecer no porto, terão o grau de prontidão suficiente para acorrer a 
qualquer sinistro. Pelo menos um deles deverá ser dotado de equipamento para combate 
a incêndio. 
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8 Análise de Alternativas 
 
Atendendo à natureza do projecto, a localização da dragagem não admite alternativa. 
Existem, contudo, duas soluções alternativas para o destino final dos dragados, que, 
como referido anteriormente, são as seguintes: 
 
• Imersão no talude noroeste do Cachopo Norte, para reforço. 
• Colocação de areias nas praias da Costa da Caparica. 
 
Conforme também já referido anteriormente, da combinação das duas alternativas de 
destino final para os materiais dragados, foram estudadas 7 alternativas de deposição 
das areias, em que a única variável é o volume de dragados a colocar em cada um dos 
locais, a saber: 
 
Alternativa 1 (Figura 78, volume II, Anexo II): 

• 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 (Z.H.). 

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

Alternativa 2 (Figura 111, volume II, Anexo II): 
• Deposição de 2 800 000 m3 na zona emersa das praias da Costa da Caparica; 

 
Alternativa 3 (Figura 144, volume II, Anexo II): 

• 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, semelhante à alternativa 1 (Figura 177, volume II, Anexo II): 

• 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, semelhante à alternativa 3 (Figura 210, volume II, Anexo II): 
• 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. 
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Como solução extrema foi ainda considerada a situação de imersão de 2 800 000 m3 na 
zona do talude noroeste do Cachopo do Norte, nos locais A e B: 
 
Alternativa 6 (Figura 243, volume II, Anexo II): 

• 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. 

 
Alternativa 7 (Figura 276, volume II, Anexo II): 

•  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). 

 
De modo a ser possível uma avaliação correcta das alternativas propostas para 
deposição de dragados, apresenta-se em seguida uma análise mais pormenorizada para 
as situações extremas, em que se deposita a totalidade das areias ou no Cachopo Norte 
ou nas Praias da Costa da Caparica, realçando os aspectos positivos e negativos 
associados a cada uma delas, para a fase de construção e de exploração. Apresenta-se 
ainda uma análise para as restantes alternativas. 
 
 

8.1 Fase de Construção 
Imersão no talude noroeste do Cachopo Norte da totalidade das areias (Alternativa 6) 
Atendendo a que a distância a percorrer pela draga, desde o local de dragagem ao local 
de depósito de dragados no Cachopo Norte é relativamente curta (cerca de 1km), as 
emissões atmosféricas emitidas pela draga serão em concentrações reduzidas, 
introduzindo um impacte negativo sobre a qualidade do ar pouco significativo, muito 
temporário, reversível e bastante localizado. 
 
Pela mesma razão, as alterações no ambiente sonoro serão em função da duração do 
percurso a efectuar pela draga para deposição das areias. Neste caso, poderá afirmar-se 
que o ruído gerado pelo funcionamento do equipamento de dragagem provocará, no local 
a intervencionar, e envolvente próxima, um impacte negativo sobre o ambiente sonoro, 
pouco significativo e de incidência localizada, reversível, temporário e contínuo 
(admitindo que a draga funcionará 24h sobre 24h). Dada a sua localização este impacte 
não tem significância. 
 
No entanto, salienta-se que o Cachopo Norte se encontra afastado de receptores 
sensíveis, a cerca de 2km da linha de Costa, não sendo previsível que os trabalhos 
provoquem incómodos sobre os habitantes mais próximos. 
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Em termos socioeconómicos, a deposição das areias neste local irá introduzir 
alterações no ambiente sonoro, que no entanto, não se traduzem em incómodos sobre a 
população, atendendo à distância de aglomerados populacionais/receptores sensíveis. 
Assim, não se prevêem impactes negativos sobre a população, para estas situações. 
 
Prevê-se uma perturbação no tráfego marítimo, associada à presença da draga no canal 
de entrada do Estuário, que condicionará temporariamente a navegação de 
embarcações. 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. Assim, espera-se um impacte negativo, certo, temporário, 
reversível, mas pouco significativo, atendendo a que as embarcações de grande porte 
não serão incomodadas e as de pequena dimensão poderão desviar ligeiramente a sua 
trajectória, sem perturbação significativa. 
 
Colocação da totalidade das areias nas praias da Costa da Caparica      (Alternativa 2) 
Para o caso de os materiais dragados serem depositados, na sua totalidade, 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 (cerca de 9km). Assim, é introduzido um impacte negativo sobre a 
qualidade do ar, pouco significativo (tendo em conta que se trata de uma zona sujeita à 
influência de ventos, que dispersam os poluentes pela atmosfera), mas com uma maior 
duração e mais significativo que na alternativa anterior e menos localizado, atendendo a 
que a draga terá de percorrer cerca de 9km para depositar os dragados. 
 
Durante a deposição de dragados nas praias urbanas da Costa da Caparica, a alteração 
do ambiente sonoro será mais significativa que na imersão referida na alternativa 
anterior, atendendo à proximidade do depósito de dragados de receptores sensíveis. 
Salienta-se que esta alternativa se localiza em zona mais próxima de receptores 
sensíveis e poderá prejudicar os utilizadores da praia, dos restaurantes e os moradores 
mais próximos (frente à praia), pois prevê-se que as obras sejam realizadas durante parte 
da época balnear. 
 
Prevê-se a ocorrência de um impacte negativo sobre o ambiente sonoro, mais 
significativo e de incidência mais abrangente e mais morosa que na alternativa de 
imersão no Cachopo Norte, reversível e contínuo (admitindo que a draga funcionará 24h 
sobre 24h). 
 
Em termos socioeconómicos, as alterações sobre o ambiente sonoro e qualidade do ar 
poderão provocar alguns incómodos na população, face à proximidade da zona de 
depósito com aglomerados populacionais/receptores sensíveis, traduzindo-se num 
impacte negativo, certo, temporário, reversível, mas pouco significativo. 
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Por outro lado, ocorrerá, inevitavelmente, alguma perturbação da qualidade de vida da 
população, especialmente dos utilizadores das 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 e insegurança na zona. Toda a zona de depósito de areias será interdita a 
qualquer tipo de utilização, enquanto durarem os trabalhos. 
 
Deste modo, é esperado um impacte negativo sobre a qualidade de vida da população, 
considerado significativo. É ainda um impacte classificado como temporário, descontínuo, 
certo, indirecto, localizado e reversível.  
 
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 projecto contribui para o 
melhoramento temporário das praias. 
 
Restantes Alternativas 
Quanto maior o volume de areias a depositar nas praias da Costa da Caparica, maior 
significância e magnitude terão os impactes associados, ou seja, maior concentração de 
poluentes emitidos pela draga e ruído produzido por um período de tempo superior para a 
deposição de areias, consequentemente, maiores incómodos sobre a população. 
 
 

8.2 Fase de Exploração 
Imersão no talude noroeste do Cachopo Norte da totalidade das areias (Alternativa 6) 
Em termos de hidrodinâmica, as intervenções baseadas no depósito de areias sobre o 
Cachopo do Norte 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 
referido canal, 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. A comparação dos resultados relativos aos locais A e B (Figura 1, 
Anexo I) indica que a ocorrência de impactes positivos pode considerar-se semelhante, 
embora a localização desses impactes varie em função da zona de depósito e da 
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agitação incidente. Pode concluir-se que o depósito sobre o cachopo do Norte apresenta 
impactes positivos para ambas as localizações, pelo que poderá ser efectuado o depósito 
ao longo de todo o bordo exterior do Cachopo do Norte, entre as localizações analisadas. 
 
Colocação da totalidade das areias nas praias da Costa da Caparica      (Alternativa 2) 
Em termos de hidrodinâmica, os resultados das intervenções baseadas na dragagem e 
no depósito das areias nas praias da Costa da Caparica 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 impacto negativo para a estabilidade das praias bem 
como num impacto negativo sobre a dinâmica do banco do Bugio e do seu avanço sobre 
o Canal da Barra. 
 
Em termos socioeconómicos, as alterações sobre o ambiente sonoro e qualidade do ar 
poderão provocar alguns incómodos na população, face à proximidade da zona de 
depósito com aglomerados populacionais/receptores sensíveis, traduzindo-se num 
impacte negativo, certo, temporário, reversível, mas pouco significativo. 
 
Salienta-se que a deposição de areias nas praias da Costa da Caparica irá beneficiar as 
praias, por muito que esta situação seja temporária, face às condições de agitação 
marítima que facilmente irão repor as condições iniciais, 
 
Restantes Alternativas 
Quanto maior o volume de areias a depositar no Cachopo Norte, maior a dissipação da 
energia das ondas do quadrante noroeste e maior a diminuição da agitação que cruza o 
canal da Barra, melhorando significativamente a navegabilidade do mesmo.  
 
Igualmente para um maior volume de areias a depositar no Cachopo Norte, resulta uma 
crescente 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. 
 
Assim, quanto maior o volume de areias a depositar no Cachopo Norte, mais significativo 
é o impacte positivo associado à hidrodinâmica. 
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9 Impactes Cumulativos 
 
No presente capítulo serão identificados e avaliados os impactes ambientais cumulativos 
associados ao Projecto objecto em estudo. 
 
Com efeito, foram considerados os impactes cumulativos, de acordo com a seguinte 
definição: "impactes que resultam de alterações que se somam causadas por outras 
acções, passadas, presentes, ou previstas, em simultâneo com o projecto”. 
 
Ao projecto de dragagem da barra sul do Tejo estão associados os seguintes projectos 
complementares ou associados: 
 

• 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. 

 
Durante a fase de construção não são de esperar impactes cumulativos entre o projecto 
em causa e restantes projectos previstos, uma vez que as respectivas fases de 
construção não serão coincidentes no tempo e as obras previstas para Alcântara 
encontram-se bastante afastadas do canal da Barra (cerca de 15 km). Contudo, durante a 
fase de exploração poderão ser identificados alguns impactes cumulativos, 
especialmente associados ao descritor da socioeconomia. 
 

*** 
 
Tendo em consideração o desenvolvimento previsto para o Porto de Lisboa, com vista a 
cumprir os objectivos já referidos neste relatório, em especial o aumento do movimento 
de carga, 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. 
 
De facto, os porta-contentores de “nova geração”, que demandarão o Porto de Lisboa, 
espera-se que tenham uma dimensão de aproximadamente 12 000 TEU - navio “deep 
sea”, o que, dada a sua dimensão e condicionamentos inerentes, conduz à necessidade 
de uma barra mais profunda.  
 
 
Assim, o aprofundamento do canal da Barra do Porto de Lisboa será fundamental para a 
concretização deste objectivo e dos projectos associados, na medida em que possibilitará 
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a passagem de porta-contentores de “nova geração” na barra, garantindo a sua 
aproximação ao terminal de Alcântara sem condicionalismos em termos de profundidade. 
 
A execução deste projecto está intimamente relacionada com as obras de 
desenvolvimento, em terra, de expansão e modernização do Terminal de Contentores de 
Alcântara, assim como a dragagem da sua bacia de acesso e de manobra, pois os navios 
de maior dimensão terão possibilidade de navegar na barra, contribuindo para o aumento 
da capacidade de movimentação de contentores. 
 
Assim, espera-se um impacte cumulativo positivo, muito significativo, em termos 
socioeconómicos, uma vez que grande parte do movimento de mercadorias se faz por via 
marítima e a implementação destes projectos proporciona uma crescente movimentação 
de carga em contentores. Este impacte positivo irá ter repercussões a nível nacional, na 
medida em que, com as obras de desenvolvimento em terra no Terminal de Contentores 
de Alcântara, serão melhoradas as acessibilidades para transportar, via terrestre, a 
mercadoria que é recebida no Porto de Lisboa, para dentro e fora do País, bem como, 
será criada a possibilidade de proceder ao seu transporte por via fluvial. 
 
Em termos de dinâmica e altura da água no interior do estuário e em particular no 
Terminal de Contentores de Alcântara, a dragagem na barra não introduz alterações com 
significado. 
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10 Medidas de Minimização 
10.1 Considerações gerais 

 
Após a identificação de impactes ambientais, ao nível dos diversos descritores, foram 
identificadas, analisadas e caracterizadas as medidas minimizadoras dos impactes 
negativos significativos identificados (atendendo às fases de construção e de exploração 
do Projecto), bem como aquelas que permitem valorizar os impactes positivos.  
 
As medidas de minimização preconizadas para um descritor normalmente irão actuar 
também na minimização de impactes de outros descritores, como adiante se verá. 
 
No caso deste Projecto, a implementação das medidas de minimização passa muito pela 
colaboração dos responsáveis pela draga e pelas retroescavadoras, pelo seu 
funcionamento e pelo controlo do modo como esta opera (poluição atmosférica, ruído, 
qualidade da água e sistemas ecológicos).  
 
O controlo da implementação das medidas de minimização é da responsabilidade da 
APL, que se pode apoiar em equipas subcontratadas para levar a efeito o mesmo. 
 
 

10.2 Qualidade do ar 
10.2.1 Fase de construção 

O impacte sobre a qualidade do ar resultante da emissão de poluentes a partir do local da 
dragagem (apenas devido ao funcionamento do equipamento de dragagem) e dos locais 
de deposição de dragados (equipamento de dragagem e meios auxiliares como, por 
exemplo, retroescavadora, para as alternativas que envolvem a deposição de areias nas 
praias) foi classificado como pouco significativo e temporário, verificando-se apenas 
durante a fase de construção. 
• Os veículos automóveis a motor afectos à obra, como por exemplo a retroescavadora, 

deverão estar em adequadas condições de manutenção, em conformidade com a 
legislação em vigor (Portaria nº 53/94, de 21 de Janeiro), minimizando-se assim a 
emissão de ruído e gases de escape; 

• 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. 

 
Refere-se que será exigido no caderno de encargos ao empreiteiro, o abastecimento das 
embarcações com combustíveis com teores de enxofre inferiores a 0,1%, em 
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cumprimento da Directiva 2005/33/CE, de 6 de Julho e dos valores por esta estipulados e 
aplicáveis a partir de 01 de Janeiro de 2010.  
 

10.2.2 Fase de exploração 
Durante os períodos em que forem realizadas dragagens de manutenção, dever-se-ão 
tomar os mesmos cuidados que foram preconizados para a execução da dragagem 
inicial, concretamente no que se refere à manutenção dos equipamentos mecânicos e à 
fiscalização dos trabalhos. 
 
 

10.3 Hidrografia e Hidrodinâmica 
10.3.1 Fase de construção 

Deverão ser respeitados os locais de dragagem e de deposição de dragados conforme o 
definido no projecto e devidamente controlados. É de referir que, para o efeito, se exige 
ao empreiteiro que o equipamento de dragagem seja dotado de sistema de 
posicionamento em tempo real (DGPS), procede ao controlo do posicionamento da draga 
através do equipamento VTS, e, ainda, se procede ao controlo da dragagem através da 
execução de levantamento hidrográficos antes e após da dragagem. 
 

10.3.2 Fase de exploração 
Durante os períodos em que forem realizadas dragagens de manutenção, dever-se-ão 
tomar os mesmos cuidados que foram preconizados para a execução da dragagem 
inicial, concretamente no que se refere à manutenção dos equipamentos mecânicos e à 
fiscalização dos trabalhos. 
 
 

10.4 Qualidade da água  
10.4.1 Fase de construção 

Tratando-se de um aspecto delicado, a qualidade das águas superficiais merece especial 
atenção no âmbito da definição de medidas mitigadoras. Como tal, recomenda-se o 
seguinte conjunto de acções com o objectivo de minimizar os impactes decorrentes desta 
actividade: 
 
• Deverá reduzir-se, tanto quanto possível, a extensão das dragagens, limitando-as 

estritamente às áreas prevista no Projecto; 
• Deverão ser divulgadas e explicadas, ao pessoal envolvido, as medidas ambientais a 

implementar na fase de obra, que garantam as boas práticas de construção e gestão 
desta obra, nomeadamente as relacionadas com a prevenção da contaminação com 
óleos e combustíveis; 
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• Os trabalhadores afectos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em caso 
de acidente, envolvendo derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não directamente, 
chamando as entidades competentes, de forma a reduzir a quantidade de produto 
derramado e a extensão da área afectada; 

• Adicionalmente, dever-se-á prever a existência de meios de combate à poluição 
resultante de derrames acidentais de combustível ou de outras substâncias 
poluentes, que poderão consistir em grandes rolos de material absorvente especial, 
um método particularmente eficaz para conter e isolar derrames daquelas 
substâncias. 

• O manuseamento de óleos deve ser conduzido com os necessários cuidados, de 
acordo com as normas previstas na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 88/91, de 23 
de Fevereiro, Portaria n.º 1028/92, de 5 de Novembro e Decreto-lei nº 153/2003, de 
11 de Julho), no sentido de evitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem 
contaminação da água. 

 
 

10.4.2 Fase de exploração 
 
• Deverá ser definido um conjunto de normas de carácter ambiental e ao nível da 

higiene e segurança que regulem e disciplinem a utilização das infra-estruturas 
portuárias (incluindo procedimentos de gestão de resíduos, de actuação em caso de 
derrame, de manutenção das embarcações, etc.) de modo a minimizar, tanto quanto 
possível, a possibilidade de contaminação da água. 

• Deverão ser tomadas as medidas previstas para a fase de construção, aquando a 
realização das dragagens de manutenção. 

 
 

10.5 Sócio-Economia 
10.5.1 Fase de construção 

 
As medidas minimizadoras preconizadas para minimizar os impactes sobre a qualidade 
do ar e sobre o ambiente sonoro, durante a fase de obra, constituem medidas indirectas 
de minimização dos impactes sobre a qualidade de vida das populações.  
 
Preconiza-se ainda a elaboração de um documento a afixar na Junta de Freguesia ou em 
locais perto das praias directa ou indirectamente afectadas, promovendo a informação da 
população mais afectada (praias urbanas de Almada, Oeiras e Cascais, consoante a 
alternativa de projecto a implementar, se assim, se justificar), referindo os objectivos e 
vantagens do Projecto, duração do mesmo, horário dos trabalhos, etc. 
 
Os trabalhos deverão ser programados e desenvolvidos tendo em consideração 
minimizar a duração dos mesmos. 
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De igual modo deverá ter lugar o aviso à navegação marítima e deverão ser tidos em 
consideração cuidados especiais, na zona da barra, durante o período de dragagens. 
 
 

10.5.2 Fase de exploração 
Durante a fase de exploração, os impactes serão positivos e são a razão de 
desenvolvimento deste projecto, não havendo necessidade de promover medidas de 
minimização. 
 
Salienta-se que deverá ter-se em consideração a necessidade de dragagens de 
manutenção que exigirão medidas de minimização semelhantes às da fase de 
construção. 
 
 

10.6 Sistemas ecológicos 
10.6.1 Fase de construção 

Para fazer face aos principais impactes enunciados, são propostas as medidas já 
identificadas para a minimização dos impactes sobre a qualidade da água. Salienta-se 
ainda que as operações de dragagem deverão ser limitadas à geometria do projecto, de 
modo a minimizar directamente os impactes sobre os sistemas ecológicos. 
 

10.6.2 Fase de exploração 
Durante os períodos em que forem realizadas dragagens de manutenção, dever-se-ão 
tomar os mesmos cuidados que foram preconizados para a execução da dragagem 
inicial, concretamente no que se refere à manutenção dos equipamentos mecânicos e à 
fiscalização dos trabalhos. 
 
 

10.7 Uso e ocupação do plano de água 
10.7.1 Fase de construção 

A medida proposta para minimizar os impactes sobre os usos do plano de água prende-
se com a necessidade de assegurar, no decurso das operações de dragagem e 
deposição das areias, uma gestão adequada da utilização do plano de água que, embora 
sujeita a condicionalismos, possa optimizar a funcionalidade do Porto de Lisboa e 
minimizar o período de utilização das praias da Costa da Caparica. 
 

10.7.2 Fase de exploração 
Durante os períodos em que forem realizadas dragagens de manutenção, dever-se-ão 
tomar os mesmos cuidados que foram preconizados para a execução da dragagem 
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inicial, concretamente no que se refere à manutenção dos equipamentos mecânicos e à 
fiscalização dos trabalhos. 
 
 

10.8 Paisagem 
10.8.1 Fase de construção 

Dentro das medidas a introduzir na fase de construção, para minimização dos impactes 
paisagísticos negativos, destacam-se a balização clara da área de intervenção de forma 
a conter quaisquer intervenções negativas na paisagem envolvente – zona de praia, no 
caso das alternativas que compreendem a deposição nas praias da Costa da Caparica.  
 
É de salientar que as medidas preconizadas para os descritores solos e uso e ocupação 
do solo permitem também minimizar os impactes sobre a paisagem. 
 

10.8.2 Fase de exploração 
Durante os períodos em que forem realizadas dragagens de manutenção, dever-se-ão 
tomar os mesmos cuidados que foram preconizados para a execução da dragagem 
inicial, concretamente no que se refere à manutenção dos equipamentos mecânicos e à 
fiscalização dos trabalhos. 
 
 

10.9 Património Arqueológico 
10.9.1 Fase de construção 

A impossibilidade de realizar a prospecção sistemática subaquática da área de projecto, 
não permite certificar a existência de vestígios arqueológicos subaquáticos que poderão 
vir a ser afectados pelo projecto. Assim, deverá ser promovida prospecção arqueológica 
subaquática antes de se iniciarem os trabalhos.   
 
O modelo de minimização de impactes deverá comportar os seguintes pontos e ser 
realizado numa fase imediatamente anterior à obra: 

• Eventual realização de operações pontuais de avaliação prospectiva nas áreas 
identificadas com vista a determinar a incidência da dragagem nesses locais de 
interesse arqueológico; 

• Acompanhamento permanente das dragagens por arqueólogos subaquáticos 
credênciados pelo DANS.  

• Contratação de uma equipa de arqueologia subaquática, susceptível de 
funcionar em regime de stand by durante todo o período em que decorrem as 
dragagens e as restantes obras intrusivas.  
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10.9.2 Fase de exploração 
Em princípio não se prevêem medidas durante a fase de manutenção, visto as dragagens 
não irem para além da cota estabelecida na fase de construção. 
 
 

10.10 Ambiente Sonoro 
10.10.1 Fase de construção 

No sentido de minimizar os impactes sobre a qualidade do ambiente sonoro, deverão ser 
tomadas as seguintes medidas: 
 
• Todos os equipamentos utilizados na obra, abrangidos pelo DL 221/2006, de 8 de 

Novembro, estão sujeitos ao cumprimento dos requisitos legais aí estabelecidos, 
nomeadamente a exibição da marca CE de conformidade e a indicação do nível de 
potência sonora garantido. 

• Deverá ser assegurado o cumprimento do estipulado na legislação em vigor 
relativamente aos valores limite de exposição ao ruído, em concreto no Regulamento 
Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

• Dada a realização da obra configurar uma actividade ruidosa temporária deverá ser 
cumprido o estipulado nos artigos 14º e  15º do RGR. 

 
 

10.10.2 Fase de exploração 
Durante as dragagens de manutenção deverão ser implementadas as medidas propostas 
para a fase de construção. 
 
 

10.11 Acessibilidades fluvio-marítimas  
10.11.1 Prevenção dos riscos relativos à navegação 

Numa primeira abordagem ao problema, admite-se a necessidade de instalação de um 
sistema de balizagem e de sinalização precavendo os riscos de interferência ou, mesmo, 
de colisão com a draga e seus equipamentos auxiliares. Concluiu-se, porém, com base 
numa lógica devida à prática, que a instalação de bóias, marcas ou balizas implantadas a 
uma distância considerada segura dos meios dragadores, limitará sobremaneira o espaço 
de manobra da navegação que pratica o Canal, já de si condicionado pelo 
estacionamento da draga sobre ele enquanto opera, ou próximo dele enquanto em 
trânsito para ou dos locais de depósito. 
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10.11.2 Navegação Comercial, Pesca, Recreio e Desportiva 
Existindo uma acentuada diferenciação entre os procedimentos de prática da barra para 
os vários tipos vocacionais de navegação, interessará tratá-los cada um isoladamente, no 
que diz respeito às medidas preventivas a adoptar no sentido de garantir a exclusão de 
ocorrência de acidentes. 
 
Estas medidas consistirão, essencialmente, na difusão de avisos, no rastreio em contínuo 
do material dragador e na informação “on time” da situação das operações  
 
Navegação Comercial 
a) A unidade de controlo do tráfego portuário (Control Lisboa), deverá incrementar a sua 
capacidade interventiva, no sentido de: 

• Efectuar o rastreio em contínuo dos movimentos da draga e seus auxiliares, 
conjugando-o com os movimentos dos navios que praticam a barra, quer na 
entrada, quer na saída; 

• Emitir com curta periodicidade (cada 30 minutos) comunicados à navegação nos 
canais 12, 16 e 74 VHF, reportando a localização da draga e os seus movimentos 
previstos, quando se justifique; 

• Intervir na correcção das derrotas de navios que incorram no risco de colisão com 
a draga, ou interferência com os trabalhos ou, ainda, no risco de encalhe ao 
efectuar manobras para evitar os obstáculos. 

 
A draga deverá possuir o sistema AIS para se poder efectuar o rastreio. 
 
b) As acções anteriores não prejudicarão a obrigatoriedade de a A.P.L. comunicar 
atempadamente às entidades competentes, designadamente Instituto Hidrográfico e 
Autoridade Marítima, o planeamento das operações, no sentido de serem emitidos os 
respectivos Avisos aos Navegantes, Editais, etc. 
 
Navegação de Pesca e de Recreio 
Foram consideradas estas duas actividades no mesmo grupo, pois ambas englobam 
embarcações de pequeno porte, mas dotadas dos meios de escuta e de comunicações 
adequados a mantê-las informadas da situação das operações. Além do mais, são 
embarcações que, ordinariamente, navegam “à vista”, possuindo capacidade de manobra 
suficiente para, com relativa facilidade, se afastarem de com facilidade de qualquer 
situação. 
 
Contudo, esta situação não é impedimento para que sejam divulgadas as operações de 
dragagem através de Aviso ou Edital, nas docas, marinas e lotas. 
 
Paralelamente e, no que apenas à pesca diz respeito, deverá ser impedido o fundear de 
artes e de armadilhas, assim como exercer qualquer outra actividade de captura, nas 
áreas afectas às operações de dragagem: canal, taludes e áreas destinadas ao depósito.  
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Navegação Desportiva 
Serão aqui incluídas as embarcações ligeiras de competição náutica (vela) e de pesca 
recreativa as quais, em princípio, não possuem meios de comunicação rádio enquanto se 
encontram na sua actividade. 
 
Embora estas embarcações poucas vezes actuem para fora de “Entre-Torres”, deverá 
tomar-se a medida de divulgar as operações de dragagem nas docas, ancoradouros, 
clubes náuticos ou outras instalações onde elas se baseiem ou tenham apoio, através da 
afixação e divulgação dos mesmos Avisos e Editais anteriormente citados. 
Concomitantemente, é do mais elementar bom senso que se não estabeleçam campos 
de regatas de vela nas proximidades das áreas compreendidas nas operações, pelo 
menos nos períodos em que elas estão em curso. 
 

*** 
Consequentemente, durante o período em que decorrerem as dragagens, ter-se-á 
aproximadamente em 5 a 6 vezes por dia, de adoptar um ou mais dos procedimentos: 
 

• O navio transportar Piloto desde ou até fora da barra; 
• Antecipar ou retardar os ETA ou ETD do navio, em função das operações da 

draga; 
• Suspender temporariamente a operação de dragagem; 
• Rastrear em contínuo os movimentos do navio e da draga por parte do LPC e sua 

intervenção efectiva, quando necessária. 
 
 

10.12 Gestão de resíduos 
 
A gestão dos resíduos durante a fase de construção deverá ser realizada de acordo com 
os procedimentos definidos no âmbito do Regulamento de Gestão de Resíduos de 
Embarcações do Porto de Lisboa, implementado pela APL, S.A.  
 
Assim, será obrigação do empreiteiro atender ao seguinte: 
 

• É da responsabilidade da tripulação da embarcação assegurar o correcto 
acondicionamento e descarga de resíduos para os meios de recepção 
disponibilizados pela APL, bem como, garantir o correcto acoplamento das 
mangueiras para trasfega de resíduos líquidos;  

• É ainda responsabilidade da tripulação comunicar à APL, directamente ou através 
do seu representante legal, sempre que os contentores de resíduos tiverem a sua 
capacidade esgotada e solicitar a sua substituição através de novo pedido de 
serviço; 
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• A recolha dos resíduos, quer se tratem de resíduos sólidos ou outros provenientes 
do funcionamento da embarcação ou de trabalhos de reparação/manutenção, terá 
de ser solicitada à APL e com uma antecedência mínima de 3 horas; 

• Se as dragas forem agenciadas, caberá ao agente de navegação introduzir no 
sistema informático PCOM os respectivos pedidos de serviço de recolha. Caso 
contrário, caberá ao responsável pelas embarcações efectuar estes pedidos, em 
impresso próprio da APL para este efeito, e remetê-los a esta Administração por 
via electrónica ou fax;  

• Estando ao serviço da Autoridade Portuária, as embarcações serão isentas da 
taxa fixa de resíduos, mas por cada operação de recolha será devida a taxa 
variável, função do tipo e quantidade de resíduos a entregar, definida no 
Regulamento de Tarifas da APL que se encontre em vigor; 

• As operações de recolha de resíduos serão executadas por operadores 
contratados pela APL, nas datas/horas e locais que venham a ser indicados pelo 
requisitante nos pedidos de serviço de recolha, devendo as alterações a estes ser 
comunicadas com 3 horas de antecedência; 

• Os atrasos no início das operações ou seus cancelamentos, da responsabilidade 
da embarcação ou seu representante legal, que não comunicadas com a devida 
antecedência, ficam sujeitas a penalidades de acordo com o Regulamento de 
Tarifas da APL; 

• Da mesma forma, quaisquer atrasos, inadequações ou alegadas insuficiências 
nos serviços de recolha da responsabilidade do operador de resíduos deverão ser 
comunicados à APL, pela embarcação ou seu representante, e serão traduzidos 
em reduções na facturação dos respectivos serviços de acordo com o mesmo 
Regulamento; 

• Por cada operação de recolha de resíduos a tripulação deverá, sem demora, 
assinar o Certificado de Recepção de Resíduos entregue pelo operador de 
recolha; 

• Na colocação dos contentores deverão ser cumpridas pela tripulação as 
indicações dos operadores de recolha de resíduos e apenas estes estarão 
autorizados a movimentar estes meios, sendo expressamente proibido a sua 
colocação a bordo sem requisição prévia à APL; 

• Os meios de recepção de resíduos deverão ser utilizados respeitando a sua 
capacidade e tipo de resíduos a que se destinam, sendo responsabilidade da 
tripulação manter a sua salubridade e integridade. 

 
A não verificação das medidas acima descritas ou a verificação de qualquer situação 
interdita nos termos do artigo 5.º do Regulamento de Gestão de Resíduos de 
Embarcações da APL, fará incorrer o responsável pela draga na prática de contra-
ordenação punível com coima. 
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11 Monitorização 
11.1 Considerações gerais 

 
Dos descritores analisados, aqueles que se considera serem mais sensíveis e com 
possibilidade de vir a sofrer impactes significativos, causados pela implementação do 
Projecto, deverão ser sujeitos a planos de controlo e monitorização no sentido de avaliar 
o seu comportamento e variação ao longo do tempo. Os descritores sujeitos a esta 
análise são os que seguidamente se identificam. 
 
Tendo em atenção as diferenças entre as alternativas de projecto em estudo, o programa 
de monitorização a implementar deverá ter em conta as especificidades da solução que 
vier a ser adoptada. 
 
 

11.2 Qualidade da água 
11.2.1 Fase de construção 

 
Na fase de construção dever-se-à proceder à monitorização da qualidade da água na 
área a dragar, na zona de imersão no Cachopo do Norte e na sua proximidade e/ou na 
proximidade do local de repulsão para depósito de materiais dragados nas praias da 
Costa da Caparica, conforme aplicável. Tendo em atenção que é expectável que os 
materiais dragados sejam areias limpas, a campanha a realizar deverá respeitar os 
seguintes requisitos: 
 
− Parâmetros a monitorizar 
Os parâmetros a monitorizar foram seleccionados tendo em conta as alterações 
previsíveis ao nível da qualidade da água decorrentes das actividades associadas à fase 
de execução do projecto em causa. Esses parâmetros são os seguintes: 
 

- Turvação 
- Oxigénio dissolvido 
- pH 
- Sólidos em suspensão totais 
- CBO5 
- CQO 
- Hidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados 
- Óleos minerais. 
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− Metodologia 
Os métodos analíticos de referência para a análise dos parâmetros em causa são os 
referidos no Decreto-Lei n.º 236/98. 
 
− Locais de amostragem 
Na zona da dragagem e na zona de imersão do Cachopo do Norte deverão ser 
recolhidas amostras em dois pontos por cada local, um a montante e outro a jusante. na 
zona de deposição nas praias da Costa da Caparica, deverão ser recolhidas amostras 
em dois pontos do plano de água na proximidade do local de repulsão. 
 
− Frequência de amostragem  
Deverá ser realizada uma amostragem, com um intervalo de um mês, nos pontos 
referidos, durante o período de realização das dragagens (uma amostragem antes das 
obras, outra no meio do período de realização das obras, outra no fim das obras e ainda 
outra um mês depois da finalização das obras). Cada amostragem deverá ser realizada 
de modo a caracterizar as fases de enchente e de vazante. 
 
 

11.2.2 Fase de exploração 
 
Não se prevê necessidade de realizar monitorização da qualidade da água na fase de 
exploração, porque as dragagens a realizar serão de menor dimensão que para a fase de 
construção. 
 
 

11.3 Ambiente Sonoro 
O impacte identificado nesta fase que poderá causar maiores incómodos à população e 
passível de monitorização está relacionado com a afectação do ambiente sonoro, pelo 
aumento dos níveis de ruído devido, principalmente, ao funcionamento da maquinaria 
afecta à obra, apenas no caso de deposição de areias nas praias da Costa da Caparica. 
Neste contexto, preconiza-se a monitorização dos níveis de ruído nas condições 
seguidamente explicitadas. 
 
A monitorização dos níveis de ruído na fase de construção terá como objectivo principal 
avaliar o cumprimento da legislação em vigor relativa ao ruído (Decreto-lei nº 9/2007, de 
17 de Janeiro), concretamente o seu artigo 11º (valores limite de exposição), caso a 
solução adoptada envolva a deposição de areias nas praias. 
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− Locais de avaliação 
Deverá ser monitorizado o ruído nas zonas habitacionais mais próximas durante as fases 
de construção e manutenção nos mesmos locais que foram controlados na situação de 
referência. 
 
− Metodologia 

A monitorização relativa ao ruído deverá envolver a determinação dos parâmetros 
acústicos Lden e Ln,. Para esse efeito, deverão ser realizadas medições de ruído, cuja 
representatividade deverá ter em conta o referido na Recomendação do IPAC (parte 2 – 
Ensaio de medição de níveis de pressão sonora – critério de exposição – nível sonoro 
médio de longa duração, ponto 2.1).  
 
As medições devem ser efectuadas no exterior a, pelo menos, 3,5 m de qualquer 
estrutura reflectora e a uma altura do solo entre 1,2 e 1,5 m, tal como indicado no ponto 
5.2.1 da parte 1 da Norma Portuguesa NP 1730 de 1996. 
 
As medições devem ser realizadas durante um período de tempo representativo das 
condições da zona a que dizem respeito, no que se refere à exposição das populações 
ao ruído. 
 
− Frequência de amostragem  
Uma vez, ao longo da realização das dragagens de construção, outra nas de 
manutenção, abrangendo qualquer das fases do trabalho diurno e nocturno. 
 
− Tratamento dos resultados 

Os resultados obtidos deverão ser confrontados com os valores estabelecidos no 
Decreto-Lei n.o 9/2007, de 17 de Janeiro, nos termos do n.o 1 ou do nº 3 do Artigo 11º 
(Valores limite de exposição) desse mesmo diploma, que obriga a que: 
 
“1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser 
respeitados os seguintes valores limite de exposição: 
• as zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 

dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador 

Ln; 
• as zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 

dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador 

Ln; 

(…) 
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3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas, para efeitos de verificação do valor 
limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual 

ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 db(A). “  
 
Deverá ser elaborado um relatório onde conste a apresentação e comparação dos 
resultados obtidos com os valores regulamentares do DL nº 9/2007, e apresentado em 
papel e em suporte informático. 
 
 

11.4 Arqueologia subaquática 
 
Durante a fase de dragagem deverá estar presente um arqueólogo, apoiado por uma 
equipa de arqueólogos, todos especialistas em arqueologia subaquática. 
 
 

11.5 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 proceder-se ao controlo 
da dragagem e da deposição dos sedimentos por sistema DGPS instalado na draga, com 
verificação por sistema VTS do Porto de Lisboa, e, ainda, deverá realizar-se o 
levantamento batimétrico periódico da zona a dragar, como já previsto pela APL. 
 
 

11.6 Periodicidade dos relatórios 
 
Serão apresentados relatórios, associados a cada conjunto de análises realizadas. 
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12 Conclusões 
 
O Projecto em análise (aprofundamento do Canal da Barra Sul do Porto de Lisboa) 
corresponde a uma dragagem de 2 800 000 m3 de areia limpa, que em alternativa 
poderão ser lançados ou nas praias da Costa da Caparica ou no Cachopo Norte, ou em 
ambos os locais em simultâneo. Com esta dragagem pretende-se atingir a cota -18,5 m, 
no canal em causa. 
 
Este Projecto prende-se, fundamentalmente, com o desenvolvimento do Porto de Lisboa, 
principalmente no que respeita ao aumento de movimentação de contentores, através de 
navios porta-contentores de nova geração, que exijam maiores fundos, tendo em 
consideração, por uma lado, a integração do Projecto na Política Europeia de 
Transportes, e, por outro, a implementação do “Plano Estratégico do Porto de Lisboa”, 
que dá resposta à mesma. 
 
Como projectos associados ao Projecto em estudo, consideram-se os seguintes:  

− Alteração da bacia de acesso e manobra do Terminal de Contentores de 
Alcântara;  

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

 
Os concelhos que se prevêem poderem vir a ser afectados pelo Projecto serão os 
seguintes: Oeiras e Cascais, dada a proximidade da sua orla marítima às obras em 
causa; Lisboa, devido à importante interacção do Projecto com o futuro funcionamento do 
Porto de Lisboa (Terminal de Alcântara); Almada, atendendo à esperada melhoria das 
praias da Costa da Caparica por deposição das areias dragadas, se o destino das areias 
dragadas for este. 
 
Os impactes negativos associados ao Projecto são muito pouco significativos e estão 
associados à fase de construção. A situação relativa ao descritor ruído poderá afectar 
áreas de residência e restaurantes se e quando o destino das areias dragadas for a 
alternativa das praias da Costa da Caparica. Para esta alternativa, há, ainda, a considerar 
um ligeiro aumento da poluição atmosférica devido ao maior trajecto efectuado pela 
draga e ao movimento das máquinas nas praias, para regularização das areias dragadas. 
Durante a deposição de areias nas praias, estas ficarão interditas ao público, podendo 
causar incómodos significativos para os utentes. 
 
Refere-se, ainda, que durante a realização das dragagens serão tidos cuidados especiais 
com a entrada de navios na barra, havendo necessidade de se realizar o desvio da draga 
para que aquela operação ocorra em segurança, considerando-se, assim, um impacte 
negativo. 
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Não se prevê alteração da qualidade da água, visto estarem a ser dragadas areias limpas 
e tanto o funcionamento dos equipamentos, como a execução da dragagem ser feita de 
forma a garantir que não serão lançados resíduos para a água. 
 
Na fase de exploração, os impactes são positivos e significativos, nomeadamente: 

− a dragagem da barra permite a entrada de navios porta-contentores de grande 
porte, garantindo um desenvolvimento do Porto de Lisboa e do país, com recurso 
a um modo de transporte mais sustentável – impacte positivo muito significativo; 

− a utilização das areias dragadas no enchimento das praias da Costa da Caparica 
é importante para os utentes das mesmas – impacte positivo significativo; 

− a dragagem em si não introduz alteração com significado quer em termos de 
correntes, quer de níveis no interior do estuário; 

− a deposição de maiores volumes de areias provenientes da dragagem no 
Cachopo Norte contribui para uma maior segurança de navegação na Cala Sul e 
maior estabilidade nas praias da Costa da Caparica e nas praias do concelho de 
Oeiras. Não há alteração devido ao Projecto nas praias do Concelho de Cascais. 

 
Prevê-se a monitorização do ruído na envolvente das Praias da Costa da Caparica 
durante a deposição de areias nas mesmas. Será controlada a batimetria da zona do 
Canal a dragar, antes e após a dragagem. De igual modo, será acompanhada e 
controlada a realização das obras de modo a garantir que as dragagens ocorram na zona 
em questão e com a dimensão desejada. Haverá acompanhamento permanente dos 
trabalhos de dragagem por um arqueólogo. Será controlada também a qualidade da água 
nas zonas de dragagem e de deposição das areias. 
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