
 
                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. 

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de 

Transposição de Sedimentos da Foz do Rio 

Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia 

da Franquia 

VOL. I – RELATÓRIO SÍNTESE Rf14040/01 fev-15 

Referência orçamental: SW.16.02.36 

Contrato n.º SW/14/CN013 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar 
Edifício D --- 1649-038 Lisboa --- Portugal

 
+351 217 103 160 

TEL 

+351 217 103 169 
FAX

 
nemus@nemus.pt 
www.nemus.pt 

 

 

 Apresentação 

 

 

A NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda. apresenta o Estudo de Impacte Ambiental do Estudo de Impacte Ambiental do Estudo de Impacte Ambiental do Estudo de Impacte Ambiental do 

Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da FranquiaProjeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da FranquiaProjeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da FranquiaProjeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia. 

A NEMUS agradece a confiança e todo o empenho demonstrados pela Sociedade Polis Litoral Sudoeste, 

S.A. no decurso da realização do trabalho. 

 

Lisboa, fevereiro de 2015 

 

 

 O Diretor de Projeto 

 
 
 

 Pedro Bettencourt Correia 

 
 





 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira i 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de 
Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para 

Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia 

 

Volume I – Relatório Síntese 

Volume II – Anexos 

Volume III – Resumo Não Técnico 

 

ÍNDICE 

1. Introdução 1 

1.1. Nota introdutória 1 

1.2. Identificação do projeto, da fase em que se encontra, do proponente e da 
entidade licenciadora ou competente para a autorização 2 

1.3. Identificação da equipa responsável pelo EIA 3 

1.4. Enquadramento legal 4 

1.5. Âmbito e objetivos do EIA 5 

1.6. Metodologia e descrição geral da estrutura do EIA 6 

2. Objetivos e justificação do projeto 9 

2.1. Objetivos e justificação do projeto 9 

2.2. Antecedentes do projeto 12 

2.3. Alternativas do projeto 13 



 

ii Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

3. Descrição do projeto 15 

3.1. Enquadramento geográfico 16 

3.1.1. Áreas sensíveis 18 

3.1.2. Planos de ordenamento do território, condicionantes, servidões e restrições 
de utilidade pública 19 

3.2. Descrição geral 20 

3.2.1. Área a dragar, volume de sedimentos e cotas a atingir 21 

3.2.2. Comportamento hidrodinâmico e sedimentar; navegabilidade 24 

3.2.3. Destino final dos dragados 25 

3.3. Empreitada geral 38 

3.3.1. Definição da área a afetar 38 

3.3.2. Estaleiros e instalações provisórias 39 

3.3.3. Principais atividades de construção e processos construtivos 40 

3.3.4. Programação temporal 42 

3.3.5. Maquinaria e meios humanos 42 

3.3.6. Caracterização dos fluxos de materiais envolvidos 43 

3.4. Exploração e manutenção 45 

3.5. Consumos, efluentes e resíduos 46 

3.5.1. Consumos 46 

3.5.2. Efluentes 46 

3.5.3. Resíduos 47 

3.6. Emissões 50 

3.6.1. Emissões atmosféricas 50 

3.6.2. Fontes de produção de ruído e vibrações 50 

3.7. Perspetivas para a fase de desativação do projeto 52 

3.8. Projetos associados ou complementares 52 

3.8.1. Plano de Arranjo da Orla Costeira para a praia das Furnas 52 

3.8.2. Projeto de requalificação e valorização de Vila Nova de Milfontes 54 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira iii 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

4. Caracterização do ambiente afetado pelo projeto 57 

4.1. Introdução 57 

4.2. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 58 

4.2.1. Introdução 58 

4.2.2. Enquadramento geológico 58 

4.2.3. Enquadramento geomorfológico 63 

4.2.4. Evolução morfológica da porção submersa e emersa do estuário do rio Mira 70 

4.2.5. Topo-hidrografia atual 74 

4.2.6. Sismicidade e neotectónica 75 

4.2.7. Recursos geológicos 77 

4.2.8. Património geológico 78 

4.2.9. Enquadramento hidrogeológico 80 

4.2.10. Síntese 83 

4.2.11. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 84 

4.3. Recursos hídricos superficiais 86 

4.3.1. Introdução 86 

4.3.2. Caracterização do sistema hidrográfico 87 

4.3.3. Qualidade da água 92 

4.3.4. Síntese 102 

4.3.5. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 103 

4.4. Hidrodinâmica 104 

4.4.1. Introdução 104 

4.4.2. Enquadramento regional do estuário do Mira 104 

4.4.3. Caracterização hidrodinâmica 106 

4.4.4. Regime sedimentar e trânsito litoral 111 

4.4.5. Síntese 112 

4.4.6. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 113 

4.5. Qualidade dos sedimentos 114 



 

iv Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

4.5.1. Introdução 114 

4.5.2. Caracterização física no âmbito do estudo hidromorfológico na foz do rio 
Mira (2013) 115 

4.5.3. Caracterização físico-química no âmbito do Estudo Prévio (2014) 116 

4.5.4. Síntese 118 

4.5.5. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 118 

4.6. Ecologia, flora e fauna 120 

4.6.1. Introdução 120 

4.6.2. Habitats 122 

4.6.3. Flora e vegetação 128 

4.6.4. Fauna 135 

4.6.5. Síntese 144 

4.6.6. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 146 

4.7. Ordenamento do território 147 

4.7.1. Introdução 147 

4.7.2. Uso do solo 147 

4.7.3. Instrumentos de gestão territorial 148 

4.7.4. Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 169 

4.7.5. Síntese 174 

4.7.6. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 175 

4.8. Paisagem 176 

4.8.1. Introdução e metodologia 176 

4.8.2. Morfologia 177 

4.8.3. Ocupação do solo 178 

4.8.4. Unidades e subunidades de paisagem 179 

4.8.5. Qualidade visual 185 

4.8.6. Capacidade de absorção visual 187 

4.8.7. Sensibilidade paisagística 189 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira v 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

4.8.8. Síntese 190 

4.8.9. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 190 

4.9. Socioeconomia 191 

4.9.1. Introdução 191 

4.9.2. Escalas de abordagem 191 

4.9.3. Inserção territorial 192 

4.9.4. Povoamento e dinâmica demográfica 193 

4.9.5. Emprego e atividades económicas 194 

4.9.6. Atividades económicas e recreativas com interesse para o presente estudo 196 

4.9.7. Síntese 211 

4.9.8. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 213 

4.10. Património 214 

4.10.1. Introdução 214 

4.10.2. Metodologia 216 

4.10.3. Caracterização patrimonial da área de estudo 222 

4.10.4. Trabalhos de campo 233 

4.10.5. Síntese 241 

4.10.6. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 242 

5. Avaliação de impactes ambientais 243 

5.1. Introdução, metodologia e critérios de avaliação 243 

5.2. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 245 

5.2.1. Fase de construção 245 

5.2.2. Fase de exploração 247 

5.2.3. Síntese 248 

5.3. Recursos hídricos superficiais 249 

5.3.1. Fase de construção 249 

5.3.2. Fase de exploração 253 

5.3.3. Fase de desativação 254 



 

vi Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

5.3.4. Síntese 255 

5.4. Hidrodinâmica 256 

5.4.1. Fase de construção 256 

5.4.2. Fase de exploração 261 

5.4.3. Síntese 262 

5.5. Qualidade dos sedimentos 263 

5.5.1. Fase de construção 263 

5.5.2. Fase de exploração 264 

5.5.3. Síntese 265 

5.6. Ecologia, flora e fauna 266 

5.6.1. Fase de construção 266 

5.6.2. Fase de exploração 274 

5.6.3. Síntese 277 

5.7. Ordenamento do território 280 

5.7.1. Fase de construção 280 

5.7.2. Fase de exploração 282 

5.7.3. Fase de desativação 286 

5.7.4. Síntese 286 

5.8. Paisagem 287 

5.8.1. Metodologia e critérios de avaliação 287 

5.8.2. Fase de construção 288 

5.8.3. Fase de exploração 297 

5.8.4. Fase de desativação 299 

5.8.5. Síntese 299 

5.9. Socioeconomia 301 

5.9.1. Fase de construção 301 

5.9.2. Fase de exploração 308 

5.9.3. Síntese 313 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira vii 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

5.10. Património 315 

5.10.1. Fase de construção 315 

5.10.2. Fase de exploração 318 

5.10.3. Fase de desativação 319 

5.10.4. Síntese 319 

5.11. Síntese de impactes (não residuais) 320 

6. Medidas de mitigação 329 

6.1. Introdução 329 

6.2. Medidas gerais 330 

6.3. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 337 

6.3.1. Fase de construção 337 

6.3.2. Fase de exploração 337 

6.4. Recursos hídricos superficiais 338 

6.4.1. Fase de construção 338 

6.4.2. Fase de exploração 338 

6.5. Hidrodinâmica 339 

6.6. Qualidade dos sedimentos 340 

6.7. Ecologia, flora e fauna 341 

6.7.1. Fase de construção 341 

6.7.2. Fase de exploração 342 

6.8. Ordenamento do território 343 

6.9. Paisagem 343 

6.9.1. Fase de construção 343 

6.9.2. Fase de exploração 343 

6.10. Socioeconomia 344 

6.10.1. Fase de construção 344 

6.10.2. Fase de exploração 345 



 

viii Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

6.11. Património 346 

6.11.1. Fase prévia ao início da obra 346 

6.11.2. Fase de construção 346 

6.11.3. Fase de exploração 347 

7. Monitorização e medidas de gestão ambiental dos impactes 
resultantes do projeto 349 

7.1. Evolução dos fundos estuarinos e das áreas de depósito dos materiais dragados349 

7.1.1. Introdução e objetivos 349 

7.1.2. Parâmetros a monitorizar 350 

7.1.3. Locais, frequência e métodos de amostragem 350 

7.1.4. Análise de resultados, relatórios e revisão do programa de monitorização 353 

7.2. Ecologia 354 

7.2.1. Macrofauna bentónica 354 

7.2.2. Vegetação dunar (aplicável apenas às alternativas B e C) 356 

7.2.3. Análise e discussão de resultados e medidas a adotar na sequência da 
monitorização 357 

7.2.4. Periodicidade dos relatórios de monitorização 358 

7.3. Património 359 

8. Avaliação global do projeto 361 

8.1. Introdução 361 

8.2. Avaliação global 364 

8.2.1. Fase de construção 368 

8.2.2. Fase de exploração 369 

8.2.3. Comparação de alternativas 370 

9. Lacunas técnicas ou de conhecimento 373 

10. Conclusões 375 

11. Bibliografia 379 

 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira ix 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

Quadro 1 – Composição da equipa técnica 3 

Quadro 2 – Estimativa de quantidades: alternativa A 43 

Quadro 3 – Estimativa de quantidades: alternativa B 43 

Quadro 4 – Estimativa de quantidades: alternativa B1 43 

Quadro 5 – Estimativa de quantidades: alternativa C 43 

Quadro 6 – Estimativa de quantidades: alternativa C1 44 

Quadro 7 – Potenciais resíduos identificados para a fase de construção 48 

Quadro 8 – Potenciais resíduos identificados para a fase de exploração 49 

Quadro 9 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e 
equipamentos comummente utilizados em obras de construção civil 51 

Quadro 10 – Características fisiográficas da bacia hidrográfica do rio Mira 88 

Quadro 11 – Volumes de escoamento na secção da foz da BH do rio Mira 89 

Quadro 12 – Características das estações de qualidade da água 94 

Quadro 13 – Classificação das águas balneares para as praias das Furnas, Franquia e Farol 95 

Quadro 14 – Avaliação de conformidade da qualidade da água: Poluição por substâncias prioritárias (e 
outras substâncias) e objetivos mínimos de qualidade da água 97 

Quadro 15 – Valores característicos das marés no Porto de Sines 106 

Quadro 16 – Parâmetros estatísticos dos registos na boia-ondógrafo de Sines no período compreendido 
entre 1988 e 2012 110 

Quadro 17 – Análise física das amostras de sedimentos superficiais (campanha de dezembro de 2013)
 115 

Quadro 18 – Análise física das amostras de sedimentos superficiais e profundos (campanha de agosto de 
2014) 116 

Quadro 19 – Análise química das amostras de sedimentos superficiais e profundos (campanha de agosto 
de 2014) 117 

Quadro 20 – Lista de espécies florísticas identificadas nos levantamentos de campo 131 

Quadro 21 – Fatores de conservação e degradação considerados na avaliação do estado ecológico da 
vegetação 133 



 

x Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Quadro 22 – Coordenadas dos pontos de recolha de amostras de macrofauna bentónica no estuário do 
rio Mira 136 

Quadro 23 – Usos do solo na área de estudo de acordo com a Carta Corine Land Cover 2006 178 

Quadro 24 – Critérios de ordenação e pontuação para avaliação da qualidade da paisagem 185 

Quadro 25 – Avaliação da qualidade da paisagem com base nos critérios definidos no Quadro 24 186 

Quadro 26 – Altura e densidade consideradas para análise da visibilidade 187 

Quadro 27 – Matriz de sensibilidade paisagística 189 

Quadro 28 – Evolução da população residente (2001/2011) em diferentes unidades territoriais de 
enquadramento 193 

Quadro 29 – População ativa empregada por ramos de atividade económica relacionados com a 
intervenção em estudo (2011) 195 

Quadro 30 – Embarcações de pesca matriculadas em Sines (2012) 197 

Quadro 31 – Oferta de alojamento, por tipologias, no concelho de Odemira e freguesias de Vila Nova 
de Milfontes e Longueira/Almograve 201 

Quadro 32 – Indicadores de hotelaria no Alentejo Litoral 201 

Quadro 33 – Capacidade de alojamento formal em concelhos do Alentejo Litoral (2012) 202 

Quadro 34 – Taxa de ocupação-cama (líquida) nos concelhos do Alentejo Litoral (2012) 203 

Quadro 35 – Evolução do n.º de dormidas em estabelecimentos formais nos concelhos do Alentejo 
Litoral (2008-2012) 203 

Quadro 36 – A classificação do património náutico 218 

Quadro 37 – Atribuição de valor a fatores ponderativos 220 

Quadro 38 – Atribuição de valor patrimonial (Vp) e de significância de impacte (Im) 220 

Quadro 39 – Património arqueológico em meio terrestre 225 

Quadro 40 – Património submerso, no concelho de Odemira, por freguesia 228 

Quadro 41 – Vértices do polígono da área prospetada (WGS84/ UTM 29N) 236 

Quadro 42 – Resumo do destino dos dragados 263 

Quadro 43 – Atividades na fase de construção e alternativas de projeto em que irão ocorrer 266 

Quadro 44 – Atividades na fase de exploração 274 

Quadro 45 – Compatibilidade das intervenções previstas na REN 281 

Quadro 46 – valores calculados para obtenção de valor patrimonial sobre o património terrestre 318 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira xi 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Quadro 47 – Valores calculados para obtenção de significância de impacte sobre o património terrestre
 319 

Quadro 48 – Quadro síntese de impactes (não residuais) 321 

Quadro 49 – Matriz síntese dos impactes ambientais residuais do projeto (alternativa A) 365 

Quadro 50 – Matriz síntese dos impactes ambientais residuais do projeto (alternativas B/B1) 366 

Quadro 51 – Matriz síntese dos impactes ambientais residuais do projeto (alternativas C/C1) 367 

Quadro 52 – Síntese das medidas de mitigação e monitorização propostas aplicáveis à alternativa B1 376 

 



 

xii Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 – Área a dragar de acordo com a Alternativa A 21 

Figura 2 – Área a dragar de acordo com a Alternativa B 22 

Figura 3 – Área a dragar de acordo com a Alternativa C 23 

Figura 4 – Perfis topográficos da praia da Franquia na situação de referência e após realimentação 
(Alternativa A) 26 

Figura 5 – Perfis topográficos da praia da Franquia na situação de referência e após realimentação 
(Alternativa B) 28 

Figura 6 – Definição da área para a reconstrução dunar e robustecimento da alta-praia da praia oceânica 
adjacente (praia do Carreiro da Fazenda) 30 

Figura 7 – Perfis topográficos do campo dunar em 2001 e de acordo com a proposta de intervenção 
(alternativa B) 31 

Figura 8 – (Re)definição da área para reconstrução dunar e robustecimento da praia do Carreiro da 
Fazenda 32 

Figura 9 – Perfis topográficos do campo dunar em 2001 e de acordo com a proposta de intervenção 
(alternativa B1) 35 

Figura 10 – Áreas potencialmente afetadas pelas atividades da empreitada 39 

Figura 11 – Hipsometria 63 

Figura 12 – Declives 64 

Figura 13 – Pormenor da evolução da praia das Furnas (face estuarina e oceânica) 72 

Figura 14 – Diferenças entre os levantamentos batimétricos de junho de 2002 e outubro de 2013 73 

Figura 15 – Distribuição das cotas dos fundos 75 

Figura 16 – Acidentes tectónicos ativos e prováveis na região 76 

Figura 17 – Extrato da Carta de Condicionantes do PDM de Odemira 77 

Figura 18 – Locais de interesse geológico 78 

Figura 19 – Captações de água subterrânea 81 

Figura 20 – Vulnerabilidade à poluição 81 

Figura 21 – Potencial associação das linhas de água superficiais às águas subterrâneas 82 

Figura 22 – Bacia hidrográfica do rio Mira e pormenor do seu troço final 87 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira xiii 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Figura 23 – Zonas protegidas designadas para a proteção de espécies piscícolas e conquícolas 92 

Figura 24 – Distribuição geográfica dos locais de amostragem na zona de influência do Projeto 94 

Figura 25 – Campos de velocidades máximas na área de intervenção em períodos de vazante (à 
esquerda) e de enchente (à direita) 107 

Figura 26 – Circulação residual na área de intervenção 108 

Figura 27 – Resumo dos rumos da agitação marítima registadas na boia-ondógrafo de Sines no período 
compreendido entre 1999 e 2014 109 

Figura 28 – Resumo das alturas significativa e máxima da ondulação registadas na boia-ondógrafo de 
Sines no período compreendido entre 1999 e 2014 109 

Figura 29 – Resumo dos períodos máximo e significativo registados na boia-ondógrafo de Sines no 
período compreendido entre 1999 e 2014 110 

Figura 30 – Localização dos pontos de amostragem de macrofauna bentónica no estuário do rio Mira 136 

Figura 31 – Medidas previstas no PGBH do Sado e Mira para a massa de água Mira-WB1 (PT06MIR1368) 
e para todas as massas de água de transição costeiras (AT) 162 

Figura 32 – Medidas previstas no PGBH do Sado e Mira para a massa de água subterrânea Zona Sul 
Portuguesa da Bacia do Mira 162 

Figura 33 – Mapa de Pedro Texera (1634) 222 

Figura 34 – Mapa de Karel Allard (1660) 223 

Figura 35 – Mapa de William Faden (1767) 223 

Figura 36 – Mapa de Johnny Cary (1801) 224 

Figura 37 – Património arqueológico em meio terrestre, no concelho de Odemira, por freguesia 225 

Figura 38 – Mapa de afetação direta (a azul) e indireta (a vermelho) das obras propostas em ambiente 
subaquático 234 

Figura 39 – Área prospetada 235 

Figura 40 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário A 256 

Figura 41 – Análise das diferenças da circulação residual na situação atual e no cenário A 257 

Figura 42 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário B 258 

Figura 43 – Análise das diferenças da circulação residual na situação atual e no cenário B 258 

Figura 44 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário C 259 

Figura 45 – Análise das diferenças da circulação residual na situação atual e no cenário C 259 

Figura 46 – Área emersa do banco arenoso (cotas da BMmín, BMAV e BMAM) e zonas a dragar 290 

Figura 47 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário A 315 



 

xiv Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Figura 48 – Análise das diferenças da circulação residual na situação atual e no cenário A 316 

Figura 49 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário B 317 

Figura 50 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário C 317 

 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira xv 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

 

ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS 

Fotografia 1 – Vista para a praia da Franquia em baixa-mar 9 

Fotografia 2 – Vista para a praia da Franquia em praia-mar 10 

Fotografia 3 – Aglomerado urbano de Vila Nova de Milfontes, praia da Franquia e troço terminal do 
estuário do rio Mira, onde são visíveis as zonas sujeitas a assoreamento 10 

Fotografia 4 – Vista de uma das zonas do troço terminal do estuário do rio Mira sujeitas a 
assoreamento, que fica emersa na baixa-mar 11 

Fotografia 5 – Praia da Franquia (maré baixa) 16 

Fotografia 6 – Praia das Furnas (face norte, na maré baixa) 16 

Fotografia 7 – Praia das Furnas (face oeste, na maré baixa) 17 

Fotografia 8 – Campo dunar a norte da praia da Franquia e praia oceânica adjacente (praia do Carreiro 
da Fazenda; vista de N-NO) 17 

Fotografia 9 – Praia do Carreiro da Fazenda (vista de SO) 17 

Fotografia 10 – Campo dunar adjacente à praia da Franquia 29 

Fotografia 11 – Areias da praia da Franquia 60 

Fotografia 12 – Sistema dunar que se desenvolve a Noroeste da praia da Franquia 61 

Fotografia 13 – Areias de duna sem estrutura dunar – praia da Franquia 61 

Fotografia 14 – Aspeto do sistema praia-duna na praia das Furnas. Ao fundo a arriba fóssil talhada nas 
rochas do Paleozoico 62 

Fotografia 15 – Zona de contacto, por falha, entre o Plio-quaternário e o Paleozoico (praia (oceânica) 
do Farol – a Oeste da praia da Franquia) 62 

Fotografia 16 – Troço terminal do estuário do Mira. Note-se ao fundo a superfície de aplanação que 
define a unidade geomorfológica Planície Litoral Ocidental 65 

Fotografia 17 – Linha de costa a Norte do estuário do Mira. Note-se a pequena praia de areia e as 
rochas da plataforma de abrasão marinha 65 

Fotografia 18 – Linha de costa a Sul do estuário do Mira. Ao fundo, atrás do sistema praia-duna, a arriba 
fóssil 66 

Fotografia 19 – Exposição do banco arenoso em frente à praia da Franquia em baixa-mar 67 

Fotografia 20 – Aspeto de uma das áreas de corredor eólico no sistema dunar a Noroeste da praia da 
Franquia 68 



 

xvi Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Fotografia 21 – Erosão marinha da frente dunar da praia de Carreiro da Fazenda. Notem-se também as 
clareiras da erosão eólica e do pisoteio 68 

Fotografia 22 – Praia das Furnas (frente estuarina) 69 

Fotografia 23 – Praia das Furnas (frente oceânica) 70 

Fotografia 24 – Vista para estruturas lapiezadas (frente oceânica a oeste da praia da Franquia e a sul da 
praia do Carreiro da Fazenda) 79 

Fotografia 25 – Vista da secção final do Estuário do Mira e embocadura 89 

Fotografia 26 – Bancos de areia na secção terminal do Estuário 90 

Fotografia 27 – Comparação da densidade da vegetação e da cobertura do solo na área de estudo entre 
fotografias datadas de 19/10/2004 (a) e 05/10/2013 (b) 134 

Fotografia 28 – Vista geral aérea da área de intervenção e da sua envolvente 181 

Fotografia 29 – Vista geral aérea da área de intervenção e da sua envolvente 181 

Fotografia 30 – Vista da área urbana e da orla estuarina confinante 183 

Fotografia 31 – Vista da orla costeira e estuarina a norte do rio Mira e das restantes unidades 
confinantes 183 

Fotografia 32 – Em primeiro plano área rural agrícola 184 

Fotografia 33 – Cais da Câmara Municipal de Odemira em Vila Nova de Milfontes, no estuário do rio 
Mira 198 

Fotografia 34 – Panorâmica da praia da Franquia mostrando a sua localização junto do núcleo urbano de 
Vila Nova de Milfontes 205 

Fotografia 35 – Panorâmica da praia do Farol mostrando as suas frentes marítima e fluvial 206 

Fotografia 36 – Praia do Farol, vista a partir da margem sul do rio Mira 206 

Fotografia 37 – Panorâmica da Praia das Furnas mostrando as suas frentes marítima e fluvial 207 

Fotografia 38 – Instalações do Clube Náutico na praia da Franquia 208 

Fotografia 39 – Terreno utilizado para a prática de futebol e vólei de praia 209 

Fotografia 40 – Condições de visibilidade e fundos de areia 235 

Fotografia 41 – Banco de areia em baixa mar 235 

Fotografia 42 – Área portuária 238 

Fotografia 43 – Estrutura em Tanque das Mouras (1) 238 

Fotografia 44 – Estrutura em Tanque das Mouras (2) 238 

Fotografia 45 – Afeiçoamentos do afloramento rochoso próximo do forte de S. Clemente (1) 239 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira xvii 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Fotografia 46 – Afeiçoamentos do afloramento rochoso próximo do forte de S. Clemente (2) 239 

Fotografia 47 – Pedra do Patacho (cns 7067) 240 

Fotografia 48 – Lasca em sílex observada na Pedra do Patacho 240 

Fotografia 49 – Tipo de visibilidade do campo dunar 240 

Fotografia 50 – Corredor eólico com zonas não vegetadas bem definidas (vista para SE de um corredor 
eólico no início da duna branca da praia do Carreiro da Fazenda) 271 

Fotografia 51 – Banco arenoso próximo da maré-baixa de dia 28-08-2014 (72 cm [ZH]) 291 

Fotografia 52 – Zona do banco arenoso próximo da maré-alta de dia 28-08-2014 (3 m [ZH]) 291 

 



 

xviii Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

 

Esta página foi deixada propositadamente em branco 

 

 

 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 1 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

1. Introdução 

1.1. Nota introdutória 

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de 

Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão DunarTransposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão DunarTransposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão DunarTransposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar    na Praia da Franquiana Praia da Franquiana Praia da Franquiana Praia da Franquia, em 

fase de Estudo Prévio. 

Pelo facto de o “Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar 

na Praia da Franquia” se localizar numa área sensível, integrada no Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina e ter como principal objetivo a transposição de sedimentos da foz do rio Mira 

para a praia da Franquia, o que implica a realização de dragagens, permitindo assim a melhoria das 

condições ambientais do estuário (nomeadamente as condições de navegabilidade e a minimização do 

processo de erosão na praia da Franquia), encontra-se sujeito a um procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), ao abrigo da alínea n) do n.º 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, que estabelece o regime jurídico da AIA dos projetos públicos e privados suscetíveis de regime jurídico da AIA dos projetos públicos e privados suscetíveis de regime jurídico da AIA dos projetos públicos e privados suscetíveis de regime jurídico da AIA dos projetos públicos e privados suscetíveis de 

produzirem efeitos significativos no ambienteproduzirem efeitos significativos no ambienteproduzirem efeitos significativos no ambienteproduzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos 

efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

O EIAEIAEIAEIA tem como objetivo geral analisar a potencial interferência do projeto no ambiente biofísico e 

socioeconómico e propor medidas de mitigação que possibilitem a implementação sustentável das fases 

seguintes (construção e exploração) e encontra-se organizado nos seguintes volumes: 

• Volume I – Relatório Síntese; 

• Volume II – Anexos; 

• Volume III – Resumo Não Técnico. 

O presente documento (Volume I Volume I Volume I Volume I ––––    Relatório SínRelatório SínRelatório SínRelatório Síntesetesetesetese) inclui um capítulo introdutório (Capítulo 1), os 

objetivos e justificação do projeto (Capítulo 2), a descrição do projeto (Capítulo 3), a caracterização da 

situação ambiental de referência e da sua evolução na ausência do projeto (Capítulo 4), a identificação e 

avaliação de impactes ambientais, incluindo as alternativas consideradas (Capítulo 5), as medidas de 

mitigação desses impactes (Capítulo 6), a monitorização e medidas de gestão ambiental das alternativas 

de projeto (Capítulo 7), a avaliação global dos impactes do projeto (Capítulo 8), as lacunas técnicas ou de 

conhecimento identificadas (Capítulo 9) e, finalmente, as principais conclusões do estudo (Capítulo 10). 
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1.2. Identificação do projeto, da fase em que se encontra, do 
proponente e da entidade licenciadora ou competente para a 
autorização 

O “ProjetoProjetoProjetoProjeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da 

Franquia”, em fase de Estudo PrévioEstudo PrévioEstudo PrévioEstudo Prévio, localiza-se nas freguesias de Vila Nova de Milfontes e 

Longueira/Almograve, concelho de Odemira, distrito de Beja (Desenho 1, Anexo IV, Volume II) e 

compreende três cenários/alternativas principais de intervenção: 

• Cenário/Alternativa A – dragagem à cota -2,0 m (ZH) do canal principal do estuário do rio 

Mira em frente à praia da Franquia e transposição do material dragado (cerca de 70.000 m3) 

para reforço do cordão dunar na praia da Franquia (Desenho 2, Anexo IV, Volume II); 

• Cenário/Alternativa B – dragagem do canal principal à cota -1,5 m (ZH) e do banco arenoso 

adjacente à cota -1 m (ZH); realimentação da praia da Franquia com 80.000 m3 dos 

sedimentos dragados no estuário (mais robusta do que a proposta no cenário/alternativa A, 

incluindo reconstrução de uma porção dunar que existia na praia da Franquia), 

preenchimento de zonas debilitadas do campo dunar a noroeste da praia da Franquia e 

robustecimento da alta-praia/duna frontal da praia oceânica adjacente (Carreiro da Fazenda) 

com os cerca de 35.000 m3 de dragados excedentários (Desenho 3, Anexo IV, Volume II); 

• Cenário/Alternativa C – dragagem do canal principal à cota -2,0 m (ZH) e do banco arenoso à 

cota -1 m (ZH); transposição do material dragado para reforço do cordão dunar na praia da 

Franquia (80.000 m3), campo dunar a noroeste e praia do Carreiro da Fazenda (35.000 m3) – 

intervenções semelhantes às propostas no cenário/alternativa B – e colocação dos cerca de 

25.000 m3 de dragados restantes na praia das Furnas (Desenho 4, Anexo IV, Volume II). 

Para a acomodação dos cerca de 35.000 m3 de dragados excedentários dos cenários B e C o projeto 

considera uma outra opção que reduz o preenchimento de zonas debilitadas do campo dunar em favor do 

robustecimento da praia do Carreiro da Fazenda, designando por cenários/alternativas B1 e C1 estas 

alternativas, idênticas em tudo aos cenários B e C, respetivamente, exceto na configuração das áreas de 

destino dos dragados excedentários no campo dunar a noroeste da praia da Franquia e na praia do 

Carreiro da Fazenda (Desenho 5 e 6, Anexo IV, Volume II). O projeto é da autoria da NEMUS – Gestão e 

Requalificação Ambiental, Lda. (2014b). 

O proponenteproponenteproponenteproponente é a Sociedade Polis Litoral Sudoeste — Sociedade para a Requalificação e Valorização do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A.. 

A entidade licenciadora ou competente para a autorizaçãoentidade licenciadora ou competente para a autorizaçãoentidade licenciadora ou competente para a autorizaçãoentidade licenciadora ou competente para a autorização é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), 

a quem caberá também a condução do processo de AIA relativo ao presente projeto. 
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1.3. Identificação da equipa responsável pelo EIA 

A elaboração do EIA esteve a cargo da NEMUS NEMUS NEMUS NEMUS ––––    Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.Gestão e Requalificação Ambiental, Lda., sob a direção do 

Dr. Pedro Bettencourt. 

A elaboração do EIA decorreu entre os meses de julho e dezembro de 2014. 

A composição da equipa técnicacomposição da equipa técnicacomposição da equipa técnicacomposição da equipa técnica envolvida na realização do estudo de impacte ambiental, bem como a 

formação de cada um dos seus elementos e as responsabilidades que lhes foram atribuídas no âmbito do 

estudo, é indicada no Quadro 1. 

Quadro 1 – Composição da equipa técnica 

Técnico Formação académica Função na equipa 

Pedro Bettencourt 
Licenciado em Geologia; Pós-Graduado em 

Oceanografia 
Coordenação geral 

Maria Grade 
Licenciada em Engenharia do Ambiente; Mestre 

em Sistemas de Informação Geográfica 
Coordenação adjunta 

Cláudia Fulgêncio 
Licenciada em Engenharia do Ambiente – Ramo 

Ambiente 
Gestão da Qualidade 

Sónia Alcobia Licenciada em Geologia Aplicada e do Ambiente 
Geologia, geomorfologia e hidrogeologia; 

Hidrodinâmica; Qualidade dos sedimentos 

Pedro Moreira 
Licenciado em Engenharia do Ambiente – Ramo 

de Engenharia do Ambiente 
Recursos hídricos superficiais 

Gisela Sousa 
Licenciada em Biologia Aplicada aos Recursos 

Animais – Variante Recursos Marinhos 
Ecologia, flora e fauna 

Ana Oliveira 
Licenciada em Biologia; Mestre em Ecologia e 

Gestão Ambiental 
Ecologia, flora e fauna 

Elisabete Teixeira 

Licenciada em Arquitetura Paisagista; Pós-

graduada em Território, Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 

Ordenamento do território; Paisagem 

Sérgio Brites 

Licenciado em Geografia e Planeamento Regional 

– Variante Geografia Física; Mestre em 

Hidráulica e Recursos Hídricos – Variante 

Recursos Hídricos 

Socioeconomia 

Sofia Gomes 
Licenciada em História – Variante Arqueologia; 

Pós-graduada em Arqueologia e Ambiente 
Património 

Tiago Fraga 

Licenciado em História, vertente científica – 

opção arqueologia; Mestre em Arqueologia; 

Doutorando em Arqueologia 

Património subaquático 

Joana Baço Mestranda em Arqueologia Património subaquático 

Gonçalo Dumas Licenciado em Ciências da Arquitetura Cartografia e SIG 
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1.4. Enquadramento legal 

Como se referiu anteriormente, a AIA de projetos rege-se pelo DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 151Lei n.º 151Lei n.º 151Lei n.º 151----B/2013, de 31 de B/2013, de 31 de B/2013, de 31 de B/2013, de 31 de 

outubrooutubrooutubrooutubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março), que estabelece o regime jurídico da 

avaliação de impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos 

significativos no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de 

determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

Este diploma sujeita a avaliação ambiental, prévia ao respetivo licenciamento ou autorização, os projetos 

suscetíveis de causarem impactes significativos no ambiente, nomeadamente os enunciados nos seus 

Anexos I e II. Os objetivos fundamentais do processo de AIA são: 

• Avaliar, de forma integrada, os possíveis impactes ambientais significativos, diretos e 

indiretos, decorrentes da execução dos projetos e das alternativas apresentadas, tendo em 

vista suportar a decisão sobre a viabilidade ambiental dos mesmos; 

• Definir medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar tais impactes, auxiliando a 

adoção de decisões ambientalmente sustentáveis; 

• Instituir um processo de verificação, a posteriori, da eficácia das medidas adotadas, 

designadamente, através da monitorização dos efeitos dos projetos avaliados; 

• Garantir a participação pública e a consulta dos interessados na formação de decisões que 

lhes digam respeito, privilegiando o diálogo e o consenso no desempenho da função 

administrativa. 

O “Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da 

Franquia”, encontra-se sujeito a procedimento de AIA, ao abrigo da alínea n) do n.º 10 do Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, nomeadamente por se localizar numa área sensível, 

integrada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 

O artigo 13.º e o Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro determinam o conteúdo do EIA. 

As Normas Técnicas para a estrutura do EIA são definidas pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de abrilPortaria n.º 330/2001, de 2 de abrilPortaria n.º 330/2001, de 2 de abrilPortaria n.º 330/2001, de 2 de abril 

(retificada pela Declaração de Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de maio). 
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1.5. Âmbito e objetivos do EIA 

O âmbito geográficoâmbito geográficoâmbito geográficoâmbito geográfico (área de estudo) do EIA abrange a área de incidência direta do projeto (área de 

implantação dos cenários de intervenção previstos no “Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do 

Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia”, incluindo as áreas a afetar 

temporariamente, como a do estaleiro – Desenhos 1 a 6, Anexo IV, Volume II). Não obstante, a abrangência 

espacial (área de influência) foi alargada em função das análises específicas de cada componente, sempre 

que justificável ou quando a desagregação dos dados disponíveis o permitiu. 

O EIA tem como objetivosobjetivosobjetivosobjetivos principais: 

• Identificar e avaliar antecipadamente os impactes e os riscos que potencialmente poderão 

vir a ser gerados pelo projeto a implementar, permitindo uma visão geral e uma atempada 

tomada de decisão, assim como minorar os impactes negativos e potenciar os impactes 

positivos previstos; 

• Indicar os métodos globalmente mais favoráveis para a implantação do projeto e 

consequente exploração em função de critérios ambientais e operacionais; 

• Indicar diretrizes e recomendações para os aspetos mais críticos relacionados com as 

afetações provocadas pelo projeto; 

• Procurar satisfazer as exigências legais estabelecidas. 

A um nível mais específico, o EIA identifica e avalia os impactes ambientais decorrentes das intervenções 

necessárias à implementação do projeto, avaliado em fase de Estudo Prévio, englobando as etapas de 

construção, exploração e eventual desativação da transposição de sedimentos da foz do rio Mira para 

reforço do cordão dunar na praia da Franquia. 

No EIA são estudados os descritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientais suscetíveis de serem afetados pelas intervenções 

constantes do projeto, definidos consoante as alterações que serão previsivelmente introduzidas no 

ambiente, nomeadamente: 

• Geologia, geomorfologia e hidrogeologia; 

• Recursos hídricos superficiais; 

• Hidrodinâmica; 

• Qualidade dos sedimentos; 

• Ecologia, flora e fauna; 

• Ordenamento do território; 

• Paisagem; 

• Socioeconomia; 

• Património. 
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1.6. Metodologia e descrição geral da estrutura do EIA 

O EIA do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na 

Praia da Franquia foi elaborado de acordo com a metodologia geralmetodologia geralmetodologia geralmetodologia geral preconizada pela legislação vigente 

em matéria de AIA, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelo Decreto-

Lei n.º 47/2014, de 24 de março) e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril (alterada pela Declaração de 

Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de maio). 

As metodologias específicasmetodologias específicasmetodologias específicasmetodologias específicas utilizadas para o estudo de cada um dos descritores são descritas mais 

adiante, nas secções respetivas. 

A estrutura do EIA estrutura do EIA estrutura do EIA estrutura do EIA procura respeitar concretamente o n.º 3 do anexo II da Portaria n.º 330/2001, que 

estabelece as normas para a elaboração das várias peças do EIA, atendendo ainda ao exigido no Caderno 

de Encargos para a elaboração do EIA: 

• Introdução (Capítulo 1); 

• Objetivos e justificação do projeto (Cap. 2); 

• Descrição do projeto (Cap. 3); 

• Caracterização do ambiente afetado pelo projeto (Cap. 4); 

• Avaliação de impactes ambientais (Cap. 5); 

• Medidas de mitigação (Cap. 6); 

• Monitorização e medidas de gestão ambiental dos impactes resultantes do projeto (Cap. 7); 

• Avaliação global do projeto (Cap. 8); 

• Lacunas técnicas ou de conhecimento (Cap. 9); 

• Conclusões (Cap. 10). 

A concretização do EIA desenvolveu-se de forma faseada, envolvendo as seguintes tarefastarefastarefastarefas: 

• Análise, recolha e tratamento de informação; 

• Análise do projeto, da sua área de implementação e dos descritores relevantes para a 

posterior avaliação de impactes ambientais; 

• Caracterização do projeto (justificação e descrição); 

• Caracterização do ambiente afetado pelo projeto e da sua evolução na ausência deste; 

• Identificação e avaliação de impactes ambientais; 

• Identificação de medidas de minimização/potenciação dos impactes ambientais, e da 

monitorização necessária; 

• Avaliação global, síntese e conclusões. 
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Todos os descritores são abordados de uma forma integrada na região em estudo e na sua envolvente, 

mediante a realização dos seguintes trabalhostrabalhostrabalhostrabalhos: 

• Recolha, análise e síntese dos dados disponibilizados (elementos bibliográficos e 

cartográficos); 

• Levantamento da legislação aplicável; 

• Trabalho de campo; 

• Interpretação, análise e síntese dos dados de campo; 

• Cruzamento dos dados; 

• Elaboração do relatório. 

Averiguou-se ainda a interferência do projetointerferência do projetointerferência do projetointerferência do projeto com áreas sensíveis, ou áreas localizadas na sua envolvente, 

identificaram-se os planos de ordenamento do território em vigor na área de estudo e servidões 

administrativas e restrições de utilidade pública aplicáveis. 

A escalaescalaescalaescala espacial de análise utilizada na abordagem dos diferentes descritores ambientais foi a escala 

micro, isto é, a área de implementação física do projeto e a sua envolvente imediata, alargando-se a 

análise a uma escala mais abrangente – escala macro ou meso – nos descritores considerados mais 

sensíveis ou em que tal facto é necessário para efetuar uma avaliação completa dos potenciais impactes. 

O EIA compreende três volumes, com a seguinte organizaçãoorganizaçãoorganizaçãoorganização: 

• Volume I – Relatório Síntese; 

• Volume II – Anexos; 

• Volume III – Resumo Não Técnico. 

 



 

8 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

 

Esta página foi deixada propositadamente em branco 
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2. Objetivos e justificação do projeto 

2.1. Objetivos e justificação do projeto 

O “Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da 

Franquia” tem como objetivosobjetivosobjetivosobjetivos a mitigação da erosão na praia da Franquia e a melhoria das condições de 

navegabilidade no canal principal do estuário, na sua porção terminal. 

A mitigação da erosão na praia da Franquia é também a principal justificação para a realização do projetojustificação para a realização do projetojustificação para a realização do projetojustificação para a realização do projeto, 

dado, nos últimos anos, se ter vindo a verificar um processo erosivo forte nesta praia, reduzindo a zona 

balnear e, em alguns locais, colocando em risco a estabilidade da via marginal (cf. Fotografia 1 e Fotografia 

2). 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 1 – Vista para a praia da Franquia em baixa-mar 
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Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 2 – Vista para a praia da Franquia em praia-mar 

O processo erosivo que tem vindo a afetar esta praia foi evidenciado aquando da realização do projeto da 

intervenção no aglomerado costeiro de Vila Nova de Milfontes, abarcando a marginal e a praia da 

Franquia, prevista no Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina (PEIRVSACV – Sociedade Polis Litoral Sudoeste, 2011). E motivou o 

desenvolvimento do “Estudo hidromorfológico na foz do rio Mira e definição de medidas de ação para a 

minimização do processo de erosão na praia da Franquia” (NEMUS, 2014a), que antecedeu o projeto em 

estudo. Como se descreve adiante na secção 2.2., este estudo por sua vez concluiu que as condições 

erosivas observadas na praia da Franquia estão relacionadas com o incremento das velocidades de 

corrente no rio Mira durante a vazante, devendo-se essencialmente ao assoreamento verificado no 

estuário (cf. Fotografia 3 e Fotografia 4). 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 3 – Aglomerado urbano de Vila Nova de Milfontes, praia da Franquia e troço terminal do estuário 

do rio Mira, onde são visíveis as zonas sujeitas a assoreamento 
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Foto: NEMUS (outubro de 2014). 

Fotografia 4 – Vista de uma das zonas do troço terminal do estuário do rio Mira sujeitas a assoreamento, 

que fica emersa na baixa-mar 

A melhoria das condições de navegabilidade no canal principal do estuário, na sua porção terminal, 

encontra por sua vez justificaçãojustificaçãojustificaçãojustificação no Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sines-Burgau 

(aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/98, de 30 de dezembro e parcialmente 

suspenso pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2012, de 9 de novembro), que prevê a 

realização de “intervenções destinadas à regularização da foz do rio Mira, com vista à viabilização do 

acesso de embarcações ao estuário” (n.º 2 do Artigo 74.º – “UOPG 2: estuário do Mira” – do Regulamento 

do POOC). 
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2.2. Antecedentes do projeto 

Como se referiu anteriormente, nos últimos anos tem-se verificado um processo erosivo forte na praia da 

Franquia, reduzindo a zona balnear e, em alguns locais, colocando em risco a estabilidade da via marginal. 

Para estudar este fenómeno e identificar medidas que permitissem minimizar o processo de erosão na 

praia da Franquia, foi contratado pela Sociedade Polis Litoral Sudoeste um “Estudo hidromorfológico na Estudo hidromorfológico na Estudo hidromorfológico na Estudo hidromorfológico na 

foz do rio Mira e definição de medidas de ação para a minimização do processo de erosão na praia da foz do rio Mira e definição de medidas de ação para a minimização do processo de erosão na praia da foz do rio Mira e definição de medidas de ação para a minimização do processo de erosão na praia da foz do rio Mira e definição de medidas de ação para a minimização do processo de erosão na praia da 

FranquiaFranquiaFranquiaFranquia” (NEMUS, 2014a). O relatório final deste estudo, de janeiro de 2014, incluiu uma caracterização 

geomorfológica e geológica do rio Mira, a caracterização hidrodinâmica do estuário e a evolução 

morfológica recente da porção terminal do rio Mira, incluindo a praia da Franquia, tendo concluído que as 

condições erosivas observadas na praia da Franquia estão relacionadas com o incremento das velocidades 

de corrente no rio Mira durante a vazante, devendo-se essencialmente ao assoreamento verificado no 

estuário. 

Para minimizar este fenómeno e determinar possíveis soluções, foram estudados cinco cenários de 

intervenção e estabelecidas medidas para a mitigação da erosão que afeta a referida praia e que permitam 

a melhoria das condições de navegabilidade no canal principal do estuário na sua porção terminal. 

Na sequência do referido estudo a Polis Litoral Sudoeste S.A. determinou a elaboração do Estudo PrévioEstudo PrévioEstudo PrévioEstudo Prévio 

do “Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da “Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da “Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da “Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da 

Franquia”Franquia”Franquia”Franquia”, objeto do presente EIA, visando uma análise detalhada dos cenários de intervenção 

considerados adequados pelo estudo hidromorfológico e a avaliação das características (físico-químicas) 

dos sedimentos a dragar, de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, de forma a verificar 

a compatibilidade dos materiais dragados com as formas de eliminação (destinos finais) propostas. 
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2.3. Alternativas do projeto 

Os cenários analisados em detalhe no Estudo Prévio (e objeto do presente EIA) foram as soluções de 

intervenção consideradas adequadas aos objetivos propostos pelo estudo hidromorfológico que o 

precedeu. Com efeito, no âmbito do “Estudo hidromorfológico na foz do rio Mira e definição de medidas de 

ação para a minimização do processo de erosão na praia da Franquia” (NEMUS, 2014a) haviam sido 

analisados e abandonados mais dois cenários de intervenção: 

• o Cenário 1 (dragagem do canal principal à cota -1,5 m [ZH]) por refletir um impacte pequeno 

na alteração do campo de velocidades (quando se concluiu que os fenómenos erosivos 

observados na praia são condicionados preferencialmente pelas velocidades de vazante); 

• o Cenário 3 (dragagem do banco arenoso à cota -1,0 m [ZH]) por não ter sido considerado 

útil, dado não contribuir significativamente para o objetivo relacionado com a melhoria das 

condições de navegabilidade local. 

Os cenários detalhados no Estudo Prévio constituem, como se referiu, as alternativas em análise no 

presente EIA, configurando soluções diversas em termos não só das cotas de projeto e do correspondente 

volume de material a dragar, mas também do(s) destino(s) do material dragado, em função do volume 

excedentário, como se referiu na secção 1.2 e de descreve mais detalhadamente no capítulo 3 (Descrição 

do projeto): 

• Alternativa AAlternativa AAlternativa AAlternativa A – dragagem à cota -2,0 m (ZH) do canal principal do estuário, em frente à praia 

da Franquia e transposição do material dragado (cerca de 70.000 m3) para reforço do cordão 

dunar na praia da Franquia (Desenho 2, Anexo IV, Volume II); 

• Alternativa BAlternativa BAlternativa BAlternativa B – dragagem do canal principal à cota -1,5 m (ZH) e do banco arenoso adjacente 

à cota -1 m (ZH); realimentação da praia da Franquia com 80.000 m3 dos sedimentos 

dragados no estuário (mais robusta do que a proposta na alternativa A, incluindo 

reconstrução de uma porção dunar que existia na praia da Franquia), preenchimento de 

zonas debilitadas do campo dunar a noroeste da praia da Franquia e robustecimento da alta-

praia/duna frontal da praia oceânica adjacente (praia do Carreiro da Fazenda) com os cerca 

de 35.000 m3 de dragados excedentários (Desenho 3, Anexo IV, Volume II); 

• Alternativa CAlternativa CAlternativa CAlternativa C – dragagem do canal principal à cota -2,0 m (ZH) e do banco arenoso à cota 

-1 m (ZH); transposição do material dragado para reforço do cordão dunar na praia da 

Franquia (80.000 m3), campo dunar a noroeste e praia do Carreiro da Fazenda (35.000 m3) – 

intervenções semelhantes às propostas na alternativa B – e colocação dos cerca de 

25.000 m3 de dragados restantes na praia das Furnas (Desenho 4, Anexo IV, Volume II); 
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• Alternativas B1Alternativas B1Alternativas B1Alternativas B1 e C1C1C1C1 – idênticas em tudo às alternativas B e C, respetivamente, exceto na 

configuração das áreas de destino dos 35.000 m3 de dragados excedentários, em que o 

preenchimento de zonas debilitadas do campo dunar foi reduzido em favor do 

robustecimento da praia do Carreiro da Fazenda (Desenho 5 e 6, Anexo IV, Volume II). 

Em termos metodológicos impõe-se ainda considerar como alternativa a ausência de intervenção ausência de intervenção ausência de intervenção ausência de intervenção 

(alternativa zero)(alternativa zero)(alternativa zero)(alternativa zero), correspondendo basicamente à manutenção da situação atual, ou seja, a permanência 

do assoreamento verificado no estuário e das subsequentes condições erosivas observadas na praia da 

Franquia. 
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3. Descrição do projeto 

A presente descrição baseia-se nas peças escritas e desenhadas do “Projeto de Transposição de “Projeto de Transposição de “Projeto de Transposição de “Projeto de Transposição de 

Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia ––––    Estudo Prévio”Estudo Prévio”Estudo Prévio”Estudo Prévio” 

(NEMUS, 2014b). 

De acordo com o Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a descrição do projeto que se 

apresenta em seguida compreende a “Descrição e caracterização física da totalidade do projeto, incluindo, 

em especial: 

• a) Uma descrição das características físicas da totalidade do projetoprojetoprojetoprojeto [secções 3.2, 3.4, 3.7 e 

3.8] e exigências no domínio da utilização do soloexigências no domínio da utilização do soloexigências no domínio da utilização do soloexigências no domínio da utilização do solo [secção 3.1], nas fases de construção e 

funcionamento; 

• b) Uma descrição das principais características dos processos de fabricoprocessos de fabricoprocessos de fabricoprocessos de fabrico, que refira 

nomeadamente a natureza e as quantidades dos materiaismateriaismateriaismateriais utilizados [secção 3.3]; 

• c) Uma estimativa dos tipos e quantidades de resíduosresíduosresíduosresíduos [secção 3.5] e emissõesemissõesemissõesemissões [secções 3.5 

e 3.6] previstos (poluição da água, da atmosfera e do solo, ruído, vibração, luz, calor, 

radiação, etc.) em resultado do funcionamento proposto.” 
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3.1. Enquadramento geográfico 

O projeto localiza-se no distrito de Beja, concelho de Odemira e freguesias de Vila Nova de Milfontes e 

Longueira/Almograve, na foz do rio Mira (troço terminal do estuário, frente à praia da Franquia), praias da 

Franquia e das Furnas (esta última abrangida apenas por uma das alternativas de projeto, como se verá 

adiante), campo dunar a noroeste da praia da Franquia e praia oceânica adjacente (Carreiro da Fazenda; 

abrangidos por quatro das cinco alternativas de projeto), a sul-sudoeste do perímetro urbano de Vila Nova 

de Milfontes (Desenhos 1 a 6 – Anexo IV, Volume II – Fotografia 3 e fotografias seguintes). 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 5 – Praia da Franquia (maré baixa) 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 6 – Praia das Furnas (face norte, na maré baixa) 
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Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 7 – Praia das Furnas (face oeste, na maré baixa) 

 
Foto: A Terceira Dimensão (http://portugalfotografiaaerea.blogspot.com). 

Fotografia 8 – Campo dunar a norte da praia da Franquia e praia oceânica adjacente (praia do Carreiro da 

Fazenda; vista de N-NO) 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 9 – Praia do Carreiro da Fazenda (vista de SO) 

Praia da Franquia 

Praia das Furnas 

Praia do Carreiro 

da Fazenda 
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O acesso terrestre rodoviário à área de intervenção é feito pela Avenida Marginal, que através de outras 

vias da rede rodoviária municipal na periferia do aglomerado urbano dá acesso à EN 390 e por esta via ao 

IC 4 e restante rede viária regional. 

 

3.1.1. Áreas sensíveis 

A área prevista para a localização do projeto insere-se num conjunto de áreas sensíveis, na aceção do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (ver também Desenho 1, Anexo IV, Volume II): 

• Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV)Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV)Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV)Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), compreendendo uma 

área marinha (faixa de 2 km de largura ao longo da costa) e uma área terrestre; criado pelo 

Decreto Regulamentar nº 26/95, de 21 de setembro, a mais recente revisão do seu Plano de 

Ordenamento foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011 que inclui 

o respetivo Regulamento; 

• Sítio de Importância Comunitária (SIC) Costa Sudoeste Sítio de Importância Comunitária (SIC) Costa Sudoeste Sítio de Importância Comunitária (SIC) Costa Sudoeste Sítio de Importância Comunitária (SIC) Costa Sudoeste (PTCON0012), compreendendo 

também uma faixa marinha (de largura variável) e uma zona terrestre; área integrante da 

Rede Natura 2000, classificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 

de agosto, na sequência da publicação da Diretiva Habitats (Diretiva n.º 92/43/CE, do 

Conselho, de 21 de maio)1; 

• Zona de Proteção EspecialZona de Proteção EspecialZona de Proteção EspecialZona de Proteção Especial (para as aves) Costa SudoesteCosta SudoesteCosta SudoesteCosta Sudoeste (PTZPE0015), totalmente inserida 

na área do PNSACV e integrando também uma faixa marinha (de2 km de largura) e uma zona 

terrestre; área integrante da Rede Natura 2000, classificada pelo Decreto-Lei nº 384-B/99, 

de 23 de setembro, na sequência da publicação da Diretiva Aves (Diretiva n.º 79/409/CEE, 

de 2 de abril)1. 

 

                                            

 

1 As Diretivas Comunitárias relativas à Rede Natura 2000 têm sido alvo constante de alterações e atualizações, que 

têm vindo a ser transpostas para o Direito interno. Nesse âmbito referem-se as mais recentes: Decreto-Lei n.º 156-

A/2013, de 8 de novembro que transpõe a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio e procede à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril que transpôs as Diretivas Aves e Habitats. 
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3.1.2. Planos de ordenamento do território, condicionantes, servidões e 

restrições de utilidade pública 

Os planos de ordenamento do território planos de ordenamento do território planos de ordenamento do território planos de ordenamento do território em vigor que se aplicam à área de intervenção do projeto são os 

seguintes: 

• Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sines-Burgau, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 152/98, de 30 de dezembro, parcialmente suspenso pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2012, de 9 de novembro; 

• Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de 

fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 10-B/2011, de 5 de abril, suspenso 

parcialmente pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2012, de 9 de novembro; 

• Plano Setorial da Rede Natura 2000, publicado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

115-A/2008 de 21 de julho; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo Litoral, aprovado pelo Decreto-

Regulamentar n.º 39/2007 de 5 de abril, suspenso parcialmente pela Portaria n.º 78/2013, 

de 19 de fevereiro; 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 (RH6) – 

PGBH do Sado e Mira, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-A/2013, de 

22 de março; 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro; 

• Plano Diretor Municipal (PDM) de Odemira, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 114/2000, de 25 de agosto, alterada pelo Aviso n.º 25224/2007 (2ª série) de 19 

de dezembro, pelo Aviso n.º 26665/2010 (2ª série) de 20 de dezembro, pelo Aviso n.º 

1545/2013 (2ª série) de 31 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 544/2011, 

de 15 de março; 

• Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 179/2005 de 17 de novembro. 

As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública potencialmente aplicáveis à área de 

implantação do projeto são as seguintes: 

• Recursos hídricos – domínio hídrico; 

• Recursos ecológicos – Reserva Ecológica Nacional (REN). 
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Os instrumentos de gestão territorial (IGT), condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública 

aplicáveis, assim como as respetivas classes de ocupação do espaço coincidentes ou confinantes com a 

área de intervenção, são analisados com detalhe no âmbito do ordenamento do território (secção 4.7). 

 

3.2. Descrição geral 

A presente descrição geral do projeto em análise no EIA é baseada na memória descritiva e peças 

desenhadas do Projeto de Transposição de SedimeProjeto de Transposição de SedimeProjeto de Transposição de SedimeProjeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar ntos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar ntos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar ntos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar 

na Praia da Franquia na Praia da Franquia na Praia da Franquia na Praia da Franquia ––––    Estudo Prévio Estudo Prévio Estudo Prévio Estudo Prévio (NEMUS, 2014b). 

O presente capítulo não visa uma replicação integral da informação constante no Estudo Prévio. O objetivo 

é o de apresentar um resumo dos aspetos-chave do projeto com interesse para a avaliação dos potenciais 

impactes ambientais do mesmo, e de acordo com os requisitos, legais e outros, definidos em matéria de 

AIA. Deste modo, para maior detalhe deve ser consultado o referido projeto. 

Atendendo aos objetobjetobjetobjetivosivosivosivos de mitigação da erosão na praia da Franquia e de melhoria das condições de 

navegabilidade no canal principal do estuário, o projeto compreende a transposição de sedimentos da foz 

do rio Mira para reforço do cordão dunar na praia da Franquia, analisando em detalhe três cenários 

principais de intervenção, com diferentes cotas a atingir e área a abranger pela dragagem, que originarão 

volumes distintos de material dragado e como tal implicam soluções alternativas também no que respeita 

ao destino a dar ao material dragado. 

À semelhança do Estudo Prévio, a descrição de cada uma das alternativas propostas pelo projetodescrição de cada uma das alternativas propostas pelo projetodescrição de cada uma das alternativas propostas pelo projetodescrição de cada uma das alternativas propostas pelo projeto divide-se 

em três áreas de análise, tendo em conta a legislação aplicável ao projeto e os seus objetivos: 

• Área a dragar, volume de sedimentos e cotas a atingir (secção 3.2.1); 

• Comportamento hidrodinâmico e sedimentar; navegabilidade (secção 3.2.2); 

• Destino final dos dragados (secção 3.2.3). 
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3.2.1. Área a dragar, volume de sedimentos e cotas a atingir 

3.2.1.1. Alternativa A 

Conforme se referiu anteriormente, a alternativa A corresponde à solução que visa apenas a dragagem do 

canal principal na zona do estuário em frente da praia da Franquia, possibilitando assim:  

• aumentar a secção do canal principal de modo a que, durante a vazante, seja canalizado um 

maior volume de água através do mesmo, reduzindo assim as velocidades de corrente 

máximas no canal periférico (próximo à praia da Franquia);  

• a melhoria das condições de navegabilidade no acesso ao estuário. 

A área total a dragar nesta alternativa ocupa cerca de 6,74 ha, sendo que esta inclui o novo canal a dragar 

à cota -2 m (ZH) e os taludes adjacentes (Figura 1 e Desenho 2, Anexo IV, Volume II). Estes foram definidos 

segundo um talude de inclinação 3H:1V, até encontrar os níveis do terreno natural. O novo canal apresenta 

sensivelmente 90 m de largura em toda a sua extensão, no entanto, com os taludes, a área a dragar atinge 

os 110 m de largura em determinadas partes da sua extensão. O volume de sedimentos a dragar 

corresponde nesta alternativa a cerca de 70.000 m3. 

 

Figura 1 – Área a dragar de acordo com a Alternativa A 
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3.2.1.2. Alternativa B 

A Alternativa B corresponde à solução que visa a dragagem do canal principal na zona do estuário em 

frente da praia da Franquia e a dragagem do banco arenoso em frente à referida praia, permitindo:  

• aumentar a secção do canal principal e remover uma parte considerável do banco arenoso, 

de modo a que não haja concentração de águas e desenvolvimento de correntes fortes junta 

da praia da Franquia, durante a vazante; 

• a melhoria das condições de navegabilidade no acesso ao estuário. 

A área total a dragar nesta alternativa ocupa cerca de 12,65 ha, sendo que esta inclui o novo canal a dragar 

à cota -1,5 m (ZH) e taludes adjacentes, assim como a área do banco arenoso (à cota -1 m [ZH]) (Figura 2 e 

Desenho 3, Anexo IV, Volume II). Os referidos taludes foram definidos segundo uma inclinação inferior a 

3H:1V e o novo canal apresenta sensivelmente 90 m de largura em toda a sua extensão. O volume de 

sedimentos a dragar corresponde nesta alternativa a cerca de 115.000 m3. 

 

Figura 2 – Área a dragar de acordo com a Alternativa B 

 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 23 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

3.2.1.3. Alternativa C 

A Alternativa C corresponde à solução que visa a dragagem do canal principal na zona do estuário em 

frente da praia da Franquia e também a dragagem do banco arenoso em frente à referida praia, 

permitindo:  

• aumentar significativamente a secção do canal principal e remover uma parte considerável 

do banco arenoso, de modo a que não haja concentração de águas e desenvolvimento de 

correntes fortes junta da praia da Franquia, durante a vazante; 

• a melhoria significativa das condições de navegabilidade no acesso ao estuário. 

A área total a dragar nesta alternativa ocupa cerca de 12,65 ha, sendo que esta inclui o novo canal a dragar 

à cota -2 m (ZH) e taludes adjacentes, assim como a área do banco arenoso (à cota -1 m [ZH]) (Figura 3 e 

Desenho 4, Anexo IV, Volume II). Os referidos taludes foram definidos segundo uma inclinação inferior a 

3H:1V e o novo canal apresenta sensivelmente 90 m de largura em toda a sua extensão. O volume de 

sedimentos a dragar corresponde nesta alternativa a cerca de 140.000 m3. 

 

Figura 3 – Área a dragar de acordo com a Alternativa C 
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3.2.2. Comportamento hidrodinâmico e sedimentar; navegabilidade 

3.2.2.1. Alternativa A 

Na Alternativa A as novas condições, para além de permitirem ter um canal navegável mais profundo (-2,0 

m [ZH]), garantem uma redução das velocidades junto à praia (em cerca de 0,3 ms-1) sem introdução de 

alterações relevantes dos padrões de circulação (NEMUS, 2014b). 

Estas conclusões basearam-se em simulações hidrodinâmicas que entraram já em consideração com a 

alteração morfológica da praia da Franquia pela sua realimentação com o material dragado, tal como 

equacionado no “Estudo hidromorfológico na foz do rio Mira e definição de medidas de ação para a 

minimização do processo de erosão na praia da Franquia” (NEMUS, 2014a). 

 

3.2.2.2. Alternativa B 

Na alternativa B, as alterações morfológicas impostas, para além de permitirem ter um canal navegável 

mais profundo (-1,5 m [ZH]) que o atual, introduzem alterações relevantes dos padrões de circulação, dado 

que com a remoção do banco arenoso e a inexistência do canal periférico, as correntes de vazante nesta 

alternativa passam a circular essencialmente no canal principal, fazendo com que a velocidade das 

correntes junto à praia sofra uma redução muito significativa (superior a 0,3 ms-1) (NEMUS, 2014b). 

Como já referido na secção anterior, estas conclusões basearam-se em simulações hidrodinâmicas que 

entraram já em consideração com a alteração morfológica da praia da Franquia pela sua realimentação 

com o material dragado, tal como equacionado no “Estudo hidromorfológico na foz do rio Mira e definição 

de medidas de ação para a minimização do processo de erosão na praia da Franquia” (NEMUS, 2014a). 

O referido estudo permite ainda concluir que, em situações de regime de caudal médio, as tendências para 

a erosão e o assoreamento na zona dragada estão atenuadas relativamente ao cenário anterior, havendo 

também, no entanto, tendência para transporte sedimentar do banco para o canal principal. Os períodos 

de cheia parecem ter maior capacidade para provocar alterações no sistema, nomeadamente para o 

assoreamento no canal principal. 
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3.2.2.3. Alternativa C 

As alterações morfológicas impostas pela Alternativa C, para além de permitirem uma melhor 

navegabilidade (-2 m [ZH]), introduzem alterações relevantes dos padrões de circulação, uma vez que, com 

a remoção do banco arenoso e a inexistência do canal periférico, as correntes de vazante nesta alternativa 

passam a circular essencialmente no canal principal, fazendo com que a velocidade das correntes junto à 

praia sofra uma redução muito significativa (superior a 0,3 ms-1)2 (NEMUS, 2014b). 

Conforme referido anteriormente, estas conclusões basearam-se em simulações hidrodinâmicas que 

entraram já em consideração com a alteração morfológica da praia da Franquia pela sua realimentação 

com o material dragado, tal como equacionado no “Estudo hidromorfológico na foz do rio Mira e definição 

de medidas de ação para a minimização do processo de erosão na praia da Franquia” (NEMUS, 2014a). 

O referido estudo permite ainda concluir que, em situações de regime de caudal médio, as tendências para 

a erosão e o assoreamento na zona dragada estão atenuadas relativamente aos cenários anteriores. A 

resposta a curto prazo do sistema parece ser pouco significativa. Verifica-se, no entanto, tendência para 

transporte sedimentar para o banco e deste para o canal principal. Os períodos de cheia parecem ter maior 

capacidade para provocar alterações no sistema, nomeadamente para o assoreamento no canal principal. 

 

3.2.3. Destino final dos dragados 

3.2.3.1. Alternativa A 

Na Alternativa A resultam 70.000 m3 de sedimentos arenosos da dragagem feita ao canal principal do 

estuário, cujas características granulométricas e químicas permitem a sua colocação em ambiente de praia 

e duna, de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

Neste contexto, o projeto propõe a realimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquia em cerca de 550 m com a 

totalidade do volume de sedimentos dragados, ou seja, 70.000 m3. 

                                            

 

2 Neste aspecto, e por tratar-se da zona de fronteira da simulação, o modelo utilizado não permite distinguir esta 

alternativa da anterior, por se tratarem de diferenças pouco significativas. 
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Esta realimentação corresponde a um enchimento desde a atual cota 0 m (ZH) até à cota 7 ou 8 m (ZH) na 

porção Oeste da praia e desde a atual cota -1 m (ZH) até à cota 4 m (ZH) na porção Este da mesma, sendo 

mais robusto acima da cota 2 m (ZH) (~nível médio do mar) (Desenho 2, Anexo IV, Volume II). O 

enchimento reflete-se num avanço da cota 2 m (ZH), que atinge um valor máximo de cerca de 35 m, na 

zona próxima ao perfil 1 (Figura 4). 
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Nota: localização dos perfis no Desenho 2 (Anexo IV, Volume II) 

Figura 4 – Perfis topográficos da praia da Franquia na situação de referência e após realimentação 

(Alternativa A) 
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3.2.3.2. Alternativa B 

Na Alternativa B resultam 115.000 m3 de sedimentos arenosos da dragagem feita ao canal principal do 

estuário e ao banco arenoso adjacente. Face às suas características granulométricas e químicas estes 

sedimentos também poderão, de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, ser colocados 

em ambiente de praia e duna. 

Neste contexto, o projeto propõe: 

• a realimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquia em cerca de 550 m com 80.000 m3 de sedimentos 

dragados no estuário; 

• o preenchimento de zonas debilitadas do campo dunar e o robustecimento da alta-

praia/duna frontal da praia oceânica adjacente (praia do Carreiro da Fazenda) com os cerca 

de 35.000 m3 de dragados excedentáriosdragados excedentáriosdragados excedentáriosdragados excedentários. 

 

A. Realimentação da praia da Franquia 

Esta realimentação corresponde a um enchimento desde a atual cota 0 m (ZH) até à cota 7 ou 8 m (ZH) na 

porção Oeste da praia e desde a atual cota -1 m (ZH) até à cota 4 m (ZH) na porção Este da mesma, sendo 

mais robusto acima da cota 2 m (ZH) (~nível médio do mar) (Desenho 3, Anexo IV, Volume II). O 

enchimento reflete-se num avanço da cota 2 m (ZH), que atinge um valor máximo de aproximadamente 40 

m, na zona próxima ao perfil 1 (Figura 5). 

Esta realimentação inclui a reconstrução de uma porção dreconstrução de uma porção dreconstrução de uma porção dreconstrução de uma porção dunarunarunarunar que existia na praia da Franquia. Neste 

caso o projeto propõe uma duna com pouco mais do que 10 m de largura e onde são atingidas cotas de 9 

m (ZH), ou seja, próximas daquelas que ocorrem na marginal adjacente. Trata-se portanto de uma 

realimentação mais robusta do que aquela proposta na alternativa A. 
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Nota: localização dos perfis no Desenho 3 (Anexo IV, Volume II) 

Figura 5 – Perfis topográficos da praia da Franquia na situação de referência e após realimentação 

(Alternativa B) 
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B. Destino dos dragados excedentários 

A dragagem proposta na Alternativa B produz um volume de dragados próximos dos 115.000 m3. Isto 

significa que após realimentação da praia da Franquia resultam cerca de 35.000 m3 de dragados 

excedentários. 

Para acomodar estes dragados excedentários o projeto simulou o preenchimento de zonas debilitadas do preenchimento de zonas debilitadas do preenchimento de zonas debilitadas do preenchimento de zonas debilitadas do 

campo dunarcampo dunarcampo dunarcampo dunar a norte da praia da Franquia e o robustecimento da altarobustecimento da altarobustecimento da altarobustecimento da alta----praia/duna frontal da praia oceânica praia/duna frontal da praia oceânica praia/duna frontal da praia oceânica praia/duna frontal da praia oceânica 

adjacenteadjacenteadjacenteadjacente (praia do Carreiro da Fazenda; Figura 6), no sentido de: 

• Acomodar os dragados excedentes da dragagem do estuário do rio Mira num local adequado 

e próximo; 

• Reabilitar zonas do campo dunar debilitadas pela erosão (Fotografia 10), nomeadamente: 

- os corredores eólicos, ou seja, zonas depressivas alongadas que não apresentam 

vegetação e que estão, por isso, mais sujeitas à ação eólica; 

- a duna frontal, ou seja, a primeira linha dunar sensivelmente paralela à linha de costa; 

neste setor a duna frontal encontra-se descontínua devido à ação marinha e à ação 

eólica. 

• Colocar os dragados excedentes em locais onde, mais tarde, irão potencialmente realimentar 

a praia da Franquia; a alimentação natural desta praia ocorre especialmente através do 

transporte eólico proveniente dos campos dunares, quando sopram ventos de NO; estes 

campos dunares são por sua vez alimentados pelas areias da praia do Carreiro da Fazenda. 
 
 

 
Fonte: IGP (2014). 
Nota: Foto tirada a 15 de dezembro de 2010 

Fotografia 10 – Campo dunar adjacente à praia da Franquia 
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Figura 6 – Definição da área para a reconstrução dunar e robustecimento da alta-praia da praia oceânica 

adjacente (praia do Carreiro da Fazenda) 

As característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas desta intervençãodesta intervençãodesta intervençãodesta intervenção proposta pelo projeto (Desenho 3, Anexo IV, Volume II) são: 

• Área de intervenção: 2,0 ha; 

• Zonas preferenciais de enchimento: corredores eólicos e alta-praia/duna frontal; 

• Volume de enchimento: 35.000 m3; 

• Cotas máximas de enchimento: 14 m (NMM); 

• Declives: < 18,3º (< 33%). 
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Nota: localização dos perfis no Desenho 3 (Anexo IV, Volume II) 

Figura 7 – Perfis topográficos do campo dunar em 2001 e de acordo com a proposta de intervenção 

(alternativa B) 

Nas áreas onde o projeto propõe a reconstrução dunar (quer na praia da Franquia, quer no campo dunar a 

norte da marginal) é referida a necessidade de colocação de vegetação para estabilização das areiasvegetação para estabilização das areiasvegetação para estabilização das areiasvegetação para estabilização das areias. 
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Uma vez que a maior parte das áreas de dunas a reconstruir têm atualmente vegetação dunar, o projeto 

propõe adicionalmente que as plantas existentes sejam transplantadas e utilizadas na própria área de 

intervenção e que a própria camada superficial de areias que suporta atualmente a vegetação dunar seja 

decapada e reutilizada.    

Em complemento da reconstrução dunar e da transplantação da vegetação, o projeto prevê a necessidade 

de implantação de estruturas de retenção de areiasimplantação de estruturas de retenção de areiasimplantação de estruturas de retenção de areiasimplantação de estruturas de retenção de areias, em particular na duna frontal, de forma a promover a 

estabilização das areias nesta zona e a simultânea proteção da vegetação a transplantar. 

 

C. Destino (alternativo) dos dragados excedentários (alternativa B1) 

Para a acomodação dos cerca de 35.000 m3 de dragados excedentários da alternativa B o projeto simula 

ainda uma opção que reduz o preenchimento de zonapreenchimento de zonapreenchimento de zonapreenchimento de zonas debilitadas do campo dunars debilitadas do campo dunars debilitadas do campo dunars debilitadas do campo dunar em favor do 

robustecimento da praia do Carreiro da Fazendarobustecimento da praia do Carreiro da Fazendarobustecimento da praia do Carreiro da Fazendarobustecimento da praia do Carreiro da Fazenda – Figura 8), designando por B1 este cenário, idêntico em 

tudo ao cenário B exceto na configuração das áreas de destino dos dragados excedentários no campo 

dunar a noroeste da praia da Franquia e na praia do Carreiro da Fazenda. 

 

Figura 8 – (Re)definição da área para reconstrução dunar e robustecimento da praia do Carreiro da 

Fazenda 
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Os objetivosobjetivosobjetivosobjetivos desta intervenção mantêm-se os da primeira proposta de reconstrução dunar e 

robustecimento da alta-praia do Carreiro da Fazenda (e.g. acomodar os dragados excedentes num local 

adequado e próximo; colocar os dragados em locais onde, mais tarde, irão potencialmente realimentar a 

praia da Franquia; reabilitar zonas do campo dunar debilitadas pela erosão), tendo o projeto procurado 

ainda restringir a intervenção no campo dunar às zonas mais debilitadas por se tratar de um habitat 

protegido. 

De seguida sintetizam-se as característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas da intervençãoda intervençãoda intervençãoda intervenção de reconstrução dunar proposta (Desenho 5, 

Anexo IV, Volume II): 

• Área de intervenção: 2,5 ha; 

• Zonas preferenciais de enchimento: corredor eólico, duna frontal e alta-praia; 

• Volume de enchimento: 35.000 m3; 

• Cotas máximas de enchimento: 14 m (NMM); 

• Declives: < 18,3º (< 33%). 
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Nota: localização dos perfis no Desenho 5 (Anexo IV, Volume II) 

Figura 9 – Perfis topográficos do campo dunar em 2001 e de acordo com a proposta de intervenção 

(alternativa B1) 

Nas áreas onde se propõe a reconstrução dunar (incluindo na praia da Franquia) será necessária: 

• a remoção da vegetação existente nas áreas a modelar, para posterior transplantação; 

• a decapagem da camada superficial das mesmas areias de onde foi removida a vegetação, 

para posterior reutilização; 

• a colocação das areias provenientes da dragagem e a modelação do terreno de modo a 

configurar as cotas finais apresentadas no Desenho 5 (Anexo IV, Volume II); 

• a colocação de vegetaçãocolocação de vegetaçãocolocação de vegetaçãocolocação de vegetação, transplantada ou proveniente de viveiro, para estabilização das 

areias; 

• a implantação de estruturas de retenção de areiasimplantação de estruturas de retenção de areiasimplantação de estruturas de retenção de areiasimplantação de estruturas de retenção de areias, na duna frontal, de forma a promover a 

estabilização das areias nessa zona e a simultânea proteção da vegetação a transplantar, e 

em zonas mais interiores do cordão dunar, com os mesmos objetivos. 

As intervenções a executar serão as já previstas para a alternativa B. 
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3.2.3.3. Alternativa C 

Na Alternativa C resultam 140.000 m3 de sedimentos arenosos da dragagem feita ao canal principal do 

estuário e ao banco arenoso adjacente. Também estes sedimentos poderão, de acordo com a Portaria n.º 

1450/2007, de 12 de novembro, ser colocados em ambiente de praia e duna. 

Neste contexto, o projeto propõe: 

• a realimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquia em cerca de 550 m com 80.000 m3 de sedimentos 

dragados no estuário; 

• o preenchimento de zonas debilitadas do campo dunar, o robustecimento da alta-

praia/duna frontal da praia oceânica adjacente (praia do Carreiro da Fazenda) e a deposição 

na praia das Furnas dos cerca de 60.000 m3 de dragados excedentáriosdragados excedentáriosdragados excedentáriosdragados excedentários. 

 

A. Realimentação da praia da Franquia 

A realimentação da praia da Franquia é idêntica àquela proposta na Alternativa B. Os pormenores da 

intervenção proposta encontram-se na secção 3.2.3.2 e no Desenho 4 (Anexo IV, Volume II). 

 

B. Destino dos dragados excedentários 

Na alternativa C, após realimentação da praia da Franquia resultam cerca de 60.000 m3 de dragados 

excedentários. Para os acomodar o projeto propõe dois destinos: 

• campo dunar a norte da praia da Franquia e alta-praia/duna frontal da praia oceânica 

adjacente; 

• praia das Furnas. 

No caso do campo dunar a norte da praia da Franquia e altacampo dunar a norte da praia da Franquia e altacampo dunar a norte da praia da Franquia e altacampo dunar a norte da praia da Franquia e alta----praia/duna frontal da praia oceânica praia/duna frontal da praia oceânica praia/duna frontal da praia oceânica praia/duna frontal da praia oceânica 

adjacenteadjacenteadjacenteadjacente, a modelação proposta é em tudo idêntica à proposta na alternativa B (descrita na secção 

3.2.3.2 e no Desenho 4 – Anexo IV, Volume II), o que significa que irá acomodar cerca de 35.000 m3. 

Deste modo, resultam cerca de 25.000 m3 que o projeto propõe colocar na praia das Furnaspraia das Furnaspraia das Furnaspraia das Furnas (Desenho 4, 

Anexo IV, Volume II), pelo seu maior potencial balnear e pela sua maior capacidade para acomodar 

sedimentos, relativamente à face norte da mesma praia. 
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C. Destino (alternativo) dos dragados excedentários (alternativa C1) 

Para a deposição dos cerca de 35.000 m3 de dragados excedentários da alternativa C que o projeto propõe 

colocar no campo dunar a noroeste da praia da Franquia e alta-praia/duna frontal da praia oceânica 

adjacente, o projeto considera também uma segunda opção que reduz o preenchimento de zonas preenchimento de zonas preenchimento de zonas preenchimento de zonas 

debidebidebidebilitadas do campo dunarlitadas do campo dunarlitadas do campo dunarlitadas do campo dunar em favor do robustecimento da praia do Carreiro da Fazendarobustecimento da praia do Carreiro da Fazendarobustecimento da praia do Carreiro da Fazendarobustecimento da praia do Carreiro da Fazenda – Figura 8). E 

designa por C1 esse cenário, idêntico em tudo ao cenário C exceto na configuração das áreas de destino 

dos dragados excedentários no campo dunar a noroeste da praia da Franquia e na praia do Carreiro da 

Fazenda (modelação idêntica à proposta na alternativa B1, descrita na secção 3.2.3.2 e no Desenho 6 – 

Anexo IV, Volume II). 

Nesta alternativa os restantes 25.000 m3 de dragados excedentários serão colocados na praia das Furnaspraia das Furnaspraia das Furnaspraia das Furnas, 

à semelhança do descrito para a alternativa C. No Desenho 6 (Anexo IV, Volume II) indica-se a área 

preconizada para a intervenção. 
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3.3. Empreitada geral 

No presente capítulo é feita uma descrição sumária dos processos e ações a desenvolver para a 

implantação do projeto, nomeadamente no que se refere aos seguintes aspetos: 

• Definição da área a afetar pela empreitada; 

• Estaleiros e instalações provisórias; 

• Principais atividades de construção e processos construtivos; 

• Programação temporal; 

• Maquinaria e meios humanos; 

• Caracterização dos fluxos de materiais envolvidos. 

 

3.3.1. Definição da área a afetar 

Genericamente considera-se como área potencialmente afetada de forma direta a área de intervenção de área de intervenção de área de intervenção de área de intervenção de 

cada uma das alternativascada uma das alternativascada uma das alternativascada uma das alternativas, a área de estaleiroárea de estaleiroárea de estaleiroárea de estaleiro (que o projeto propõe localizar no parque de 

estacionamento no promontório a Oeste da praia da Franquia) e uma faixa confinante com uma largura faixa confinante com uma largura faixa confinante com uma largura faixa confinante com uma largura 

geral de 25 metrosgeral de 25 metrosgeral de 25 metrosgeral de 25 metros em redor das áreas referidas. 

Além da área acima poderão ser afetados de forma indireta os acessos à zona de obraacessos à zona de obraacessos à zona de obraacessos à zona de obra (Avenida Marginal, 

outras vias da rede rodoviária municipal na periferia do aglomerado urbano, EN 390). 

A área potencialmente afetada encontra-se representada na figura seguinte. 
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Figura 10 – Áreas potencialmente afetadas pelas atividades da empreitada 

 

3.3.2. Estaleiros e instalações provisórias 

O projeto propõe que o estaleiro e eventuais parques de materiais sejam instalados no parque deparque deparque deparque de    

estacionamento que se localiza no promontório a Oeste da praia da Franquiaestacionamento que se localiza no promontório a Oeste da praia da Franquiaestacionamento que se localiza no promontório a Oeste da praia da Franquiaestacionamento que se localiza no promontório a Oeste da praia da Franquia. A área é diretamente 

acessível pela Avenida Marginal que separa a praia da Franquia do campo dunar a norte e segundo o 

projeto é a localização que oferece melhores condições: é mais perto da frente de obra, tem bastante 

espaço disponível e já se encontra pavimentado. 
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3.3.3. Principais atividades de construção e processos construtivos 

De acordo com a estimativa preliminar das quantidades de trabalho realizada no Estudo Prévio do projeto 

em análise, há três atividades de construção atividades de construção atividades de construção atividades de construção centrais na implementação das três principais alternativas (A, 

B e C): 

• Trabalhos preparatórios e acessórios; 

• Dragagem e deposição de sedimentos na praia da Franquia; 

• Modelação da praia da Franquia. 

No caso das alternativas B e C, acrescem as seguintes atividades de construção associadas à deposição de 

material dragado no campo dunar a noroeste da praia da Franquia e na praia oceânica adjacente (praia do 

Carreiro da Fazenda): 

• Decapagem das áreas de reconstrução dunar e posterior recolocação das areias; 

• Aterro e modelação de areias para reconstrução dunar e enchimento da praia do Carreiro da 

Fazenda; 

• Colocação de estruturas de retenção de areia; 

• (Trans)plantação de vegetação. 

Finalmente, na alternativa C e face à necessidade de deposição de dragados excedentários na praia das 

Furnas são consideradas ainda as seguintes atividades de construção: 

• Deposição de sedimentos na praia das Furnas; 

• Modelação da praia das Furnas. 

Os processos construtivosprocessos construtivosprocessos construtivosprocessos construtivos descritos no estudo prévio do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz 

do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia, apesar de poderem ainda vir a ser revistos 

e pormenorizados no Projeto de Execução e/ou conforme a oferta dos empreiteiros concorrentes à 

execução da obra, referem os seguintes métodos de execução no que respeita às dragagens e 

realimentação da(s) praia(s) (Franquia, Carreiro da Fazenda – no caso das alternativas B e C – e Furnas, na 

alternativa C) com materiais dragados: 

• Devido à predominância de areias nos sedimentos a remover, considera-se que o processo 

de sucção-repulsão será o maioritariamente utilizado; 

• Considerando também a dimensão da área a intervir, é recomendada a utilização de uma 

dragueta (pequena draga) de sucção em marcha; 
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• Dada a proximidade entre o local de dragagem e a(s) praia(s) a realimentar (praia da 

Franquia e, no caso do cenário C, também a praia das Furnas), os dragados poderão ser aí 

lançados pela própria draga à medida que forem sendo removidos dos fundos; 

posteriormente os materiais terão de ser espalhados ao longo da praia para o que será 

necessário um bulldozer; 

• A draga ou outra embarcação que lhe esteja afetada deverá dispor de equipamento 

adequado ao controlo em contínuo do seu trabalho, de modo a permitir uma avaliação em 

tempo real do seu desempenho conformemente ao projeto, independentemente das funções 

atribuídas à fiscalização ou à assistência técnica da obra; 

• A lança captadora dos materiais deverá ser equipada com dispositivo antidispersão, de 

modo a minimizar os impactes ocasionados pela ressuspensão dos sedimentos durante as 

operações de sucção. 

Por sua vez, o reaproveitamento do material dragado para reconstrução dunar (da porção dunar que 

existia na praia da Franquia, de zonas mais baixas do campo dunar a noroeste da mesma e da duna frontal 

da praia do Carreiro da Fazenda, nas alternativas B e C), incluirá: 

• Decapagem do terreno – por meios mecânicos; 

• Transporte do material dragado da zona de dragagem (ou de local de deposição provisório, 

por exemplo na praia da Franquia) para a zona de modelação – por meios mecânicos; 

• Modelação do relevo – por meios mecânicos; 

• Transplantação de vegetação dunar – manualmente, quer a remoção da vegetação como a 

sua replantação; a abertura dos covachos pode ser executada mecanicamente; 

• Plantação de vegetação – manualmente, nos casos em que seja necessária; a abertura dos 

covachos pode ser executada mecanicamente; 

• Implantação de estruturas de retenção de areias – manualmente ou com recurso a meios 

mecânicos na abertura das valas para colocação das estruturas. 

Tendo em conta que as dunas constituem habitats sensíveis e que esta última intervenção se enquadra no 

interior de um maciço dunar estabilizado o projeto recomenda ainda que, tanto quanto possível: 

• sejam utilizadas técnicas manuais ou com equipamentos leves, cujo transporte para a área e 

operação para execução das intervenções seja o menos impactante possível sobre o sistema 

dunar adjacente; 

• seja definida apenas uma via de acesso que possa ser usada nos dois sentidos no interior da 

zona dunar; 

• as máquinas operem apenas no interior da zona de reconstrução dunar e não extravasem o 

seu limite. 
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3.3.4. Programação temporal 

O Estudo Prévio estima o período de implantação do projeto em 16, 21 ou 25 semanas consoante se optar 

pela alternativa A, B ou C, respetivamente. 

 

3.3.5. Maquinaria e meios humanos 

O tipo e quantidade de maquinariamaquinariamaquinariamaquinaria a utilizar na fase de obra dependerá em certa parte do empreiteiro a 

contratar para a implementação do projeto. Não obstante, atendendo à definição geral dos processos de 

intervenção e equipamentos mais significativos realizada no Estudo Prévio do projeto, é expectável que 

seja usado o seguinte conjunto de equipamentos, entre outros mais específicos que se venham a revelar 

necessários ao desenvolvimento da empreitada: 

• dragueta (pequena draga) de sucção em marcha; 

• bulldozer; 

• pá carregadora; 

• sistema de bombagem dos sedimentos; 

• motoniveladora; 

• compactador monocilíndrico; 

• broca ou equipamento equivalente; 

• mini-escavadora. 

Na presente fase de projeto ainda não são definidas as cargas de mão de obramão de obramão de obramão de obra necessárias. 
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3.3.6. Caracterização dos fluxos de materiais envolvidos 

De acordo com a estimativa preliminar das quantidades de trabalho realizada no Estudo Prévio do projeto 

em análise, os principais fluxos de materiais deverão ser os apresentados nos quadros seguintes para 

cada uma das alternativas de projeto. 

Quadro 2 – Estimativa de quantidades: alternativa A 

Descrição Quantidade Unidade 

Dragagem e deposição de sedimentos na praia da Franquia 70.000,00 m3 

Modelação da praia da Franquia 70.000,00 m3 

Quadro 3 – Estimativa de quantidades: alternativa B 

Descrição Quantidade Unidade 

Decapagem das áreas de reconstrução dunar e posterior recolocação das areias 15.000 m2 

Dragagem e deposição de sedimentos na praia da Franquia 115.000,00 m3 

Modelação da praia da Franquia 80.000,00 m3 

Aterro e modelação de areias para reconstrução dunar e enchimento da praia do 

Carreiro da Fazenda 
35.000,00 m3 

Transplantação de vegetação 12.500,00 m2 

Quadro 4 – Estimativa de quantidades: alternativa B1 

Descrição Quantidade Unidade 

Decapagem das áreas de reconstrução dunar e posterior recolocação das areias 5.600 m2 

Dragagem e deposição de sedimentos na praia da Franquia 115.000,00 m3 

Modelação da praia da Franquia 80.000,00 m3 

Aterro e modelação de areias para reconstrução dunar e enchimento da praia do 

Carreiro da Fazenda 
35.000,00 m3 

Transplantação ou plantação de vegetação 11.500,00 m2 

Quadro 5 – Estimativa de quantidades: alternativa C 

Descrição Quantidade Unidade 

Decapagem das áreas de reconstrução dunar e posterior recolocação das areias 15.000 m2 

Dragagem e deposição de sedimentos na praia da Franquia ou na praia das Furnas 140.000,00 m3 

Modelação da praia da Franquia 80.000,00 m3 

Aterro e modelação de areias para reconstrução dunar e enchimento da praia do 

Carreiro da Fazenda 
35.000,00 m3 

Transplantação de vegetação 12.500,00 m2 

Modelação da praia das Furnas 25.000,00 m3 
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Quadro 6 – Estimativa de quantidades: alternativa C1 

Descrição Quantidade Unidade 

Decapagem das áreas de reconstrução dunar e posterior recolocação das areias 5.600 m2 

Dragagem e deposição de sedimentos na praia da Franquia ou na praia das Furnas 140.000,00 m3 

Modelação da praia da Franquia 80.000,00 m3 

Aterro e modelação de areias para reconstrução dunar e enchimento da praia do 

Carreiro da Fazenda 
35.000,00 m3 

Transplantação ou plantação de vegetação 11.500,00 m2 

Modelação da praia das Furnas 25.000,00 m3 
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3.4. Exploração e manutenção 

Tendo em conta os objetivos do projeto – mitigação da erosão na praia da Franquia e melhoria das 

condições de navegabilidade no canal principal do estuário, na sua porção terminal – e que a mitigação da 

erosão visa, por sua vez, permitir a utilização balnear e a manutenção da integridade da via marginal (de 

acordo com o estudo hidromorfológico que antecedeu o projeto – NEMUS, 2014a), consideram-se como 

principais atividadesprincipais atividadesprincipais atividadesprincipais atividades num contexto de exploração e manutenção do projeto de transposição de 

sedimentos da foz do rio Mira para reforço do cordão dunar na praia da Franquia: 

• a utilização da praia da Franquia para a prática balnear; 

• a navegação de embarcações no estuário do rio Mira, com melhores condições de 

operacionalidade, embarcações de maior calado e/ou sem estarem condicionadas à preia-

mar; 

• a manutenção das intervenções executadas na fase de construção, nomeadamente, 

- a execução de dragagens de manutenção para a conservação das condições de 

navegabilidade atingidas com o projeto (pelo menos à escala da década, de acordo com 

a taxa de assoreamento verificada no estudo hidromorfológico [NEMUS, 2014a] e com as 

conclusões do projeto em análise [NEMUS, 2014b], mas a aferir pela monitorização 

proposta no presente EIA); 

- a realização de ações de manutenção das intervenções de reforço e contenção do cordão 

dunar na praia da Franquia e no campo dunar a noroeste (operações de limpeza, ceifas, 

mondas, tratamentos fitossanitários, retanchas e substituições de espécies vegetais que 

o justifiquem, etc. – apenas nas alternativas B e C). 

As atividades que se desenrolarão na área de estudo na fase de exploração do projeto serão assim 

idênticas às atuais, com exceção das eventuais atividades de manutenção, que se assemelharão às ações 

construtivas, sendo contudo de menor duração e envergadura. Deste modo, os principais equipamentos e equipamentos e equipamentos e equipamentos e 

materiaismateriaismateriaismateriais a utilizar também serão idênticos aos descritos para a fase de construção. 
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3.5. Consumos, efluentes e resíduos 

3.5.1. Consumos 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, preveem-se consumos de combustíveis fósseis necessários para operação de 

equipamento e veículos de obra e acesso à obra (maioritariamente gasóleo pela dragueta e bulldozer ou 

pá carregadora), bem como de energia elétrica (utilizada para iluminação) e de água (abastecimento do 

estaleiro, lavagens de equipamentos). Os dados de projeto não permitem estimar, nesta fase, estes 

consumos. 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração destaca-se o consumo de combustíveis fósseis, decorrentes do potencial 

incremento da navegação no estuário e da utilização balnear da praia da Franquia. Nos períodos de 

realização das dragagens de manutenção serão utilizados recursos energéticos semelhantes aos 

empregues na fase de construção para este efeito, mas em menores quantidades. 

 

3.5.2. Efluentes 

Os principais efluentes líquidos potencialmente gerados pelas obras associadas ao projeto prendem-se 

com a eventual libertação de pequenas quantidades de óleos, para a massa de água, devido ao 

funcionamento da draga e outra maquinaria associada ao transporte de sedimentos. 

De resto, os efluentes líquidos a produzir durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção serão previsivelmente constituídos 

pelas águas residuais de lavagem de superfícies e águas residuais domésticas provenientes das 

instalações sanitárias do estaleiro. 

As águas residuais resultantes de drenagem superficiais dependem de inúmeros fatores muito variáveis 

como a precipitação e frequência de lavagens, caraterizando-se por apresentar elevados teores de sólidos 

em suspensão, podendo também arrastar algumas substâncias poluentes como hidrocarbonetos ou 

detergentes resultantes de pequenos derrames não controlados e da lavagem de pavimento e máquinas. 

Estas águas residuais devem ser drenadas para sistemas de drenagem e tratamento apropriado ou retidas 

e posteriormente recolhidas e tratadas por operadores licenciados para o efeito. 

Os efluentes domésticos deverão ser conduzidos a fossas sépticas provisórias devidamente 

dimensionadas ou aos respetivos reservatórios, caso sejam instalações do tipo portátil. Os efluentes 

líquidos armazenados deverão ser periodicamente recolhidos por operadores licenciados para o efeito. 
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Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração os efluentes potencialmente produzidos serão a eventual libertação de águas 

residuais domésticas, combustíveis e/ou óleos pelas embarcações que navegam o estuário. Os efluentes 

líquidos armazenados pelas embarcações deverão entregues a operadores licenciados para o seu 

tratamento/eliminação. Nesta fase também serão potencialmente produzidos efluentes líquidos 

semelhantes aos da fase de construção, em resultado das ações de manutenção. 

 

3.5.3. Resíduos 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção os resíduos produzidos em maior quantidade serão os sedimentos dragados, 

constituídos, essencialmente, por areias médias. A deposição destes materiais será efetuada na praia da 

Franquia (alternativas A, B e C), no campo dunar a Norte e na praia alta adjacente ao mesmo a Noroeste 

(alternativas B e C) e eventualmente na praia das Furnas (alternativa C). 

Por outro lado, a maquinaria de obra requer manutenção mecânica periódica, assim como o 

abastecimento de combustível, nos casos necessários. Destas operações resultarão resíduos, que na sua 

maioria estão classificados como resíduos perigosos. 

Finalmente serão também produzidos resíduos com características equiparadas a Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), nomeadamente na zona do estaleiro. O estaleiro deverá ser dotado de um parque de 

armazenamento temporário de resíduos equipado com contentores devidamente identificados e 

adequados a cada um dos tipos de resíduos. 

No que se refere ao destino final dos resíduos produzidos, os resíduos sólidos urbanos e equiparados 

poderão ser recolhidos pelas autoridades municipais, englobados no sistema de gestão de Vila Nova de 

Milfontes. Outras tipologias, como os resíduos resultantes da manutenção de veículos e maquinaria, 

devem ser encaminhados para entidades licenciadas para gestão desses resíduos ou recolhidos pelos 

respetivos fornecedores. 

Em suma, os resíduos de obra apresentarão, previsivelmente, as tipologias e destinos finais indicados com 

o detalhe possível no quadro seguinte (segundo classificação da Lista Europeia de Resíduos, aprovada 

pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de março). 
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Quadro 7 – Potenciais resíduos identificados para a fase de construção 

Código LER Designação do resíduo Destino final 

13 01* Óleos hidráulicos usados da manutenção da maquinaria Entidade licenciada / Valorização 

13 02* Óleos de motores usados Entidade licenciada / Valorização 

15 01 01 a 07 
Embalagens de papel, cartão, plástico, madeira, metal, compósitas, 

misturas de embalagens e vidro 
Ecoponto (AMBILITAL) / Reciclagem 

15 01 10* 
Resíduos de embalagem contendo ou contaminadas por resíduos de 

substâncias perigosas 
Entidade licenciada 

15 02 02* Desperdícios contaminados e filtros de óleo Entidade licenciada 

16 01 03 Pneus usados da manutenção das máquinas Reciclagem 

13 05 07* Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água 
Entidade licenciada / tratamento 

físico-químico 

13 02 08 * Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação Entidade licenciada / valorização 

13 07 01 * Resíduos de gasóleo 
Entidade licenciada / tratamento 

físico-químico 
13 07 02 * Resíduos de gasolina 

16 07 08 * Resíduos contendo hidrocarbonetos 

20 01 (01, 02, 39 e 

40) 
Papel e cartão, vidro, plástico e metais recolhidos seletivamente 

Entidade licenciada / Aterro sanitário 

(AMBILITAL)/ Reciclagem 

20 03 01 Misturas de resíduos urbanos e equiparados 
Entidade licenciada / Aterro sanitário 

(AMBILITAL) 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas Entidade licenciada 

Nota: A classificação dos resíduos com o código LER foi realizada de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. Os 
códigos ou grupos de códigos LER identificados com “*” são considerados resíduos perigosos. 

Nos termos do Decreto-lei n.º 46/2008 de 12 de março, o Projeto de Execução do projeto deve 

acompanhado por um Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PGRCD) com o objetivo 

assegurar que os resíduos que constituam RCD sejam obrigatoriamente objeto de triagem em obra com 

vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de 

valorização. 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, os resíduos expectáveis são os resíduos sólidos urbanos e equiparados resultantes 

da prática balnear e produzidos a bordo das embarcações que navegam o estuário, bem com os que 

resultarão de ações de manutenção, abrangendo algumas das tipologias já identificadas para a fase de 

construção. 
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Quadro 8 – Potenciais resíduos identificados para a fase de exploração 

Código LER Designação Destino final 

13 05 07* Água com óleo proveniente dos separadores óleo/água 
Entidade licenciada / tratamento 

físico-químico 

13 02 08 * Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação Entidade licenciada / valorização 

13 07 01 * Resíduos de gasóleo 
Entidade licenciada / tratamento 

físico-químico 
13 07 02 * Resíduos de gasolina 

16 07 08 * Resíduos contendo hidrocarbonetos 

20 01 (01, 02, 39 e 

40) 
Papel e cartão, vidro, plástico e metais recolhidos seletivamente 

Entidade licenciada / Aterro 

sanitário (AMBILITAL)/ Reciclagem 

20 01 33* e 34 Pilhas e acumuladores 
Entidade licenciada / Reciclagem 

20 01 35* e 36 Equipamento elétrico e eletrónico 

20 03 01 
Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de 

resíduos 

Triagem/Aterro sanitário 

(AMBILITAL) 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas Entidade licenciada 

Nota: A classificação dos resíduos com o código LER foi realizada de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. Os 
códigos ou grupos de códigos LER identificados com “*” são considerados resíduos perigosos. 
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3.6. Emissões 

3.6.1. Emissões atmosféricas 

A estimativa deste tipo de emissões é um processo bastante complexo, uma vez que depende de um vasto 

conjunto de fatores de grande variabilidade, como sejam por exemplo as condições meteorológicas (e.g. 

humidade e vento). 

Durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção prevê-se a ocorrência de dois tipos de emissões atmosféricas: (i) suspensão 

de partículas, principalmente devido ao transporte, manuseamento e deposição das areias a dragar; (ii) 

gases de combustão, resultantes do funcionamento dos motores do equipamento de dragagem, das 

embarcações de apoio, dos veículos e outra maquinaria afeta à obra. Os principais poluentes associados 

são os típicos das fontes móveis, nomeadamente monóxido e dióxido de carbono (CO e CO2), óxidos de 

azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos e partículas em suspensão (PM2,5 e PM10). 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, as emissões atmosféricas serão devidas à utilização de combustíveis nos veículos 

dos utentes da praia da Franquia e nas embarcações que circularem no estuário, ambos previsivelmente 

em maior quantidade do que atualmente. Estas emissões de gases de combustão resultarão na emissão 

de monóxido e dióxido de carbono (CO e CO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), 

hidrocarbonetos e partículas em suspensão (PM2,5 e PM10). 

 

3.6.2. Fontes de produção de ruído e vibrações 

Em resultado da operação dos equipamentos e veículos afetos à transposição de sedimentos da foz do rio 

Mira para reforço do cordão dunar na praia da Franquia (draga, bulldozer, etc.) haverá lugar à produção de 

ruído e vibrações durante a fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, destacando-se as principais fontes: 

• Funcionamento do estaleiro e frente(s) de obra; 

• Atividades ruidosas ligadas à construção (por exemplo dragagem e espalhamento de 

sedimentos); 

• Utilização de máquinas e equipamentos ruidosos necessária à execução dos trabalhos 

previstos (por exemplo pá-carregadora, compactador, draga, bulldozer); 

• Tráfego de veículos pesados de transporte de materiais e/ou maquinaria com origem e/ou 

destino na área de intervenção do projeto. 
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Os níveis potenciais de geração de ruído e vibração das atividades construtivas estarão intimamente 

ligados ao método e tipo de maquinaria empregue. No quadro seguinte apresentam-se valores típicos de 

ruído produzidos por diferentes tipos de máquinas e equipamentos, alguns dos quais serão 

provavelmente utilizados no decorrer das obras. 

Quadro 9 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e equipamentos 

comummente utilizados em obras de construção civil 

Operação/equipamento 
Nível de ruído dB(A) a 15 m 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 

Movimentos de terra 

Compactadores           
Carregadores           
Retro escavadora           
Tratores           
Niveladoras           
Camiões           

Transporte de materiais Escav.-Carregad.           

Equipamentos 

estacionários 

Bombas           
Geradores           
Compressores           

      Fonte: Adaptado de Sociedad Española de Acústica (1991) 

No que se refere à produção de ruído e vibrações através do tráfego rodoviário, os fatores mais 

importantes são o nível de funcionamento do motor, incluindo a transmissão, a ventilação e o sistema de 

exaustão, a interação pneu/estrada em circulação e, também, o ruído aerodinâmico. 

Relativamente à fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, destacam se como principais fontes geradoras de ruído a circulação 

de veículos no acesso à praia da Franquia e das embarcações no estuário, ambos previsivelmente em 

maior quantidade do que atualmente, bem como as eventuais ações de manutenção, de características 

semelhantes às atividades construtivas descritas. 
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3.7. Perspetivas para a fase de desativação do projeto 

Considera-se no âmbito do presente EIA que o cenário mais plausível de uma hipotética fase de 

desativação implicará a paragem das eventuais dragagens de manutenção, o que permitirá à porção 

terminal do estuário evoluir para uma situação semelhante à atual. 

O uso a dar a este território no cenário pós-desativação será o definido nas figuras de ordenamento 

aplicáveis à data à zona em questão. 

 

3.8. Projetos associados ou complementares 

O Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa 

VicentinaVicentinaVicentinaVicentina (PEIRVSACV – Sociedade Polis Litoral Sudoeste, 2011) identifica dois projetos/ações no âmbito 

do eixo estratégico 2 (“Qualificação territorial de suporte às actividades económicas tradicionais”) que 

podem ser considerados complementares do projeto em estudo: 

• (P5) Valorização e qualificação de espaços balneares – praia das Furnas (P5.1, alínea d)); 

• (P6) Qualificação urbana de pequenos aglomerados costeiros – Vila Nova de Milfontes (P6.2, 

alínea a)). 

 

3.8.1. Plano de Arranjo da Orla Costeira para a praia das Furnas 

O Projeto de Execução referente ao Plano de Arranjo da Orla Costeira para a praia das Furnas (Sociedade 

Polis Litoral Sudoeste, 2013), com enquadramento também no Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

(POOC) entre Sines e Burgau (RCN n.º152/98 de 30 de dezembro), que prevê o desenvolvimento de Planos Planos Planos Planos 

de Arranjo da Orla Cde Arranjo da Orla Cde Arranjo da Orla Cde Arranjo da Orla Costeira (PAOC)osteira (PAOC)osteira (PAOC)osteira (PAOC), foi desenvolvido em 2013 e concretizado em 2014. 

O projeto visa a valorização dos espaços passíveis de uso público (praias de tipologia I, II e III na definição 

do POOC Sines Burgau), nomeadamente com a criação de infraestruturas de apoio acriação de infraestruturas de apoio acriação de infraestruturas de apoio acriação de infraestruturas de apoio ao uso balnearo uso balnearo uso balnearo uso balnear, com o 

intuito de garantir a segurança e o conforto da sua utilização, mantendo a integridade biofísica do espaço 

em que se insere e criando uma imagem e conjunto de referência, associada à valorização ambiental da 

envolvente (recuperação dunar, renaturalização das áreas degradadas). 
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Genericamente, o Projeto de Execução para o PAOC da praia das Furnas incluiu (cf. Plano Geral de 

Intervenção no Anexo I): 

• AcessosAcessosAcessosAcessos    vvvviários e iários e iários e iários e ppppedonaisedonaisedonaisedonais    

- a) Ordenamento da circulação viária e pedonal; 

- b) Criação e balizamento de vias para circulação pedonal; 

- c) Nivelamento e balizamento da faixa de rodagem, impedindo o estacionamento ao 

longo da via; 

- d) Colocação de sinalética adequada, para ordenamento da circulação automóvel; 

- e) Recolocação dos pinos de madeira e substituição dos danificados, que balizam a via, 

de modo a que os veículos não pisoteiem a vegetação e não avancem sobre o cordão de 

dunas; 

- f) Requalificação do acesso da frente praia em terra batida; 

- g) Beneficiação do acesso principal em alcatrão que liga ao acesso de frente praia, 

incluindo a redefinição da rede de drenagem; 

- h) Reparação/Recuperação dos acessos ao areal em passadiços de madeira 

(verificação/correcção das condições de segurança, correção nos locais onde se 

encontram soterrados, beneficiação da acessibilidade à praia/areal, promovendo a 

completagem/prolongamento das extremidades dos passadiços); 

- i) Colocação de Sinalética Interditando a circulação e o pernoitamento de autocaravanas; 

• Ordenamento e Ordenamento e Ordenamento e Ordenamento e balizamento do estacionamentobalizamento do estacionamentobalizamento do estacionamentobalizamento do estacionamento    

- j) Manutenção e ordenamento das bolsas de estacionamento existentes, nomeadamente 

com a demarcação do espaço, com o intuito de maximizar o número de lugares 

disponíveis; 

- k) Requalificação do pavimento em terra compactada do acesso à frente praia; 

- l) Formalização da bolsa de estacionamento localizada a sul da área de intervenção, 

atuando ao nível do pavimento e do ordenamento do espaço, incluindo a definição e 

balizamento de um acesso direto a praia, a partir do local; 

- m) Colocação de Sinalética para Interdição do pernoitamento de autocaravanas; 

- n) Redefinição geral da sinalética de acordo com o projeto a implementar; 

• ApoiosApoiosApoiosApoios    e ee ee ee equipamentosquipamentosquipamentosquipamentos    

- o) Proposta para localização de um cais flutuante para embarcações; 

- p) Corte da paliçada implementada para proteção do sistema dunar. 
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3.8.2. Projeto de requalificação e valorização de Vila Nova de Milfontes 

O Projeto de Requalificação e Valorização de Vila Nova de Milfontes foi desenvolvido com base no Estudo 

Prévio elaborado pela Câmara Municipal de Odemira em 2011, visando concretizar o ordenamento e 

requalificação da ocupação territorial da frente costeira de Vila Nova de Milfontes, nomeadamente a zona 

ribeirinha e promover a conservação e valorização do litoral. 

O projeto, tendo como objetivoobjetivoobjetivoobjetivo uma intervenção profunda que integre a remodelação ao nível das 

infraestruturas, atualizando todas as redes, a valorização ecológica de reposição dos sistemas dunares e 

das falésias e uma intervenção balnear, incluindo ainda um arranjo paisagístico, foi subdividido, 

encontrando-se em diferentes etapas de desenvolvimento (cf. Plano Geral de Enquadramento, também no 

Anexo I): 

• Zona 1 (Eixo comercial Rua Custódio Brás Pacheco até ao Largo de Santa Maria, numa área 

de cerca de 16.6 mil m2) – empreitada em fase de contratação pela Câmara Municipal de 

Odemira; 

• Zona 2 (Núcleo antigo, zona ribeirinha do Cais até ao Forte da Boca do Rio e Av. Marginal até 

balnearios públicos, incluindo o Largo de Barbacã e Cais, numa área de cerca de 20,6 mil 

m2): desenvolvida a projeto de execução e também em fase de lançamento da obra, mas no 

âmbito do Polis Litoral Sudoeste; 

• Zona 3 (Av. Marginal entre balneários públicos até ao Farol, incluindo acessos à praia do 

Farol e da Franquia, numa área de aproximadamente 11,2 mil m2): em fase de Projeto Técnico 

(anteprojeto), sendo que, de acordo com a Parque Expo, as soluções propostas, poderão 

ainda ser alteradas significativamente aquando do desenvolvimento a Projeto de Execução 

(este processo esteve suspenso, aguardando os resultados/conclusões/propostas do 

“Estudo hidromorfológico na foz do rio Mira e definição de medidas de ação para a 

minimização do processo de erosão na praia da Franquia” [NEMUS, 2014a] e do projeto em 

estudo no presente EIA). 
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O projeto de execução da Zona 2projeto de execução da Zona 2projeto de execução da Zona 2projeto de execução da Zona 2 (P6.2 – Elaboração do Projeto de Execução de Requalificação e 

Valorização de Vila Nova de Milfontes – Zona 2.AB – Sociedade Polis Litoral Sudoeste, 2014), de Agosto de 

2014, tem como princípios básicos e fundamentais: 

• requalificação de todo o espaço público; 

• caracterização da rede de circulação automóvel e pedonal, assim como a melhoria das 

condições de circulação viária e pedonal; 

• caracterização de novos espaços de lazer e estadia; 

• nova iluminação, promovendo uma nova fruição do espaço público promovendo a qualidade 

de vida e segurança do transeunte, no espaço público; 

• requalificação da plataforma do Cais através do reperfilamento e da reposição do pavimento 

existente. 

A intervenção prevista “Projecto Técnico Zona Projecto Técnico Zona Projecto Técnico Zona Projecto Técnico Zona 3333” (Sociedade Polis Litoral Sudoeste, 2012) inclui: 

• Requalificação da avenida marginal e passadiços de ligação à cota baixa – requalificação da 

Avenida Marginal até ao Farol, incluídos os acessos à praia do Farol e da Franquia, assim 

como todos os passeios em plataformas de madeira junto ao Forte e à cota do Rio Mira; 

• Praia da Franquia 

- Demolição do equipamento existente e proposta de implantação de novo equipamento; 

- Demolição da escada existente em alvenaria, de acesso ao areal junto a uma descarga 

de pluviais; 

- Criação de acesso pedonal às praias, através de estrutura em madeira escada e rampa, 

oferecendo novas zonas de estadias com mobiliário urbano; 

- Reorganização do estacionamento no arruamento existente a requalificar; 

• Praia do Farol 

- Manutenção e requalificação do estacionamento da praia do farol, existente à cota alta, 

reorganizando-o (54 lugares); 

- Redesenho do espaço público da rotunda onde se enquadram 5 lugares de 

estacionamento junto ao farol (com o objectivo de dar apoio ao funcionamento das 

praias, com especial incidência aos veículos de emergência, entidades, abastecimento 

ao restaurante e ainda para pessoas de mobilidade reduzida). 
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Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 57 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

4. Caracterização do ambiente afetado pelo projeto 

4.1. Introdução 

No presente capítulo apresenta-se a caracterização da situação ambiental de referência na área de estudo. 

Esta caracterização consiste, em termos metodológicos, na descrição das condições de cada descritor à 

data imediatamente anterior à da implementação do projeto e, sempre que possível e relevante, de forma 

quantificada. 

Foram estudados os seguintes descritores, considerados importantes para a avaliação do impacte 

ambiental do projeto em análise (ver secção 1.5): 

• Geologia, geomorfologia e hidrogeologia; 

• Recursos hídricos superficiais; 

• Hidrodinâmica; 

• Qualidade dos sedimentos; 

• Ecologia, flora e fauna; 

• Ordenamento do território; 

• Paisagem; 

• Socioeconomia; 

• Património. 

Todos estes descritores foram abordados de forma integrada na região em estudo e na sua envolvente, 

reportando sempre à legislação na matéria em vigor, bem como aos planos de ordenamento e outros 

diplomas considerados pertinentes para a dinâmica funcional dos sistemas em análise. 

A caracterização da situação ambiental de referência foi realizada a diferentes escalas, dependendo do 

descritor em análise, de modo a permitir a análise diferenciada dos impactes do projeto. Considerou-se no 

entanto como escala base de trabalho a escala 1:25.000, sendo utilizada uma escala de maior detalhe nos 

casos em que tal se afigurou vantajoso ou a informação disponível o permitiu. No âmbito de análises 

regionais foram utilizadas escalas menos detalhadas. 

Finalmente procedeu-se à projeção da evolução da situação de referência na ausência do projeto 

(“alternativa zero”), de forma a permitir a comparação e avaliação dos aspetos positivos e negativos 

inerentes à sua implementação (impactes ambientais). 
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4.2. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 

4.2.1. Introdução 

Tendo em consideração o tipo de intervenção, complexidade e evolução do ambiente de transição entre o 

meio marinho e o terrestre, apresenta-se uma caracterização dos principais aspetos geológicos, 

geomorfológicos e hidrogeológicos que poderão ser afetados direta ou indiretamente pelo 

desenvolvimento do projeto.  

Para a concretização deste trabalho procedeu-se à recolha de informação bibliográfica e cartográfica, 

contemplando uma análise das principais unidades fisiográficas e da morfologia, da sismicidade, dos 

recursos geológicos, do património geológico e da aptidão aquífera das unidades geológicas da área de 

influência direta e da envolvente do projeto.  

 

4.2.2. Enquadramento geológico 

O rio Mira, até desaguar no oceano Atlântico, abrange uma variedade de tipos litológicos de uma das 

principais unidades paleogeográficas do Maciço Hespérico – a Zona Sul Portuguesa (ZSP)Zona Sul Portuguesa (ZSP)Zona Sul Portuguesa (ZSP)Zona Sul Portuguesa (ZSP).  

A ZSP é maioritariamente constituída por uma espessa sucessão de xistos e grauvaques, do Carbónico, 

apresentando-se sob a forma de sequências rítmicas do tipo fácies flysch, às quais se sobrepõe um 

conjunto de rochas vulcânicas ácidas e básicas do Devónico superior. Na zona costeira alentejana, sobre 

as unidades geológicas Paleozoicas da ZSP assenta, discordantemente, uma cobertura de depósitos 

detríticos do Plio-quaternário. 

De acordo com a folha 7 da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:200.000, editada pelos Serviços 

Geológicos de Portugal (Oliveira et al., 1983) e as observações locais, afloram na área de intervenção e 

envolvente direta as seguintes unidades geológicas (da mais recente para a mais antiga) (ver Desenho 7, 

Anexo IV, Volume II): 

• Aluviões modernas (a)Aluviões modernas (a)Aluviões modernas (a)Aluviões modernas (a) – recente: as formações aluvionares depositam-se ao longo do trecho 

terminal do rio Mira. Correspondem essencialmente à cobertura detrítica arenosa que 

atapeta os fundos do estuário e que cobre os terrenos do Paleozoico em meio aquático, ou 

seja, correspondem aos materiais a dragar no âmbito do projeto em avaliação. Estes 

depósitos aluvionares, na área de intervenção, correspondem essencialmente a areias 

transportadas pelas correntes de maré para o interior do estuário; 
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• Dunas, areias de duna e de praia (d)Dunas, areias de duna e de praia (d)Dunas, areias de duna e de praia (d)Dunas, areias de duna e de praia (d) – recente:  

- as dunas: separam o meio marinho do terrestre e apresentam particular 

desenvolvimento a noroeste da foz do estuário do Mira, ou seja, paralelamente à linha 

de costa oceânica, sobre o topo das arribas. A continuidade deste sistema dunar foi 

cortada pela estrada marginal de acesso ao núcleo urbano de Vila Nova de Milfontes. É 

nas dunas, a noroeste da praia da Franquia, que o projeto prevê acomodar parte dos 

dragados excedentários. Ocorre ainda um maciço dunar bem desenvolvido ao longo da 

praia das Furnas (face oceânica), encaixado entre a praia e a arriba fóssil, a oriente. Na 

face estuarina da praia das Furnas, a continuidade destas dunas é afetada pela erosão; 

- as areias de duna: ocorrem areias de duna sobre o talude que margina a praia da 

Franquia (mobilizadas da praia pelo vento), algumas das quais com vegetação e 

formando núcleos de pequenas estruturas dunares pouco evoluídas. O projeto prevê a 

reconstrução de uma porção dunar que existia na praia da Franquia e que atualmente é 

ocupada apenas por areias de duna (trecho adjacente à via rodoviária que liga a Vila 

Nova de Milfontes);  

- as areias de praia acompanham a base do sistema dunar e das arribas ao longo da linha 

de costa oceânica e encontram-se depositadas nas praias estuarinas da Franquia e das 

Furnas (ambas a intervencionar no âmbito do projeto em avaliação) sobre a plataforma 

rochosa paleozoica. No caso da praia da Franquia as areias de praia ocorrem expostas 

numa faixa de pequena largura, encontrando maior desenvolvimento em baixa-mar. No 

caso da praia das Furnas, as areias de praia apresentam maior desenvolvimento na face 

oceânica, sendo que na face estuarina se restringem a uma pequena faixa. Na praia do 

Carreiro da Fazenda as areias estão depositadas numa pequena reentrância da linha de 

costa rochosa. Ocorrem ainda outras pequenas areias de praia encaixadas nas 

formações rochosas paleozoicas: praias do Quebra-Mar, Farol e Patacho – todas praias 

localizadas na margem direita do estuário do Mira e na zona costeira adjacente à 

intervenção. As amostras recolhidas no âmbito do Estudo Hidromorfológico na Foz do 

Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a minimização do Processo de Erosão na 

Praia da Franquia (NEMUS, 2014a) mostram a presença de areias de granulometria 

média, ou seja, com características similares àquelas que se encontram no domínio 

aquático a intervencionar; 
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• Areias, arenitos e cascalheiras (PQ)Areias, arenitos e cascalheiras (PQ)Areias, arenitos e cascalheiras (PQ)Areias, arenitos e cascalheiras (PQ) – Plio-Quaternário: esta unidade geológica corresponde 

à extensa cobertura Cenozóica que se desenvolve sobre as formações geológicas mais 

antigas da região. Intercaladas nas areias podem ocorrer argilas, concreções calcárias e 

arenitos mais ou menos argilosos, bem como níveis cascalhentos com calhaus rolados. 

Aflora no talude que margina a Sudoeste a praia da Franquia e nas arribas da praia do Farol 

(a Oeste da praia da Franquia/domínio oceânico), onde sob a ação da tectónica se observa o 

contacto por falha entre esta unidade geológica e as formações paleozoicas; 

• Filões basálticos (ß2)Filões basálticos (ß2)Filões basálticos (ß2)Filões basálticos (ß2) – Cretácico: a cortar a continuidade das formações paleozoicas, na 

zona costeira observam-se alguns filões de rochas de natureza basáltica; 

• Turbiditos da Formação da Brejeira (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo) (HBr)Turbiditos da Formação da Brejeira (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo) (HBr)Turbiditos da Formação da Brejeira (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo) (HBr)Turbiditos da Formação da Brejeira (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo) (HBr) – Westefaliano 

Inferior – Namuriano Médio: corresponde à unidade litoestratigráfica mais recente do Grupo 

do Flysch do Baixo Alentejo, sendo esta sequência turbidítica essencialmente constituída por 

grauvaques e quartzovaques intercalados com xistos argilosos. Esta unidade geológica 

aflora essencialmente nos fundos e margens do estuário do Mira, a montante da área de 

intervenção; 

• Turbiditos da Formação de Mira (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo) (HMi)Turbiditos da Formação de Mira (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo) (HMi)Turbiditos da Formação de Mira (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo) (HMi)Turbiditos da Formação de Mira (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo) (HMi) – Namuriano: 

sequência turbidítica finamente estratificada, constituída por grauvaques, siltitos e pelitos. 

Na zona de contacto com a Formação da Brejeira os turbiditos apresentam-se mais espessos 

e grosseiros. Esta unidade geológica ocorre nos fundos do estuário do Mira, sendo coberta 

pelas areias a dragar, e suporta a faixa costeira rochosa a Norte e a Sul da foz do estuário do 

Mira. 
 
 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 11 – Areias da praia da Franquia 
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Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 12 – Sistema dunar que se desenvolve a Noroeste da praia da Franquia 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 13 – Areias de duna sem estrutura dunar – praia da Franquia 
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Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 14 – Aspeto do sistema praia-duna na praia das Furnas. Ao fundo a arriba fóssil talhada nas 

rochas do Paleozoico 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 15 – Zona de contacto, por falha, entre o Plio-quaternário e o Paleozoico (praia (oceânica) do 

Farol – a Oeste da praia da Franquia) 

 

Paleozoico Plio-quaternário 

Zona de falha 
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4.2.3. Enquadramento geomorfológico 

4.2.3.1. Regional 

A foz do estuário do Mira desenvolve-se na unidade geomorfológica Planície Litoral OcidentalPlanície Litoral OcidentalPlanície Litoral OcidentalPlanície Litoral Ocidental. Esta 

planície corresponde a uma superfície de aplanação de baixa altitude (altitude máxima de 150 m), 

relativamente estreita (largura variável entre 5 km e 15 km), que se desenvolve paralelemente à linha de 

costa, desde o limite Sul do estuário do Sado até à região Algarvia.  

Esta superfície representa uma antiga plataforma de abrasão marinha talhada nas rochas do Paleozoico do 

Maciço Hespérico e sobre a qual assenta a cobertura detrítica do Plio-Quaternário. A formação desta 

planície está associada a uma transgressão marinha, que ocorreu no Calabriano 

(Plistocénico/Quaternário, sensivelmente entre 700 mil anos e 1,8 milhões de anos), a que se seguiu uma 

grande regressão no Quaternário.  

É delimitada por um conjunto de relevos interiores, de origem tectónica, dos quais se destaca a Serra do 

Cercal (com altitude máxima de 368 m e que contrasta de forma expressiva com a planície litoral), sendo 

dissecada pelos principais cursos de água que a atravessam (Figura 11 e Desenho 8 – Anexo IV, Volume II). 

Nestes cursos destaca-se o encaixe do rio Mira, que na sua zona terminal erodiu completamente as 

formações geológicas detríticas e se desenvolve unicamente sobre o substrato Paleozoico atapetado pela 

cobertura detrítica recente. 

 

Figura 11 – Hipsometria 
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Esta planície litoral encontra-se escalonada por diversos degraus inclinados em direção ao mar e com 

inclinação suave (declives compreendidos entre 0,5% e 1,5%). O relevo plano a suave é modificado na 

passagem para a Serra do Cercal, localmente junto às margens do rio Mira, que se encontra relativamente 

bem encaixado nas rochas do Maciço Hespérico e na zona costeira através do desenvolvimento de arribas, 

registando-se declives muito acentuados, superiores a 25% (Figura 12 e Desenho 9 – Anexo IV, Volume II). 

 

Figura 12 – Declives 

O rio Mira nasce na Serra do Caldeirão, a 470 m de altitude, e tem um comprimento total de 145 km. Ao 

contrário da maioria dos rios portugueses, o rio Mira drena de sul para norte (mais concretamente de 

sudeste para noroeste), ocupando a sua bacia hidrográfica uma área próxima de 1.600 km2.  

O estuário do Mira ocupa uma área de 4,5 km2 e desenvolve-se por cerca de 32 km, sendo a sua largura 

máxima de aproximadamente 500 m, no trecho terminal, e 30 m, na sua parte superior. Apresenta fundos 

máximos da ordem dos 13 m, atingidos a cerca de 2 km da foz, em Vila Nova de Milfontes, sendo a 

profundidade média de cerca de 6 m.  
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A dragagem ocorrerá na foz do estuário do Mira e o destino final dos dragados será, por um lado, a 

alimentação da praia da Franquia (todas as alternativas), e, por outro lado, no caso dos sedimentos 

remanescentes, o reforço do sistema dunar entre a estrada marginal adjacente à praia da Franquia e a 

praia do Carreiro da Fazenda (praia oceânica; alternativas B, B1, C e C1), bem como a praia das Furnas (face 

oceânica, alternativas C e C1).  

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 16 – Troço terminal do estuário do Mira. Note-se ao fundo a superfície de aplanação que define 

a unidade geomorfológica Planície Litoral Ocidental 

O estuário do Mira desagua num troço costeiro dominado por arribas talhadas nas formações rochosas do 

Paleozoico – Formação de Mira. Sobre estas arribas desenvolvem-se sistemas dunares e na sua base são 

acompanhadas por pequenas extensões de praia de areia.  

Refira-se uma diferença entre a linha de costa a Norte e a Sul da embocadura do estuário do Mira. A Norte 

as arribas acompanham pequenas praias de areia encaixadas que se sobrepõem sob parte de uma extensa 

plataforma de abrasão marinha, particularmente exposta nos períodos de baixa-mar, e são interrompidas 

pontualmente por maciços dunares. Imediatamente a Sul desenvolve-se um relativamente extenso maciço 

dunar, limitado interiormente por uma arriba fóssil, suportada por rochas paleozoicas. Para Sul deste 

maciço dunar as arribas passam a definir o limite da linha de costa. 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 17 – Linha de costa a Norte do estuário do Mira. Note-se a pequena praia de areia e as rochas da 

plataforma de abrasão marinha 
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Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 18 – Linha de costa a Sul do estuário do Mira. Ao fundo, atrás do sistema praia-duna, a arriba 

fóssil 

 

4.2.3.2. Local 

A comunicação do estuário do Mira com o oceano Atlântico é permanente e é feita através de uma barra, 

que na sua secção mais estreita apresenta cerca de 100 metros de largura e profundidades entre os 0 m e 

os 4 metros. 

No troço terminal do estuário do Mira destaca-se um banco arenosobanco arenosobanco arenosobanco arenoso, que separa um canal principalcanal principalcanal principalcanal principal, 

próximo da praia das Furnaspraia das Furnaspraia das Furnaspraia das Furnas (margem esquerda), e um canal periféricocanal periféricocanal periféricocanal periférico, próximo da praia da Franquiapraia da Franquiapraia da Franquiapraia da Franquia 

(margem direita). 

De acordo com a informação cartográfica disponível, o banco arenoso em frente à praia da Franquia terá 

iniciado a sua formação pelo menos no final do século XIX. Este banco existe de forma mais desenvolvida 

desde pelo menos 1927, sendo que as cotas acima do zero hidrográfico permitiam a sua observação no 

levantamento aerofotográfico de 1947. Atualmente, as suas cotas, acima do zero hidrográfico, permitem 

igualmente a emersão parcial do mesmo, observável sobretudo em baixa-mar. Este banco arenoso 

apresenta uma forma similar a uma ferradura virada para o domínio marinho, evidenciando a configuração 

clássica de um delta de maré.  
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Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 19 – Exposição do banco arenoso em frente à praia da Franquia em baixa-mar 

Enquanto a praia das Furnas apresenta uma frente estuarina e outra oceânica, a praia da Franquia é 

exclusivamente estuarina. 

A praia da Franquia apresenta um areal emerso muito estreito associado a pequenas porções dunares 

degradadas. Os resquícios de dunas na praia da Franquia fazem parte do extenso campo dunar, cortado 

pela estrada marginal, que se estende até à frente oceânica a Noroeste e que continua, com algumas 

interrupções pontuais, ao longo da linha de costa, a Norte, sobre as arribas.  

Não obstante a relativa estabilidade de grande parte deste extenso sistema dunar, de forma bem 

localizada são evidentes os efeitos da erosão eólica, à qual estarão em parte associados os efeitos do 

pisoteio, e da erosão marinha.  

A degradação do sistema dunar é particularmente evidente ao longo de dois corredores eólicos bem 

definidos segundo a orientação predominante dos ventos: Oes-Noroeste/Noroeste. Estes dois corredores 

coincidem com a passagem frequente de pessoas entre a estrada marginal adjacente à praia da Franquia e 

a praia do Carreiro da Fazenda. A erosão marinha do sistema dunar verifica-se na frente dunar da praia do 

Carreiro da Fazenda, observando-se ao longo de praticamente toda a sua extensão um perfil em arriba do 

sistema praia-duna. São estas zonas que o projeto pretende intervencionar com a colocação dos 

excedentes de dragados (alternativas B, B1, C e C1). 
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Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 20 – Aspeto de uma das áreas de corredor eólico no sistema dunar a Noroeste da praia da 

Franquia 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 21 – Erosão marinha da frente dunar da praia de Carreiro da Fazenda. Notem-se também as 

clareiras da erosão eólica e do pisoteio 

Um dos problemas da praia da Franquia é a erosão, quer da praia, quer dos resquícios de duna, quer ainda 

do talude que suporta a marginal no extremo oeste da praia, próxima ao promontório onde foi construído 

um parque de estacionamento. Este processo erosivo tem-se revelado significativo nos últimos anos, ao 

ponto de afetar a área balnear disponível e colocar em risco a estabilidade da via marginal no decurso de 

movimentos de massa de vertente deste talude adjacente à praia. Na face do talude são visíveis 

escorregamentos de solos e rochas, tendo o seu recuo afetado parte do passeio da estrada marginal e 

justificado temporariamente a colocação de estruturas de delimitação da zona instabilizada, seguida de 

uma intervenção de emergência a posteriori. 

Refira-se que a largura da praia da Franquia é gradualmente menor à medida que se avança, para 

sudoeste, em direção ao pequeno promontório que a separa da praia do Quebra-mar, com largura 

significativamente maior. Junto ao promontório, o areal da praia da Franquia é praticamente inexistente, 

sendo que em período de praia-mar desaparece quase por completo.  
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Na Fotografia 1 e na Fotografia 2 pode-se observar a reduzida extensão do areal, sobretudo em praia-mar. 

No extremo jusante da praia as areias de cobertura do talude são praticamente inexistentes e os 

problemas de instabilidade de vertente são bem visíveis através de blocos soltos em risco de queda e de 

solos e rochas em risco de escorregamento planar. A instabilidade a que se assiste no talude está 

aparentemente associada à ação erosiva da precipitação e da água de escorrência da estrada, que de 

forma combinada desagregam as rochas detríticas. Os níveis de água do estuário sobre a base da 

vertente, sem qualquer proteção por ausência de areal, também contribuem, ainda que de forma menos 

expressiva, para os problemas de instabilidade.  

Apesar de um sistema dunar relativamente largo, na praia das Furnas verificam-se situações de 

degradação do maciço dunar junto à praia voltada, quer para o lado estuarino, quer para o lado marinho, 

fruto da ação dos agentes erosivos naturais (correntes de maré e marinhas) e da intensa utilização das 

praias em período estival.  

Os problemas de erosão da praia estuarina das Furnas são observáveis pela reduzida extensão da praia e 

pelo perfil em arriba de grande parte do maciço dunar. 

 
 Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 22 – Praia das Furnas (frente estuarina) 

A face oceânica da praia das Furnas, embora apresentando uma evolução relativamente positiva desde os 

anos 40 do século XX, é sujeita a episódios de erosão no decurso de tempestades (conforme se verificou 

no final do ano de 2013/início de 2014). A erosão marinha é observável ao longo da sua extensão por 

trechos do maciço dunar frontal com perfil em arriba. 
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Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 23 – Praia das Furnas (frente oceânica) 

 

4.2.4. Evolução morfológica da porção submersa e emersa do estuário do 

rio Mira  

No âmbito do Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a 

minimização do Processo de Erosão na Praia da Franquia (NEMUS, 2014a) procedeu-se à análise histórica 

da evolução morfológica, quer da parte submersa, quer da parte terrestre da porção terminal do estuário 

do rio Mira.  

Para a parte imersa consideraram-se os levantamentos batimétricoslevantamentos batimétricoslevantamentos batimétricoslevantamentos batimétricos disponíveis para as seguintes datas 

1899, 1927, 2002 1899, 1927, 2002 1899, 1927, 2002 1899, 1927, 2002 e 2013201320132013. Para a parte terrestre analisaram-se os levantamentos aerofotográficoslevantamentos aerofotográficoslevantamentos aerofotográficoslevantamentos aerofotográficos de 1947194719471947 e 

1996199619961996 e topográficos de 1996, 2001 1996, 2001 1996, 2001 1996, 2001 e    2013201320132013.    

Ao longo de 114 anos verificaram-se diversas alterações na morfologia dos fundos do estuário do Mira que 

permitem compreender as condições atuais da área de intervenção, sobretudo os problemas de erosão a 

que se assiste atualmente na praia da Franquia. 
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A. Porção submersa 

A presença do banco arenoso em frente à praia da Franquia encontra-se registada já no levantamento 

datado de 1899. Nesta data era um banco de pequenas dimensões, tendo crescido ao longo dos anos até 

às dimensões atuais e com porções extensas acima da cota +1 m (ZH). O crescimento deste banco arenoso 

foi interpretado como sendo o resultado de um processo natural de assoreamento em virtude da 

diminuição geral da velocidade das correntes numa zona de maior largura do estuário. 

Relativamente aos canais, verifica-se que ao longo dos anos ocorre um deslocamento da orientação de 

ambos. O canal próximo da margem direita (canal periférico) evidencia, entre 1899 e 2013, uma nítida 

migração em direção a norte, enquanto o canal próximo da margem esquerda (canal principal), no mesmo 

período, desloca-se em direção a sul. Esta migração foi sujeita a variações, verificando-se que em 1927 o 

canal periférico estava mais próximo da margem direita do que em 2002 e 2013 (ainda que ligeiramente).  

Na embocadura, o canal não apresenta alterações significativas. Embora seja observável uma ligeira 

migração em direção a noroeste e um aprofundamento das cotas entre 1899 e 2013 (da ordem do 0,5 m), 

de modo geral, a profundidade do mesmo não evidencia particulares alterações desde 1927. 

 

B. Porção emersa 

Com o crescimento do banco arenoso e a diminuição da área de vazão do estuário verifica-se o incremento 

gradual da velocidade das correntes ao longo dos canais. Com este aumento da intensidade das correntes 

e a migração dos canais verifica-se a erosão das margens do estuário. 

No caso da praia da Franquia o recuo da praia é particularmente evidente no troço central, sendo que em 

toda a sua extensão se verifica o declive acentuado da praia. O recuo é menos acentuado no seu extremo 

sudoeste. A observação do menor recuo do extremo sudoeste da praia da Franquia estará relacionada com 

o facto do fenómeno erosivo ser anterior à data do levantamento mais antigo – 1996. Nesta data o areal já 

devia ser pouco largo, pelo que entre os levantamentos de 1996 e 2013 não há praticamente diferenças. 

Na praia das Furnas verificam-se duas situações evolutivas diferenciadas. Na face virada ao estuário são 

evidentes os problemas de erosão, enquanto na face oceânica se verifica um avanço da praia entre 1947 e 

2013. Enquanto o recuo da face virada ao estuário atinge o seu valor máximo (da ordem dos 40 m) entre 

1947 e 1996, a face oceânica apresenta, no mesmo período, um avanço, nalgumas porções da praia, 

próximo de 100 m. A evolução positiva da praia das Furnas em contacto com o oceano é já notada na 

comparação entre os levantamentos de 1899 e 1927, tendo avançado em direção a offshore, na porção 

central da praia, em mais de 150 m. 
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                                                                    Fonte: NEMUS (2014a). 

Figura 13 – Pormenor da evolução da praia das Furnas (face estuarina e oceânica) 

Os problemas de erosão das margens do estuário e o recuo das praias estuarinas são particularmente 

evidentes em períodos mais recentes e com um menor intervalo temporal, nomeadamente entre 2002 e 

2013. De fato, neste período, a erosão da praia da Franquia e das Furnas (virada para a parte estuarina) é 

acompanhada de uma redução de cotas compreendida entre – 1 m e – 2,4 m. Ao contrário do que se 

verifica na praia da Franquia, a pequena praia encaixada a sudoeste (praia do Quebra-Mar), depois do 

promontório, apresenta uma acreção progressiva nestes 11 anos.  

No caso da face oceânica da praia das Furnas, é particularmente evidente a acreção de encontro ao troço 

costeiro em arriba, a sul. Esta evolução relativamente positiva da face oceânica da praia das Furnas é 

afetada pontualmente pelos temporais que ocorrem na costa portuguesa (situação que se verificou no 

final do ano de 2013/início de 2014).  
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   Fonte: NEMUS (2014a). 

Figura 14 – Diferenças entre os levantamentos batimétricos de junho de 2002 e outubro de 2013 

 



 

74 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

4.2.5. Topo-hidrografia atual 

Os fundos da área de intervenção são dominados pela cobertura detrítica arenosa. As características 

litológicas destes depósitos móveis que atapetam os fundos são expressão dos materiais transportados 

pelas correntes de maré. 

O último levantamento topo-hidrográfico realizado na área de intervenção (elaborado pela LHT – 

Levantamentos Hidrográficos e Topográficos – em outubro de 2013) evidencia a reduzida profundidade 

dos fundos na porção terminal do estuário do Mira. Refiram-se as batimétricas nas seguintes unidades 

fisiográficas (ver Desenho 10, Anexo IV, Volume II): 

• Canal da margem direita/canal periférico: os fundos estão atualmente a cotas 

compreendidas entre 0 m (ZH) e -3 m (ZH), sendo que as maiores profundidades ocorrem 

próximo da zona de separação do canal principal a montante. As cotas próximas do zero 

hidrográfico ocorrem no limite sudoeste, próximo do promontório;  

• Canal da margem esquerda/canal principal: os fundos encontram-se, maioritariamente, a 

cotas compreendidas entre -2 m (ZH) e -1 m (ZH) – 43% da área de intervenção, sendo que 

apenas 5% da área a intervencionar tem cotas entre 1 e 2 m (ZH); 

• Canal montante: a cotas variáveis entre - 2 m (ZH) e - 4 m (ZH);  

• Embocadura: a entrada da barra apresenta-se aprofundada entre -1 m (ZH) e - 4 m (ZH); 

• Banco arenoso em frente à praia da Franquia: o coroamento do banco arenoso encontra-se, 

maioritariamente, a cotas compreendidas entre 0 m (ZH) e + 1 m (ZH) – 56% da área de 

intervenção; cerca de 27% da área a intervencionar tem cotas entre -1  e 0 m (ZH) e 12% tem 

cotas entre 1 e 2 m (ZH). 

Na figura seguinte apresenta-se a distribuição das cotas atuais no canal e no banco arenoso a 

intervencionar. 
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Figura 15 – Distribuição das cotas dos fundos  

 

4.2.6. Sismicidade e neotectónica 

O território Português insere-se numa zona com atividade sísmica histórica relativamente atividade sísmica histórica relativamente atividade sísmica histórica relativamente atividade sísmica histórica relativamente importanteimportanteimportanteimportante, 

pertencendo a uma região de fronteira entre as placas Africana e Euroasiática (zona de fratura Açores – 

Gibraltar). Não obstante um significativo número de sismos estar associado ao enquadramento 

geotectónico mundial, parte da atividade sísmica registada no território português encontra-se também 

relacionada com movimentações regionais de falhas ativas que recortam o Maciço Hespérico.  

Na Carta de Intensidades Máximas Históricas do Instituto de Meteorologia, a região em que se insere o 

projeto apresenta intensidades sísmicas máximas de grau IX na Escala de Mercalli Modificada de 1956. Um 

sismo de grau IX (desastroso) provoca o desmoronamento de alguns edifícios e danos consideráveis em 

construções muito sólidas.  

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (Decreto-Lei 

n.º 235/83, de 31 de maio), diploma no qual é apresentado o zonamento da sismicidade do território 

Português, o concelho de Odemira está incluído na zona sísmica do tipo A. A esta zona corresponde um 

coeficiente de sismicidade de 1, abrangendo a área de intervenção terrenos do tipo III: solos coerentes 

moles e muito moles, solos incoerentes soltos. Na envolvente direta ocorrem terrenos do tipo I (rochas e 

solos coerentes rijos) e do tipo II (solos coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos 

incoerentes compactos). 
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O zonamento sísmico considerado no Eurocódigo 8 inclui a totalidade do concelho de Odemira na zona 1.2, 

para uma ação sísmica do tipo 1 (interplaca), ou seja, de geração de um sismo de maior distância focal, e 

na zona 2.4 para uma ação sísmica do tipo 2 (intraplaca). 

O estudo da atividade tectónica ocorrida nos últimos dois milhões de anos é sintetizado na Carta 

Neotectónica de Portugal Continental, à escala 1:1.000.000 (Cabral & Ribeiro, 1989), através das principais 

estruturas geológicas com evidências de movimentação Quaternária.  

De acordo com a Carta Neotectónica, na região Alentejana em que se insere o projeto, encontram-se 

identificadas várias falhas prováveis com movimentação desconhecida. Refira-se que pelo menos três 

acidentes tectónicos estão na envolvente próxima, um dos quais próximo da foz e outro na zona de 

transição entre a Serra do Cercal e a Planície Litoral. 

Fonte: adaptado de ARH Alentejo (2012).  

Figura 16 – Acidentes tectónicos ativos e prováveis na região 

É num contexto de atividade sísmica na zona costeira adjacente e pelas características fisiográficas locais 

que a área de intervenção apresenta uma elevada suscetibilielevada suscetibilielevada suscetibilielevada suscetibilidade aos efeitos de um tsunamidade aos efeitos de um tsunamidade aos efeitos de um tsunamidade aos efeitos de um tsunami. 

 

Área de estudo 
aproximada 
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4.2.7. Recursos geológicos 

Embora próxima da Faixa Piritosa Ibérica, a área de intervenção não se localiza em nenhuma província 

metalogenética.  

Contudo, na praia das Furnas, na transição da face estuarina para a marítima, a Carta de Condicionantes 

do Plano Diretor Municipal de Odemira identifica uma área de reserva de recursos minerais. De acordo 

com o Regime Geral de Revelação e Aproveitamento dos Recursos Geológicos (Decreto-Lei n.º 90/90, de 

16 de março), estas áreas são definidas para o aproveitamento de recursos geológicos de especial 

interesse para a economia nacional ou regional, com vista a impedir ou minorar efeitos prejudiciais para a 

sua exploração.  

A área definida pelo projeto não abrange atualmente nenhuma exploração de recursos minerais não 

metálicos ou de águas minerais.  

 
       Fonte: PDM de Odemira (2012) 

Figura 17 – Extrato da Carta de Condicionantes do PDM de Odemira  
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4.2.8. Património geológico 

Pelas suas características geológicas, geomorfológicas e de evolução, o Plano de Ordenamento do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina identifica o troço o troço o troço o troço terminal do estuário do Mira terminal do estuário do Mira terminal do estuário do Mira terminal do estuário do Mira como 

ponto de interesse geológico/geossítio, classificando-o como área de intervenção para a conservação e 

valorização do património geológico. Neste ponto de interesse geológico/geossítio está também integrado 

o    sistema praiasistema praiasistema praiasistema praia----duna duna duna duna da praia das Furnas e de parte da linha de costa a noroeste da praia da Franquia.  

Refira-se ainda a classificação das estruturas lapiezadas que se definem na plataforma de abrasão 

marinha exposta entre a praia do Farol e do Carreiro da Fazenda – Lapiaz da Pedra do Patacho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  Fonte: adaptado de Hidroprojecto (2008). 

Figura 18 – Locais de interesse geológico 
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Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 24 – Vista para estruturas lapiezadas (frente oceânica a oeste da praia da Franquia e a sul da 

praia do Carreiro da Fazenda) 

No Artigo 34.º da Secção II da Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de fevereiro 

(Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina - 

POPNSACV), define-se como área de intervenção para a conservação e valorização do património 

geológico os geossítios ou locais de interesse geológico muito elevado. A classificação destas áreas tem 

como objetivos: 

• a execução de ações conducentes à conservação, valorização, investigação e integração do 

património geológico e à promoção do seu conteúdo científico, didático e geoturístico; 

• o desenvolvimento de ações de educação ambiental e de divulgação, promoção e 

valorização de valores do património geológico. 

Embora não estando incluídas nos pontos de interesse geológico/geossítio do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, considera-se que as arribasarribasarribasarribas que definem o limite da zona costeira 

adjacente à área de intervenção apresentam, pelas suas características e condições de evolução, interesse 

didático e paisagístico.  
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4.2.9. Enquadramento hidrogeológico 

Embora o estuário do Mira se localize no limite entre duas massas de água subterrânea de grandes 

dimensões – i) a Zona Sul Portuguesa da Bacia do MiraZona Sul Portuguesa da Bacia do MiraZona Sul Portuguesa da Bacia do MiraZona Sul Portuguesa da Bacia do Mira e ii) a Zona Sul Portuguesa da Bacia do SadoZona Sul Portuguesa da Bacia do SadoZona Sul Portuguesa da Bacia do SadoZona Sul Portuguesa da Bacia do Sado – é 

sobre a primeira que este se desenvolve (Figura 19). Refira-se inclusivamente que a massa de água 

subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira se desenvolve integralmente na bacia hidrográfica do 

rio Mira. 

Esta massa de água subterrânea é maioritariamente suportada por formações geológicas de reduzida 

aptidão aquífera, nomeadamente xistos e grauvaques, ou seja, formações geológicas antigas do Maciço 

Hespérico. Contudo, as areias, arenitos e cascalheiras do Plio-Quaternário, que ocupam aproximadamente 

13% da área da massa de água subterrânea, permitem a individualização de um aquífero regional poroso, 

de reduzida espessura, mas relativamente mais produtivo do que as formações cristalinas subjacentes.  

Pontualmente, as formações cristalinas apresentam maior produtividade, embora esta condicionada às 

condições de alteração e de fraturação, que permitem o desenvolvimento de aquíferos descontínuos de 

importância local. Por drenância, as formações do Plio-quaternário assumem um importante papel na 

recarga das formações paleozoicas. 

A reduzida aptidão aquífera da massa de água subterrânea revela-se na envolvente direta ao projeto pela 

quase ausência de captações de água subterrânea. O baixo consumo de água subterrânea é 

particularmente importante para a ausência de situações de descida acentuada dos níveis piezométricos e 

de avanço da cunha salina.  
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Fonte: adaptado de ARH Alentejo (2012). 

 

Figura 19 – Captações de água subterrânea 

Apesar de o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) Integradas na Região Hidrográfica 6 ter 

classificado 83% da área da massa de água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira como 

tendo uma vulnerabilidade à poluição baixa, na envolvente da área de intervenção, devido sobretudo ao 

afloramento das rochas detríticas do Plio-Quaternário, a vulnerabilidade à poluição é intermédia a alta. 

Fonte: adaptado de ARH Alentejo (2012). 

 

Figura 20 – Vulnerabilidade à poluição 
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A massa de água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira foi classificada em bom estado 

químico e quantitativo, cumprindo os objetivos ambientais estipulados pela Diretiva Quadro da Água 

(Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, que estabelece 

um quadro de ação comunitária no domínio da política da água).  

Um aspeto particularmente interessante identificado no PGBH é a existência de potencial interação do rio 

Mira com as águas subterrâneas. Ao longo de toda a sua extensão poderão existir ecossistemas com 

algum grau de dependência de águas subterrâneas e que embora não esteja devidamente avaliado 

justifica uma adequada atenção às relações rio-aquífero. 

 

Fonte: adaptado de ARH Alentejo (2012) 

 

Figura 21 – Potencial associação das linhas de água superficiais às águas subterrâneas 
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4.2.10. Síntese 

O projeto localiza-se numa zona de transição entre o domínio marinho e terrestre e a sua área de 

influência direta abrange exclusivamente formações geológicas recentes. Nas intervenções em meio 

aquático ocorre uma cobertura sedimentar arenosa que atapeta os fundos do trecho terminal do estuário 

do Mira. Na zona de transição para o meio terrestre são abrangidas areias de praia e dunas, esta última 

unidade geológica fazendo parte de um sistema dunar com particular desenvolvimento a noroeste da praia 

da Franquia. Este sistema dunar, embora com diversas extensões relativamente estabilizadas, apresenta 

zonas afetadas pela erosão eólica, à qual estarão em parte associados os efeitos do pisoteio gerado pelas 

passagens frequentes em direção à praia do Carreiro da Fazenda.  

A área de intervenção em meio aquático é marcada pela reduzida profundidade dos fundos e pelo 

desenvolvimento de um banco arenoso localizado em frente à praia da Franquia, cuja presença já era 

evidente no final do século XIX. O progressivo assoreamento ao longo dos anos conduziu ao crescimento 

deste banco arenoso que atualmente possui extensas porções acima da cota +1 m (ZH) e que fica 

parcialmente emerso em período de baixa-mar. Este banco arenoso separa um canal próximo da praia das 

Furnas e um canal próximo da praia da Franquia, ambos sujeitos, ao longo dos anos, a variações na sua 

posição. Não obstante variações diversas, as tendências globais mostram que entre 1899 e 2013, o canal 

próximo da praia da Franquia migrou para norte, enquanto o canal próximo da praia das Furnas, no mesmo 

período, se deslocou para sul. 

Os problemas de erosão são evidentes em todas as praias da área de intervenção. No caso da praia da 

Franquia, a erosão é particularmente evidente no troço central, apresentando um areal emerso muito 

estreito, que junto ao promontório a Oeste praticamente desaparece em período de praia-mar. Na praia 

das Furnas verificam-se duas situações evolutivas diferenciadas. Na face virada ao estuário são evidentes 

os problemas de erosão (praia com extensão muito reduzida e perfil em arriba do maciço dunar), enquanto 

na face oceânica se verifica, em geral, um avanço da praia nos últimos sessenta anos (embora sujeita a 

episódios de erosão no decurso de tempestades, como as ocorridas no final do ano de 2013/início de 

2014, e que poderão justificar o perfil em arriba do maciço dunar em grande parte da sua extensão). Na 

praia do Carreiro da Fazenda a erosão é observável pelo perfil em arriba do sistema praia-duna. 

Embora o projeto se desenvolva sobre a massa de água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do 

Mira, não abrange nenhum aquífero de importância regional ou local, nem captações de água subterrânea.     
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O projeto não interfere com nenhuma área de exploração ou de interesse do ponto de vista dos recursos 

geológicos. O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

identifica o trecho terminal do estuário do Mira e as estruturas lapiezadas que se definem na plataforma 

de abrasão marinha exposta entre as praias do Farol e do Carreiro da Fazenda (Lapiaz da Pedra do 

Patacho) como pontos de interesse geológico/geossítios. 

 

4.2.11. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Na ausência do projeto não se conhecem outras intervenções que contrariem as tendências que se têm 

registado nos últimos anos e que têm contribuído para o progressivo assoreamento do banco arenoso, 

situação que a continuar a verificar-se incrementará o fenómeno erosivo junto à praia da Franquia.  

Da mesma forma, e por diminuição progressiva da área de vazão dos canais, é previsível que também a 

praia das Furnas, na sua face estuarina, continue a sofrer um processo erosivo gradual. Na face oceânica 

da praia das Furnas, e considerando a tendência de evolução registada nos últimos 65 anos, é previsível 

que continue a ocorrer uma acreção do areal, contrabalançada com episódios de erosão no decurso de 

tempestades (à semelhança do que se verificou no último inverno – 2013/2014). Estas tempestades 

poderão estar relacionadas quer com a sazonalidade que caracteriza a costa portuguesa (elevado 

dinamismo e energia da agitação marítima), quer com os potenciais efeitos das previsíveis alterações 

climáticas, em particular com a previsível subida do nível do mar.  

O sistema dunar que se desenvolve a noroeste da praia da Franquia continuará a ser alvo do pisoteio dos 

utentes da praia do Carreiro da Fazenda, estando ainda sujeito a erosão eólica e marinha. No caso do 

sistema dunar a oriente da praia das Furnas a existência de estruturas formais de atravessamento não 

favorece o pisoteio, pelo que não são esperadas alterações às atuais condições morfológicas devido à 

ação humana.  

A ação dos agentes erosivos naturais (precipitação), a escorrência da estrada em direção à praia da 

Franquia, a quase ausência de praia e a ação erosiva das oscilações do plano de água do estuário do Mira 

poderão continuar a contribuir para a ocorrência de situações de instabilidade do talude marginal à 

estrada que provém de Vila Nova de Milfontes.  
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No caso das águas subterrâneas não são esperadas alterações particularmente significativas a longo 

prazo, quer na qualidade, quer na quantidade. Contudo, e num contexto de alterações climáticas, importa 

ter em consideração as previsões relativas à subida do nível do mar e ao potencial avanço da interface 

água doce/água salgada. Não existindo captações de água subterrânea na envolvente próxima, estas 

alterações a verificarem-se estarão sobretudo relacionadas com a evolução da própria massa de água 

subterrânea (massa de água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira). 
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4.3. Recursos hídricos superficiais 

4.3.1. Introdução 

Os estuários são sistemas costeiros de particular interesse devido à sua dinâmica própria, quer em termos 

hidrológicos, quer em termos de atração para o desenvolvimento de diversas atividades. Geralmente, 

sendo sistemas produtivos, que permitem o acesso fluvial a zonas mais interiores e com interesse 

paisagístico, são particularmente relevantes como áreas logísticas, em termos de transporte marítimo, 

áreas urbanas e industriais e como áreas de recreio e lazer. 

A multiplicidade de funções associadas ao estuário implica assim a necessidade do controlo e manutenção 

da sua qualidade da água para satisfazer os seus usos ou, no mínimo, limitar tanto quanto possível o seu 

impacte. O projeto de dragagens e reforço do cordão dunar em avaliação enquadra-se neste âmbito. 

As considerações relativas à hidromorfologia e hidrodinâmica do estuário do Mira e a área de estudo em 

particular são abordadas nos capítulos 4.2 e 4.4 com maior detalhe, pelo que nesta secção são feitas 

breves referências sobretudo em termos da relevância destes fenómenos para a diluição e exportação de 

contaminantes. 

Em geral, é caracterizada a bacia hidrográfica do rio Mira, com enfoque no estuário e foz e sua envolvente 

próxima, no que se refere ao sistema hidrográfico e qualidade da água. Para este efeito, consultou-se em 

particular o “Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH) da Região Hidrográfica 6 e 7 – Sado e Mira” 

(ARH Alentejo, 2012), bem como a informação disponível através do “Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos” (SNIRH – APA, 2014b) e informação relativa a águas balneares no sítio da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA, 2014a). 
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4.3.2. Caracterização do sistema hidrográfico 

4.3.2.1. Enquadramento hidrográfico regional – BH rio Mira 

A Bacia Hidrográfica do Mira abrange cerca de 1.600 km2 ao longo dos 146 km em que se desenvolve o rio 

Mira. Encontra-se inserida nos concelhos de Odemira, Ourique e Santiago do Cacém (Sudoeste Alentejano) 

e é limitada a Norte pela bacia hidrográfica do rio Sado, a Sul pelas bacias hidrográficas das ribeiras 

provenientes da Serra de Monchique, a leste pela bacia hidrográfico do rio Guadiana e a Oeste pela orla 

costeira. 

 
Fonte: Adaptado de ARH Alentejo (2012). 

Figura 22 – Bacia hidrográfica do rio Mira e pormenor do seu troço final 

O rio Mira tem a sua nascente na Serra do Caldeirão, a 320 m de altitude, apresentando ainda no seu troço 

inicial a Albufeira de Santa Clara (com uma área de cerca de 20 km2 ao NPA), modificando o seu regime 

natural para jusante. Os seus principais tributários são, na margem direita, as Ribeiras de Mora, Torgal e 

Luzianes e, na margem esquerda, Ribeiras do Guilherme, Torquines e Caneja. 

No quadro que se segue resumem-se os principais aspetos fisiográficos associados à bacia hidrográfica do 

rio Mira e linha de água principal. 
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Quadro 10 – Características fisiográficas da bacia hidrográfica do rio Mira 

Características fisiográficas Mira 

Bacia hidrográfica 

Perímetro (km) 349,7 

Área (km2) 1.576,5 

Fator de forma (Kf) 0,07 

Índice de Gravelius (Kc) 2,48 

Altitude 
(m) 

Média 170,6 

Mínima 0,0 

Máxima 551,7 

Altura média 170,6 

Declive médio (%) 18,0 

Linha de água 

Comprimento total (km) 145,8 

Comp. ao centro de 
gravidade (km) 

80,2 

Cota (m) 
Mínima 0,0 

Máxima 320,0 

Declive médio (%) 0,22 

Declive (m/m) 0,0022 

Fonte: ARH Alentejo (2012) 

Na bacia hidrográfica do rio Mira, as linhas de água afluentes ao curso de água principal e ribeiras da 

Costa Atlântica caracterizam-se por regimes de escoamento com forte variação inter anual e vincado 

caráter sazonal, com largos períodos com caudais reduzidos ou mesmo nulos. As contribuições de água 

doce no rio Mira são ainda controladas na Serra do Caldeirão por uma barragem de irrigação junto ao 

reservatório de Santa Clara. 

Em ano médio, gera-se 85% do escoamento em semestre húmido e apenas 2% nos meses de verão. De 

facto, em verões médios, o caudal do rio Mira é baixo e pode ser inclusive nulo durante períodos curtos, 

transportando água drenada em zonas irrigadas. As linhas de água de menores dimensões existentes na 

bacia não têm normalmente caudal natural durante períodos da ordem dos 3 meses. 

O ano húmido é caracterizado por uma maior assimetria na distribuição do escoamento, gerando-se 90% 

do escoamento em semestre húmido e apenas 1% nos meses de verão, conforme se observa no Quadro 

seguinte. 
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Quadro 11 – Volumes de escoamento na secção da foz da BH do rio Mira 

Volumes de escoamento Ano seco (hm3) Ano médio (hm3) Ano húmido (hm3) 

Volume de escoamento natural 54,8 231,0 478,8 

Volume de escoamento disponível1 3,4 153,8 393,4 

Balanço hídrico2 -60,4 89,9 329,5 

Fonte: adaptado de ARH Alentejo (2012) 
1 Corresponde ao volume de escoamento natural, descontadas as necessidades dos sistemas naturais – caudais ecológico e 
evaporação. 
2 Corresponde ao volume de escoamento em regime modificado, isto é, a disponibilidade de água depois de descontados os 
volumes de água captados e transferidos/desviados. 

Ainda no Quadro, apresentam-se outros volumes que caracterizam o escoamento e balanço hídrico da 

bacia hidrográfica do Mira. 

Destaca-se sobretudo o deficit nas disponibilidades em ano seco, em função de volumes de captação e 

transferidos de cerca de 63 hm3 (com base nos valores registados para o ano de 2009). 

 

4.3.2.2. Enquadramento hidrográfico local – estuário do Mira 

O Estuário do Mira tem cerca de 32 km de comprimento e 500 m de largura máxima na porção terminal, 

sendo o maior da costa Alentejana. 

 

Fotografia 25 – Vista da secção final do Estuário do Mira e embocadura 

Em termos batimétricos, regista-se em geral uma profundidade média de 6 m e máxima de 13 m, com a 

zona terminal (ao longo de cerca de 2 km) marcada por bancos de areia que descobrem em baixa mar e 

formam um sistema de canais. 
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Fotografia 26 – Bancos de areia na secção terminal do Estuário 

Para montante desta secção da foz, identifica-se um canal único de 3 a 10 m de profundidade que diminui 

até ao limite de propagação da maré, cerca de 40 km a montante da embocadura. 

Ao longo das margens, até cerca de 20 km a montante da embocadura, existem espraiados de maré, a 

maioria dos quais alberga zonas de sapal. 

Os tributários do rio Mira mais próximos da zona estuarina são o Corgo do Porto da Mó (com cerca de 9 km 

de comprimento) e o Corgo da Ponte Quebrada (2,6 km de comprimento). 

No entanto, a maré é a principal força promotora do escoamento no estuário, sendo essencialmente do 

tipo semidiurno, com uma amplitude de maré a variar entre 1 m em maré morta e 3,2 m em maré viva. O 

padrão do escoamento é mais complexo na zona próxima da embocadura, onde a velocidade à superfície 

pode atingir valores superiores a 1 m/s. A maré é amplificada na primeira parte do estuário devido à 

diminuição da largura e da profundidade e diminui na zona de montante devido ao atrito. 

Em função das suas características, o estuário pode classificar-se como Tipo A2, do subtipo Estreito: 

estuário mesotidal homogéneo com descargas irregulares de rio, com caudal fluvial com variação sazonal, 

regime de escoamento torrencial resultante de chuvas intensas nos meses de inverno, e com uma boa 

mistura da coluna de água ao longo de todo o ano, ocorrendo apenas estratificação em situações pontuais 

tais como perante a ocorrência de cheias. 
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4.3.2.3. Usos da água 

A qualidade das massas de água é avaliada conforme o uso a que se destinam. Esses usos podem ser 

discriminados entre usos primários, prioritários em casos de concorrência de usos em situações de baixa 

disponibilidade hídrica – abastecimento doméstico e industrial, produção de energia e irrigação – e usos 

secundários, dependentes do estatuto de proteção e/ou condicionamento das mesmas, relacionados com 

atividades de recreio e lazer (como uso balnear, navegação e pesca) e outros (como abeberamento 

animal). 

O estuário do Mira suporta diversas atividades: 

• Atividade piscícola e conquícola; 

• Local de desova e crescimento de várias espécies de peixes; 

• Atividade balnear; 

• Turismo, recreio e lazer; 

• Circulação fluvial entre margens. 

No troço terminal do estuário onde o presente projeto se desenvolverá, dada a inexistência de usos 

primários, destaca-se sobretudo a atividade balneaatividade balneaatividade balneaatividade balnearrrr, atividades de recreio e lazer aquáticasatividades de recreio e lazer aquáticasatividades de recreio e lazer aquáticasatividades de recreio e lazer aquáticas (navegação 

de recreio e desportos aquáticos) e a circulação fluvial de cariz turísticocirculação fluvial de cariz turísticocirculação fluvial de cariz turísticocirculação fluvial de cariz turístico (transporte de pessoas entre 

margens). 

Noutro âmbito, importa referir o estatuto de proteçãoproteçãoproteçãoproteção do rio Mira (troço superior e intermédio) e da zona 

costeira de espécies aquáticas de interesse económicoespécies aquáticas de interesse económicoespécies aquáticas de interesse económicoespécies aquáticas de interesse económico. 

As águas conquícolas correspondem às águas do litoral e salobras para fins aquícolas, destinadas à 

produção de produtos conquícolas passíveis de consumo pelo homem – moluscos (bivalves e 

gastrópodes), equinodermes, tunicados e crustáceos. 

Conforme a figura seguinte, a zona costeira do estuário do Mira está classificada como zona conquícola de 

classe A, ou seja, os produtos conquícolas podem ser apanhados e comercializados para consumo 

humano direto, segundo o Despacho n.º 5188/2000, de 18 de fevereiro. 
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Figura 23 – Zonas protegidas designadas para a proteção de espécies piscícolas e conquícolas 

No que se refere ao seu estatuto como água piscícola (estuário e troço fluvial para montante), o estuário 

do Mira representa uma zona de viveiro para muitas espécies marinhas com importância comercial e que 

são pescadas na zona costeira adjacente. De facto, dado que é o único curso de água em permanente 

contacto com o mar em toda a costa alentejana a sul do Sado, a importância regional para a economia 

como viveiro e sustento da atividade e recursos piscatórios é enfatizada. 

 

4.3.3. Qualidade da água 

4.3.3.1. Fontes de poluição e pressões 

A bacia hidrográfica do Mira caracteriza-se por usos do solo tipicamente rurais e naturais, em função do 

baixo nível de urbanização, industrialização e ocupação humana na região alentejana. 

Assim, em termos de fontes poluentes afluentes ao rio Mira e, consequentemente à zona estuarina, a 

grande maioria provirá da carga de nutrientes difusa que conflui à linha de água por escoamento 

superficial e sub-superficial a partir de zonas agrícolas e pequenas áreas urbanas. 

Na secção terminal do estuário do Mira, as principais pressões poluentes identificadas são: 

• Descargas urbanas de Vila Nova de Milfontes e zonas de campismo – Vila Nova de Milfontes 

é servida por uma ETAR, pelo que o potencial poluente para o estuário se reflete ao nível do 

risco associado a uma descarga acidental de efluentes não tratados; 

• Circulação de embarcações motorizadas e pequenas atividades de manutenção nos cais de 

acesso fluviais, com descargas de hidrocarbonetos para o meio hídrico e outras substâncias 

perigosas (baterias, óleos e outros componentes); 

• Exploração ilegal de areias (caso ocorra); 

• Escorrências de águas contaminadas de rodovias para o estuário (ponte sobre o rio Mira). 
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4.3.3.2. Monitorização da qualidade da água 

O quadro legislativo atual, no que diz respeito à qualidade da água, é constituído pelo DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei Lei Lei Lei 

n.º236/98, de 1 de agostn.º236/98, de 1 de agostn.º236/98, de 1 de agostn.º236/98, de 1 de agostoooo (alterado e revogado em algumas das suas disposições pelos Decretos-Lei n.os 

52/99, 53/99 e 54/99, de 20 de fevereiro, n.º 243/2001, de 5 de setembro [este último revogado pelo 

Decreto-Lei n.º306/2007, de 27 de agosto] e pelo Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro), que 

estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e 

melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos, e pelo DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei n.º 103/2010Lei n.º 103/2010Lei n.º 103/2010Lei n.º 103/2010, de 

24 de setembro, que estabelece normas de qualidade ambiental (NQA) para as substâncias prioritárias e 

outros poluentes perigosos, de forma a atingir o bom estado das águas superficiais. 

Para a prossecução dos seus objetivos, o Decreto-Lei n.º 236/98 define os requisitos a observar na 

utilização das águas para diversos fins. Atendendo aos usos identificados, importa avaliar a conformidade 

com as normas de qualidade relativas a: 

• Águas balneares (Anexo XV); 

• Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais (Anexo XXI). 

De forma a abranger um maior conjunto de parâmetros e aferir quais os principais problemas que limitem 

a qualidade da água na envolvente à área de estudo, fez-se ainda a comparação dos valores obtidos com 

os objetivos ambientais de qualidade mínima para águas superficiais. 

Não foi aferida a qualidade da água para fins aquícolas, considerando que a produção conquícola se dá na 

zona costeira e pela ausência de parâmetros registados nas estações de monitorização para esse fim. No 

caso de águas piscícolaságuas piscícolaságuas piscícolaságuas piscícolas, o troço do Mira classificado para esse fim é a montante da área de intervenção, 

podendo assinalar-se a conformidade das águas com os valores legais, conforme a conformidade das águas com os valores legais, conforme a conformidade das águas com os valores legais, conforme a conformidade das águas com os valores legais, conforme a Figura Figura Figura Figura 23232323. 
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Fonte: APA (2014a) 

Figura 24 – Distribuição geográfica dos locais de amostragem na zona de influência do Projeto 

De modo a proceder à avaliação da qualidade da água na envolvente da área de estudo foram utilizados 

dados de cinco estações da qualidade da água do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(SNIRH), distribuídas entre a ponte sobre o rio Mira em Vila Nova de Milfontes (a montante), o estuário e a 

zona exterior do estuário (embocadura). Adicionalmente foram compilados e avaliados os dados relativos 

à Qualidade das Águas Balneares disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2014a). As 

suas características encontram-se compiladas no quadro seguinte. 

Quadro 12 – Características das estações de qualidade da água 

Código 27E/20S 27E/21 27E/03S 27E/04S 27E/05 PTCQ7K PTCU7J PTCP3F 

Nome Estuário exterior V.N.Milfontes Foz Porto Mó Ponte Estrada Foz Furnas Farol Franquia 

Latitude (ºN) 37.71315 37.7192 37.7266 37.72647 37.71472 37.71614 37.7181 37.7206 

Longitude (ºW) -8.79912 -8.78834 -8.75198 -8.77035 -8.7908 -8.78621 -8.78737 -8.78597 

Entidade INAG/IH INAG/IH INAG/IPIMAR INAG/IPIMAR INAG/IPIMAR APA APA APA 

Bacia Oceano Atlântico Mira Mira Mira Mira Mira RCM-S RCM-S 

Rio — Mira Mira Mira Mira Mira — — 

Área drenada (km2) — 1572.17 — — — — — — 

Distância à foz (km) — 0.11 — — — — — — 

Entrada em funcionamento 26-02-2002 26-02-2002 24-03-2011 24-03-2011 24-03-2011 — — — 

Data de fecho 23-09-2004 28-09-2004 — — — — — — 

Objetivo SP SP EEMA EEMA EEMA Balnear Balnear Balnear 

Estado Extinta Extinta Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa Ativa 

Fonte: APA (2014a e b) 
RCM-S – Ribeiras Costeiras entre Mira e Sado 
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A. Águas balneares 

A área de estudo engloba três praias de uso balnear – Furnas, Farol e Franquia – o que justifica a avaliação 

da qualidade da sua água balnear. A evolução da classificação da qualidade da água ao longo dos últimos 

anos é enquadrada por dois diplomas que regulam a sua avaliação: Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

agosto, e Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 junho. 

No âmbito do Sistema de Monitorização de Águas Balneares da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 

2014a) e Administração Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo) foram classificadas as referidas águas 

balneares para os anos entre 2006 e o presente ano. Os parâmetros monitorizados que sustentam a 

classificação de qualidade apresentada no Quadro seguinte são: Enterococos intestinais (ufc/100 ml); 

Escherichia coli (ufc/100 ml). 

Quadro 13 – Classificação das águas balneares para as praias das Furnas, Franquia e Farol 

Ano 
Vila Nova de Milfontes – 

Praia das Furnas (PTCQ7K) 
Vila Nova de Milfontes – 

Praia da Franquia (PTCP3F) 
Vila Nova de Milfontes – 
Praia do Farol (PTCU7J) 

2006 BOA MÁ BOA 

2007 BOA ACEITÁVEL BOA 

2008 BOA BOA BOA 

2009 BOA BOA BOA 

2010 BOA ACEITÁVEL BOA 

2011 EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE 

2012 EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE 

2013 EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE 

2014* EXCELENTE (<15) EXCELENTE (30) EXCELENTE (15) 

Fonte: adaptado de APA (2014a) 
* Duas amostras (junho e julho); é apresentado o valor máximo amostrado (em MPN/100ml) 

Releva-se o facto de, a partir de 2011, todas as águas se classificarem como excelentes. Para as praias das 

Furnas e Farol, esta classificação evolui a partir de uma classificação como “Boa”. No entanto, até 2010, a 

Praia da Franquia apresentou águas com uma qualidade deficiente – 2006, 2007 e 2010 – previsivelmente 

associado a problemas de descargas de águas residuais não tratadas provenientes da zona urbana de Vila 

Nova de Milfontes. 

De facto, para os anos mais recentes e segundo os boletins de análise das águas balneares, “A água 

balnear não está sujeita a qualquer influência negativa que afete a sua qualidade microbiológica, não se 

prevendo que ocorram episódios de poluição que possam prejudicar a qualidade da água balnear”. 
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B. Poluição por substâncias prioritárias (e outras substâncias) e 

objetivos mínimos de qualidade da água 

Segundo o PGBH da RH6, as três massas de água do estuário do Mira obtiveram a classificação de bom bom bom bom 

estadoestadoestadoestado (estado ecológico e estado químico). Deve salientar-se que os resultados do estado químico se 

baseiam apenas numa campanha de monitorização, pelo que devem ser considerados apenas indicativos. 

Apresenta-se em seguida o quadro-síntese com os dados das amostragens realizadas nas cinco estações 

de monitorização do SNIRH no estuário do Mira e sua conformidade com os diplomas legais 

supramencionados. 

No Quadro-síntese que se segue resume-se a conformidade legal dos parâmetros disponíveis e medidos 

nas cinco estações de monitorização do SNIRH no estuário do Mira para comparação com as NQA 

definidas pelo Decreto-Lei n.º 103/2010. Indica-se ainda a conformidade com os objetivos ambientais de 

qualidade mínima para águas superficiais (Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98). Por fim, apresentam-se 

ainda um conjunto de parâmetros indicadores. 
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Quadro 14 – Avaliação de conformidade da qualidade da água: Poluição por substâncias prioritárias (e outras substâncias) e objetivos mínimos de qualidade da água 

Diploma Parâmetro Unidade 
Outras águas superficiais(b) 27E/21(e) 27E/20S(e) 27E/03S(f) 27E/04S(f) 27E/05S(f) 

NQA-CMA(c) NQA-MA(d) 
NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

D
ec

re
to

-L
ei

 n
.º

23
6/

98
, d

e 
1 

de
 a

go
st

o 
– 

A
ne

xo
 X

X
I (a

)  

pH  
Escala de 

Sorensen 
5-9 n.a. 8,3  8,1 8,2  8,2 7,8  7,7 7,9  7,4 7,7  7,0 

Temperatura ºC 30 n.a. 19,9  17,1 19,4  16,8 17,7  17,2 17,2  16,7 17,2  16,8 

Variação de temperatura ºC 3 n.a. -  - -  - -  - -  - -  - 

Oxigénio dissolvido 
% de 

saturação 
50 n.a. 112,0  106,0 110,0  105,4 -  - -  - -  - 

CBO5 mg/L O2 5 n.a. -  - -  - -  - -  - -  - 

Azoto amoniacal mg/L N 1 n.a. 0,024 < 0,013 0,040 < 0,016 0,100  0,074 0,090  0,085 0,490  0,297 

Fósforo total mg/L P 1 n.a. 0,016 < 0,016 0,019 < 0,018 -  - -  - -  - 

Cloretos mg/L Cl 250 n.a. -  - -  - -  - -  - -  - 

Sulfatos mg/L SO4 250 n.a. -  - -  - -  - -  - -  - 

Substâncias tensoactivas aniónicas mg/L 0,5 n.a. -  - -  - -  - -  - -  - 

Azoto Kjeldhal mg/L N 2 n.a. -  - -  - -  - -  - -  - 

Cianetos totais mg/L CN 0,05 n.a. -  - -  - -  - -  - -  - 

Arsénio total mg/L As 0,1 n.a. -  - -  - -  - -  - -  - 

Cobre total mg/L Cu 0,1 n.a. 0,001 < 0,001 0,003  0,002 -  - -  - -  - 

Zinco total mg/L Zn 0,5 n.a. 0,006  0,005 0,024  0,014 -  - -  - -  - 
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Diploma Parâmetro Unidade 
Outras águas superficiais(b) 27E/21(e) 27E/20S(e) 27E/03S(f) 27E/04S(f) 27E/05S(f) 

NQA-CMA(c) NQA-MA(d) 
NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

D
ec

re
to

-L
ei

 n
.º

10
3/

20
10

, 2
4 

de
 s

et
em

br
o 

Alacloro µg/L 0,7 0,3 -  - -  - -  - -  - -  - 

Antraceno µg/L 0,4 0,1 -  - -  - 0,010 < 0,010 0,010 < 0,010 0,010 < 0,010 

Atrazina µg/L 2 0,6 -  - -  - -  - -  - -  - 

Benzeno µg/L 50 8 -  - -  - -  - -  - -  - 

Éter defenílico bromado µg/L n.a. 0,0002 -  - -  - -  - -  - -  - 

Cádmio e compostos de cádmio 2 µg/L 

C1: ≤ 0,45 

C2: 0,45 

C3: 0,6 

C4: 0,9 

C5: 0,1,5 

0,2 0,0004  0,0002 0,0001  0,0001 -  - -  - -  - 

C10-C13 Cloroalcanos µg/L 1,4 0,4 -  - -  - -  - -  - -  - 

Clorfenvinfos µg/L 0,3 0,1 -  - -  - -  - -  - -  - 

Clorpirifos (Clorpirifos-etilo) µg/L 0,1 0,03 -  - -  - -  - -  - -  - 

1,2-Dicloroetano µg/L n.a. 10 -  - -  - -  - -  - -  - 

Diclorometano µg/L n.a. 20 -  - -  - -  - -  - -  - 

Ftalato di(2-etil-hexilo) (DEHP) µg/L n.a. 1,3 -  - -  - -  - -  - -  - 

Diurão µg/L 1,8 0,2 -  - -  - -  - -  - -  - 

Endossulfão µg/L 0,0040 0,0005 -  - -  - 0,0010 < 0,0010 0,0010  0,0010 0,0010  0,0010 

Fluoranteno µg/L 1 0,1 -  - -  - 0,010 < 0,010 0,010 < 0,010 0,016  0,014 

Hexaclorobenzeno µg/L 0,05 0,01 3 0,000 < 0,000 -  - 0,000 < 0,000 0,000 < 0,000 0,000 < 0,000 

Hexaclorobutadieno µg/L 0,6 0,1 3 -  - -  - 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 

Hexaclorociclohexano µg/L 0,02 0,002 0,001 < 0,0004 -  - -  - -  - -  - 

Isoproturão µg/L 1 0,3 -  - -  - -  - -  - -  - 

Chumbo e compostos de chumbo µg/L n.a. 7,2 0,001  0,0005 0,001  0,001 -  - -  - -  - 

Mercúrio e compostos de mercúrio µg/L 0,07 0,05 3 0,00009  0,00005 0,00003  0,00002 -  - -  - -  - 

Naftaleno µg/L n.a. 1,2 -  - -  - -  - -  - -  - 
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Diploma Parâmetro Unidade 
Outras águas superficiais(b) 27E/21(e) 27E/20S(e) 27E/03S(f) 27E/04S(f) 27E/05S(f) 

NQA-CMA(c) NQA-MA(d) 
NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

D
ec

re
to

-L
ei

 n
.º

10
3/

20
10

, 2
4 

de
 s

et
em

br
o 

(c
on

t.)
 

Níquel e compostos de níquel µg/L n.a. 20 0,001  0,001 0,000  0,000 -  - -  - -  - 

Nonilfenol (4-Nonilfenol) µg/L 2 0,3 -  - -  - 0,020 < 0,020 0,630 < 0,325 0,320 < 0,270 

Octilfenol (4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenol) µg/L n.a. 0,01 -  - -  - -  - -  - -  - 

Pentaclorobenzeno µg/L n.a. 0,0007 -  - -  - 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 

Pentaclorofenol µg/L 1 0,4 -  - -  - -  - -  - -  - 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos(PAH)4 

  Benzo[a]pireno 

  Benzo[b]fluoranteno + Benzo[k]fluoranteno 

  Benzo[g,h,i]perileno + Indeno[1,2,3-cd]pireno 

µg/L 

n.a. 

0,1 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

0,05 

Σ=0,03 

Σ=0,002 

-  - -  - 

0,025 

0,005 

0,010 

- 

< 

< 

< 

0,025 

0,005 

0,010 

- 

0,025 

0,005 

0,010 

- 

< 

< 

< 

0,025 

0,005 

0,010 

- 

0,025 

0,005 

0,010 

- 

< 

< 

< 

0,025 

0,005 

0,010 

- 

Simazina µg/L 4 1 -  - -  - -  - -  - -  - 

Compostos de tributilestanho (catião 

tributilestanho) 
µg/L 0,0015 0,0002 -  - -  - 0,002 < 0,002 0,002 < 0,002 0,002 < 0,002 

Triclorobenzenos (1,2,3-, 1,2,4- e 1,3,5-

triclorobenzeno) 
µg/L n.a. 0,4 -  - -  - -  - -  - -  - 

Triclorometano µg/L n.a. 2,5 -  - -  - -  - -  - -  - 

Trifluralina µg/L n.a. 0,03 -  - -  - -  - -  - -  - 

Tetracloreto de carbono 5 µg/L n.a. 12 -  - -  - -  - -  - -  - 

Pesticidas ciclodienos: 

  Aldrina 5 

  Dieldrina 5 

  Endrina 5 

  Isodrina 5 

µg/L n.a. Σ=0,005 

-  - -  - -  - -  - -  - 

0,000 < 0,000 -  - -  - -  - -  - 

0,000 < 0,000 -  - -  - -  - -  - 

0,000 < 0,000 -  - -  - -  - -  - 

-  - -  - -  - -  - -  - 

DDT total 5,6 

  p-p'-DDT 5 
µg/L 

n.a. 

n.a. 

0,025 

0,01 
-  - -  - 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 

Tetracloroetileno 5 µg/L n.a. 10 -  - -  - -  - -  - -  - 

Tricloroetileno 5 µg/L n.a. 10 -  - -  - -  - -  - -  - 
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Diploma Parâmetro Unidade 
Outras águas superficiais(b) 27E/21(e) 27E/20S(e) 27E/03S(f) 27E/04S(f) 27E/05S(f) 

NQA-CMA(c) NQA-MA(d) 
NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

NQA-
CMA 

NQA-
MA 

O
ut

ro
s 

pa
râ

m
et

ro
s 

in
di

ca
tiv

os
 

Hidrocarbonetos totais mg/L n.a. n.a. 0,05 < 0,05 0,05 < 0,05 -  - -  - -  - 

Nitrato Total mg/L N n.a. n.a. 0,038  0,0226 0,059 < 0,0196 0,484  0,294 0,866  0,5275 1,13  0,6335 

Nitrito Total mg/L N n.a. n.a. 0,006  0,0028 0,007 < 0,0024 0,017  0,01 0,013  0,009 0,007  0,0035 

Ortofosfato Total mg/L P n.a. n.a. 0,011  0,0056 0,01  0,0062 -  - -  - -  - 

Salinidade - n.a. n.a. 36,1  35,7 36,191  35,7726 20  18,3 33  26,4 33,5  30,2 

Sólidos suspensos totais mg/L n.a. n.a. 10 < 3,2 5 < 1,8 13  10,45 6,4  4,9 3,8  2,9 

Óleos e Gorduras mg/L n.a. n.a. 0,05  0,05 0,05 < 0,05 -  - -  - -  - 
 (a) O valor de NQA-CMA apresentado corresponde ao VMA (Valor Máximo Admitido) 
(b) Normas aplicadas a águas de transição, águas costeiras e águas territoriais, conforme DL 103/2010 
(c) NQA expressa em concentração máxima admissível 
(d) NQA expressa em valor médio anual 
(e) Universo de 5 amostras: 2002, 2003 e 2004. 
(f) Universo de 2 amostras, correspondentes a um único dia de amostragem (24 de março de 2011) 
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A análise conjunta das séries temporais a que corresponde cada estação permite a avaliação da qualidade 

da água para um conjunto de 4 anos (2002, 2003, 2004 e 2011). Face ao reduzido período amostral, 

associado a uma reduzida disponibilidade de dados intra e interanual (número total de amostras para os 

referidos anos de onze, correspondentes a sete dias de amostragem), os resultados devem ser avaliados 

com particular cuidado e as conclusões que a seguir se traçam devem ser assumidas com cautela e ciente 

das limitações associadas, onde se destaca a limitada representatividade dada pelo conjunto amostral. 

A limitação de parâmetros amostrados para uma correta aferição da conformidade da água na envolvente 

próxima do projeto para os usos mencionados é outra restrição importante, uma vez que impede a análise 

ao conjunto dos parâmetros que definem/são indicadores de forma abrangente da afetação da qualidade 

da água para o respetivo uso. A análise isolada de parâmetros, não permitindo o contraponto de 

parâmetros indicadores análogos e relacionais/interdependentes, é sempre uma análise incompleta e 

falível, dado que dificulta a deteção de erros de amostragem ou situações pontuais, bem como a 

atribuição de relações causa-efeito com alguma segurança. 

Para as estações 27E/21 (V.N. Milfontes) e 27/E20S (Estuário Exterior), com amostras nos anos de 2002 a 

2004, verifica-se a conformidade total dos parâmetros amostrados, com muito reduzida variabilidade nos 

valores, quer entre estações, quer entre os anos de análise, para os valores-limite apresentados no 

Quadro anterior. 

As restantes estações, com apenas uma amostra cada para o ano de 2011 (único ano disponível), são em 

geral conformes com os valores-limite indicados. Excetuam-se algumas situações onde o limite de 

quantificação é superior ao valor-limite legislado, o que indica uma tendência para a conformidade, mas 

sem que tal se possa afirmar com segurança. 

Quanto a valores não conformes, estes verificam-se para a estação 27E/04S para os parâmetros 

endossulfão e nonilfenol, e para a estação 27E/05S para o parâmetro endossulfão. 

O endossulfão, normalmente associado ao uso agrícola como inseticida, identifica-se nas estações a 

montante do ponto de afluência do Corgo do Porto da Mó ao Rio Mira, onde se identificam marginalmente 

algumas zonas de produção agrícola que poderão estar na origem da elevação deste parâmetro. Contudo, 

a conformidade de outros parâmetros associados a poluição de origem agrícola relativizam a elevação dos 

valores do parâmetro endossulfão, associado à já referida baixa representatividade amostral. 

O parâmetro nonilfenol, por outro lado, associa-se à descarga de detergentes, registando-se a sua 

elevação na estação mais próxima da ponte sobre o rio Mira em V.N. Milfontes. Também este valor não 

encontra justificação face a outros parâmetros bem como às fontes poluidoras existentes. 
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De facto, sendo que o valor não conforme corresponde ao valor médio anual, este resulta de duas 

amostragens realizadas num único dia, em que apenas numa das amostragens apresenta um valor 

elevado (que no entanto é inferior ao NQA respeitante à concentração máxima admissível). Face a outras 

amostras e frequências de amostragem que permitissem análises mais rigorosas, considera-se esta não 

conformidade como inconclusiva e com probabilidade de se constituir como um fenómeno pontual. 

Em síntese, não sendo possível retirar conclusões em função da reduzida representatividade dos dados de 

qualidade da água existentes, estes contudo tendem para a sua conformidade, não se identificando face 

aos registos paramétricos existentes indicíos de problemas graves de qualidade da água. 

 

4.3.4. Síntese 

A área de intervenção do projeto situa-se na bacia hidrográfica do rio Mira, inserida no estuário do Mira, 

concelho de Odemira. O estuário do Mira, o maior da costa alentejana, classifica-se como Tipo A2, do 

subtipo Estreito: estuário mesotidal homogéneo com descargas irregulares de rio, com caudal fluvial com 

variação sazonal, regime de escoamento torrencial resultante de chuvas intensas nos meses de inverno, e 

com uma boa mistura da coluna de água ao longo de todo o ano, ocorrendo apenas estratificação em 

situações pontuais tais como perante a ocorrência de cheias. 

A maré é a principal força promotora do escoamento no estuário, sendo essencialmente do tipo 

semidiurno, com uma amplitude de maré a variar entre 1 m em maré morta e 3,2 m em maré viva. O padrão 

do escoamento é mais complexo na zona próxima da embocadura, onde a velocidade à superfície pode 

atingir valores superiores a 1 m/s. A maré é amplificada na primeira parte do estuário devido à diminuição 

da largura e da profundidade e diminui na zona de montante devido ao atrito. 

Perante a inexistência de usos primários, regista-se como principais usos a atividade piscícola e 

conquícola (zona conquícola de classe A), local de desova e crescimento de vários espécies piscícolas, 

atividade balnear e outras atividades de turismo, recreio e lazer, bem como meio de circulação fluvial 

entre margens. 

A bacia hidrográfica do Mira caracteriza-se por usos do solo tipicamente rurais e naturais, em função do 

baixo nível de urbanização, industrialização e ocupação humana na região alentejana. Assim, as principais 

pressões poluentes para o estuário provirão da carga de nutrientes difusa que conflui à linha de água por 

escoamento superficial e sub-superficial a partir de zonas agrícolas e pequenas áreas urbanas, risco de 

descargas acidentais resultantes de descargas urbanas de Vila Nova de Milfontes e da circulação de 

embarcações motorizadas. 
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Não foi aferida a qualidade da água para fins aquícolas, considerando que a produção conquícola se dá na 

zona costeira e pela ausência de parâmetros registados nas estações de monitorização para esse fim. No 

caso de águas piscícolas, o troço do Mira classificado para esse fim é a montante da área de intervenção, 

podendo assinalar-se a conformidade das águas com os valores legais. 

No que se refere a águas balneares, as três praias englobadas na área de estudo – Furnas, Farol e Franquia 

– registam desde 2011 índices de qualidade de água balnear excelentes. 

No que se refere à conformidade com normas de    normas de qualidade ambiental (NQA) para as 

substâncias prioritárias e outros poluentes perigosos e com os objetivos de qualidade mínima para as 

águas superficiais, regista-se a tendência das amostras para a conformidade geral com os valores-limite 

impostos pelos respetivos diplomas, com exceções pontuais para os parâmetros endossulfão e nonilfenol. 

Estes dados devem ser assumidos com cautela, em função da limitada representatividade dada pelo 

conjunto amostral. 

 

4.3.5. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

No que se refere a fontes de poluição, não se perspetiva a introdução de novas fontes de poluição 

relevantes. Importa referir que foi colocada em funcionamento a nova ETAR de Vila Nova de Milfontes, 

minimizando assim potenciais riscos de subdimensionamento da ETAR atual e descarga de efluentes não 

tratados no meio hídrico. 

No que se refere ao assoreamento do estuário, sem a intervenção proposta, prevê-se a necessidade futura 

de desenvolver dragagens que contrariem esse fenómeno. 
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4.4. Hidrodinâmica 

4.4.1. Introdução 

A caracterização da situação de referência compreende uma análise das condições hidrodinâmicas da área 

de intervenção e da sua envolvente, elaborada com base na bibliografia disponível sobre o estuário do 

Mira e o troço costeiro adjacente, bem como nos resultados das simulações matemáticas realizadas no 

Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a minimização    do 

Processo de Erosão na Praia da Franquia (NEMUS, 2014a). 

Apresenta-se seguidamente um enquadramento geral do estuário do Mira e uma caracterização dos 

principais agentes modeladores que regem as condições hidrodinâmicas desta unidade fisiográfica e do 

troço costeiro em que se insere. 

 

4.4.2. Enquadramento regional do estuário do Mira 

O estuário do Mira prolonga-se desde a foz, em Vila Nova de Milfontes, até aproximadamente 32 km de 

extensão, em direção a Odemira. Desde a foz até cerca de 3 km para o interior apresenta uma orientação 

geral WSW-ENE, passando a NNW-SSE em direção a Odemira. Ao longo do seu percurso apresenta alguma 

meandrização, que se intensifica na proximidade da sede do concelho. 

Corresponde a um pequeno estuário, embora o maior da costa sudoeste Alentejana, encaixado nas 

formações geológicas do Maciço Hespérico. Atinge 500 m de largura máxima na porção terminal e 30 m na 

sua parte superior.  

No que respeita à profundidade dos fundos verifica-se uma reduzida variação entre o valor médio e o 

máximo registado (respetivamente 6 m e 13 m). Na parte central e inferior são registadas profundidades 

dos fundos compreendidas entre 5 m e 10 m, enquanto na parte superior não ultrapassam os 3 m. 

Uma das características do trecho terminal do estuário do Mira é o desenvolvimento de dois bancos 

arenosos: um em frente à praia da Franquia e o outro imediatamente a jusante da ponte de Vila Nova de 

Milfontes, ou seja, a montante do anteriormente referido. A presença do banco arenoso em frente à praia 

da Franquia origina a bifurcação do canal de escoamento principal em dois durante a vazante, passando 

novamente a um só a jusante do mesmo. 
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O principal tributário deste estuário é o rio Mira, sendo contudo o fluxo de água doce bastante reduzido e 

sujeito a variações sazonais importantes. Nos semestres húmidos de anos normais, o afluxo de água doce 

ao estuário pode ser significativo, enquanto na época estival os caudais fluviais são muito reduzidos. 

Segundo Ferreira et al. (2003 in NEMUS, 2014a), nas épocas de inverno e primavera o fluxo médio anual é 

de 10 m3/s, mas pode oscilar entre 0 e 500 m3/s (Blanton et al., 2000 in Medeiros, 2009). Para além das 

condições pluviométricas, o fluxo de água doce para o rio é influenciado pela barragem de Santa Clara, 

construída a 50 km a montante da foz. 

A hidrodinâmica do estuário é maioritariamente dominada pela propagação da maré, sendo que o regime 

fluvial só se torna importante em situações extremas de pluviosidade. Nos meses de menor fluxo de água 

doce verifica-se a intrusão de água salgada, que, por sua vez, condiciona as flutuações ambientais dos 

parâmetros físico-químicos na coluna de água, particularmente, a salinidade e a turbidez (Andrade, 1986). 

Andrade (1986) refere que durante a preia-mar e nos períodos relativos a marés vivas, a penetração salina 

pode alcançar os 7,5 km; em regime de águas mortas, apenas alcança 2,5 km em regime de preia-mar. 

Porém, no verão, a penetração salina pode ser da ordem de 1/3 relativamente à dimensão longitudinal do 

estuário, sendo o efeito dinâmico da maré sentido em Odemira. 

Contudo, perante eventos de elevada pluviosidade a massa de água estuarina responde com alguma 

rapidez a essas alterações súbitas, nomeadamente, no que diz respeito à salinidade (Bettencourt et al., 

1993, in Medeiros, 2009).  
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4.4.3. Caracterização hidrodinâmica 

4.4.3.1. Marés e campos de velocidades 

As condições hidrodinâmicas do estuário do Mira são essencialmente dominadas pela maré. As marés são 

semidiurnas com amplitudes que variam de 1 m, em marés-mortas, a 3 m, em marés-vivas (Silva et al. 

2006 in NEMUS, 2014a). A maré é amplificada na primeira parte do estuário, devido à diminuição da 

largura e da profundidade e diminui na zona de montante devido ao atrito.  

Quadro 15 – Valores característicos das marés no Porto de Sines 

Maré Nível (m ZH) Descrição 

Preia-mar máxima + 3,8 
Valores máximos das alturas de maré que se prevê possam ocorrer 

sob condições meteorológicas normais 

Preia-mar de águas vivas +3,3 
Valores médios das alturas de água de duas preia-mares sucessivas, 

que ocorrem quinzenalmente quando a amplitude da maré é maior 

Preia-mar de águas mortas +2,6 
Valores médios das alturas de água de duas preia-mares sucessivas, 

que ocorrem quinzenalmente quando a amplitude da maré é menor 

Nível médio +2,0 
Valor médio adotado para a altura de maré, relativamente ao qual 

foram feitas as previsões 

Baixa-mar de águas mortas +1,3 
Valores médios das alturas de água de duas baixa-mares sucessivas, 

que ocorrem quinzenalmente quando a amplitude da maré é menor 

Baixa-mar de águas vivas +0,6 
Valores médios das alturas de água de duas baixa-mares sucessivas, 

que ocorrem quinzenalmente quando a amplitude da maré é maior 

Baixa-mar mínima +0,2 
Valores mínimos das alturas de maré que se prevê possam ocorrer 

sob condições meteorológicas normais 

Fonte: IH (2010). 

Os trabalhos de modelação matemática realizados no âmbito do Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio 

Mira e Definição de Medidas de Ação para a Minimização do Processo de Erosão na Praia da Franquia 

(NEMUS, 2014a) mostraram a influência do banco arenoso em frente à praia da Franquia no escoamento 

das marés na área de intervenção e na envolvente direta.  

Em período de vazante, a presença daquele banco arenoso gera a bifurcação do escoamento, verificando-

se parte do mesmo a ser desviado sobretudo para o canal da margem esquerda (canal principal), próximo 

da praia das Furnas, e a restante parte para o canal da margem direita, junto à praia da Franquia (canal 

periférico). No período de enchente não existe esta separação no escoamento, verificando-se que o 

mesmo ocorre unicamente ao longo de um único eixo central, cobrindo todo o banco arenoso, embora 

sejam notórias deflexões em torno deste.  
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Um dos aspetos particularmente evidentes durante a vazante é a intensificação da velocidade das 

correntes ao longo da praia da Franquia, sobretudo na zona de máxima curvatura do canal, onde são 

estimadas velocidade da ordem de 0,7 m/s. Na proximidade à zona de bifurcação com o canal principal 

verifica-se a diminuição destas velocidades para valores da ordem do 0,5 m/s. Esta situação evidencia a 

particular influência das correntes de vazante na erosão da praia da Franquia. Em vazante, a velocidade 

máxima do escoamento ao longo do canal da margem esquerda, próximo da praia das Furnas, varia entre 

0,8 m/s e 1 m/s. 

No período de enchente, como o escoamento se faz maioritariamente por um canal único, as velocidades 

no canal próximo da praia da Franquia são significativamente inferiores, atingindo valores mínimos de 

0,1 m/s. É junto à foz que as velocidades de escoamento são maiores, sendo estimados valores 

compreendidos entre 0,8 m/s e 1 m/s. Neste período, o banco arenoso é completamente coberto e as 

velocidades máximas não ultrapassam os 0,6 m/s. 

Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 25 – Campos de velocidades máximas na área de intervenção em períodos de vazante (à esquerda) e de 

enchente (à direita) 

A circulação residual, durante um ciclo de maré, é assim predominantemente feita em direção ao exterior 

do estuário do Mira, com escoamento a partir dos dois canais. A modelação matemática mostrou que há 

uma intensificação da circulação na extremidade do vórtice gerado pela diferença entre o escoamento de 

enchente e de vazante, que se define junto da praia da Franquia. Este vórtice poderá ser um dos motivos 

para os fenómenos de erosão a que se assiste nesta praia. Observe-se na figura seguinte a intensidade da 

circulação, próximo de 0,15 m/s, junto ao promontório que delimita a praia da Franquia, onde atualmente 

o areal é praticamente inexistente. 
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Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 26 – Circulação residual na área de intervenção 

 

4.4.3.2. Agitação marítima no litoral adjacente 

A caracterização do clima de agitação marítima no litoral adjacente ao estuário do Mira é efetuada a partir 

da informação sintetizada pelo Instituto Hidrográfico e que resulta das observações efetuadas na boia-

ondógrafo de Sines para o período compreendido entre 1999 e 2014. 

De acordo com os registos, nestes 15 anos, a agitação marítima tem direção preferencial dos quadrantes 

oes-noroeste e noroeste. São ainda relativamente frequentes rumos provenientes dos quadrantes oeste e 

oes-sudoeste. Às direções de oes-sudoeste e sudoeste estão, maioritariamente, associados eventos 

extremos. Rumos dos quadrantes norte, nordeste e sudeste são pouco comuns. 
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Figura 27 – Resumo dos rumos da agitação marítima registadas na boia-ondógrafo de Sines no período 

compreendido entre 1999 e 2014 

As alturas significativas das ondas são quase sempre inferiores a 6 m, sendo os valores mais frequentes 

entre 1 e 2 m. Este escalão de alturas é inclusivamente o mais frequente dos rumos oes-noroeste e 

noroeste. Em geral, as alturas significativas superiores a 3 m são, sobretudo, provenientes do quadrante 

oes-noroeste. As alturas máximas são, em geral, abaixo de 10 m, embora, no período compreendido entre 

1999 e 2014, existam picos acima dos 12 m. Neste caso, destacam-se os valores registados, no final do ano 

de 2013/início de 2014, acima dos 16 m.  

 

Figura 28 – Resumo das alturas significativa e máxima da ondulação registadas na boia-ondógrafo de Sines no 

período compreendido entre 1999 e 2014 
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Os períodos das ondas distribuem-se sobretudo entre os 4 s e os 19 s, verificando-se uma relativa 

consistência dos valores no período de observações.  

 

Figura 29 – Resumo dos períodos máximo e significativo registados na boia-ondógrafo de Sines no período 

compreendido entre 1999 e 2014 

Chicharro (2013), usando uma série de 24 de anos de registos na boia-ondógrafo de Sines (1988-2012), 

portanto mais extensa do que a disponibilizada atualmente pelo Instituto Hidrográfico (15 anos), estimou 

os parâmetros estatísticos da agitação marítima que são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 16 – Parâmetros estatísticos dos registos na boia-ondógrafo de Sines no período compreendido 

entre 1988 e 2012 

Boia-ondógrafo de Sines Direção de pico (°) Altura significativa (m) Período de pico (s) 

Máximo 359 (NNW) 8,44 18.7 

Mínimo 2 (N) 0,28 2.8 

Média 298,77 (WNW) 1,82 10,96 

Desvio Padrão 18,66 1,15 2,76 

Variância 348,38 1,32 7,6 

Mediana 303 (WNW) 1,48 11,1 

Moda 310 (NNW) 1,17 10 

N.º total de pontos 60.240 60.240 60.240 
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4.4.4. Regime sedimentar e trânsito litoral 

À semelhança do que se verifica no restante litoral Português, na costa Alentejana, o transporte sólido 

litoral é feito maioritariamente de Norte para Sul. Parte dos sedimentos que estão em trânsito ao longo da 

costa são mobilizados pelas correntes de maré para o interior do estuário do Mira, continuando a restante 

parte para Sul.  

Para o interior do estuário aflui ainda a carga sólida veiculada pelas correntes fluviais, ainda que reduzida. 

A contribuição aluvionar das bacias hidrográficas afluentes ao estuário do Mira para a circulação costeira 

é, de facto, reduzida. Em Consulmar & Risco (1991) é apresentada uma estimativa do volume anual de 

areia que aflui à costa variável entre 30.000 m3 e 40.000 m3. 

Esta fonte sedimentar será uma das mais importantes para alimentar a célula litoral, não sendo 

conhecidas outras fontes sedimentares significativas a Norte ou a Sul. No troço costeiro ocorrem diversos 

troços em arribas rochosas, cuja contribuição sedimentar é muito reduzida.  

As perdas sedimentares ocorrem para grandes profundidades, correspondendo em geral a materiais finos 

que se perdem na proximidade de cabos ou pontas rochosas salientes. 

O troço costeiro apresenta um relativo equilíbrio no trânsito sedimentar, situação que é consonante com 

os problemas pontuais de erosão que caracterizam a costa Alentejana a Sul de Sines. Um dos motivos 

para esta situação de relativo equilíbrio estará relacionado com a orientação da costa em relação ao 

regime de agitação, pelo que a capacidade deste é reduzida (sobretudo quando comparada com o que se 

passa na costa Oeste Portuguesa).  
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4.4.5. Síntese 

A análise das condições hidrodinâmicas do estuário do Mira foram essencialmente suportadas pelos 

trabalhos de modelação matemática realizados no âmbito do Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira 

e Definição de Medidas de Ação para a Minimização do Processo de Erosão na Praia da Franquia (NEMUS, 

2014a).  

As condições hidrodinâmicas do estuário são dominadas pela maré, sendo que o regime fluvial só se torna 

importante em situações extremas de pluviosidade.  

Em período de vazante, o banco arenoso em frente à praia da Franquia gera a bifurcação do escoamento, 

com parte do mesmo a ser desviado sobretudo para o canal próximo da praia das Furnas e a restante parte 

para o canal próximo à praia da Franquia. No período de enchente não existe esta separação no 

escoamento, verificando-se que o mesmo ocorre unicamente ao longo de um único eixo central, cobrindo 

todo o banco arenoso. Durante a vazante observa-se a intensificação da velocidade das correntes ao longo 

da praia da Franquia, sobretudo na zona de máxima curvatura do canal, com evidente influência na erosão 

da praia. No período de enchente, como o escoamento se faz maioritariamente por um canal único, as 

velocidades próximo da praia da Franquia são significativamente inferiores. 

A circulação residual, durante um ciclo de maré, é assim predominantemente feita em direção ao exterior 

do estuário do Mira, com escoamento a partir dos dois canais. 

A deriva litoral na costa Alentejana é feita maioritariamente de Norte para Sul. O estuário do Mira é uma 

das principais fontes de sedimentos para o trânsito litoral, sendo que parte dos sedimentos que estão em 

trânsito ao longo da costa acabam por ser mobilizados pelas correntes de maré para o interior do estuário 

do Mira, continuando a restante parte para sul. 
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4.4.6. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

Na ausência das intervenções previstas, o trecho terminal do estuário do Mira manterá expetavelmente as 

condições hidrodinâmicas e a evolução que tem evidenciado até à data. Considerando as atuais condições 

de escoamento no trecho terminal do estuário do Mira, sobretudo a intensidade das correntes de vazante, 

é expetável continuar a assistir-se a fenómenos de erosão da praia da Franquia.  

A erosão nesta praia, bem como na face estuarina da praia das Furnas, poderá gradualmente acentuar-se 

pelo também gradual crescimento do banco arenoso em frente à praia da Franquia e a diminuição da 

seção de vazão dos canais. Refira-se que entre 2002 e 2013, na parte montante do canal principal (próximo 

da margem esquerda) verificou-se um incremento das cotas dos fundos da ordem de 0,5 m. 

Importa também ter em consideração que a evolução do estuário do Mira será ainda influenciada por 

fatores de ordem global, como por exemplo a provável subida do nível do mar. O 5.º relatório do IPCC 

(2013) refere que até ao final do século XXI aproximadamente 70% das zonas costeiras mundiais irão ser 

afetadas por alterações no nível médio do mar. As estimativas apontam para subidas do nível médio do 

mar compreendidas entre 0,26 m e 0,82 m para 2081-2100 relativamente a 1986-2005. 
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4.5. Qualidade dos sedimentos 

4.5.1. Introdução 

A caracterização dos sedimentos da área de intervenção é efetuada com base nos resultados de duas 

campanhas de recolha e caracterização de sedimentos. Estas campanhas tiveram objetivos diferenciados 

e decorreram em períodos também diferenciados. 

A primeira campanha, realizada em dezembro de 2013 no âmbito do Estudo Hidromorfológico na foz do rio 

Mira (NEMUS, 2014a), compreendeu a recolha de nove amostras de sedimentos superficiais em estações 

distribuídas pelo trecho terminal do estuário do rio Mira (canal do estuário, embocadura, banco arenoso e 

praia) e pela praia da Franquia (praia emersa), e destinou-se a avaliar as características granulométricas 

dos sedimentos de uma área mais vasta do que aquela que é alvo de avaliação no presente EIA. 

A segunda campanha, realizada em agosto de 2014, no âmbito do Estudo Prévio do projeto em avaliação 

(NEMUS, 2014b), destinou-se a determinar as características físicas e o grau de contaminação dos 

sedimentos a dragar (nos canais e no banco arenoso da área de intervenção), dando cumprimento à 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro – diploma que fixa as regras do regime de utilização dos 

recursos hídricos. Neste âmbito foram recolhidos testemunhos de sondagem em oito estações de 

amostragem, tendo sido efetuadas análises físico-químicas a 11 amostras representativas dos sedimentos 

superficiais e em profundidade. 

A localização das estações de amostragem de ambas as campanhas é apresentada no Desenho 11 (Anexo 

IV, Volume II). 
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4.5.2. Caracterização física no âmbito do estudo hidromorfológico na foz 

do rio Mira (2013) 

Na campanha de dezembro de 2013 foram recolhidas nove amostras de sedimentos superficiais, sendo 

sete correspondentes a sedimentos dos fundos do estuário (duas em canais e cinco em bancos arenosos, 

três das quais no banco arenoso que poderá ser intervencionado no âmbito do projeto em avaliação – nas 

alternativas B e C) e as outras duas a areias da praia da Franquia (zona emersa).  

Em cada uma das amostras foi realizado um conjunto de ensaios laboratoriais para a determinação da 

granulometria e da densidade das partículas que constituem os sedimentos. Os resultados são 

apresentados seguidamente. 

Quadro 17 – Análise física das amostras de sedimentos superficiais (campanha de dezembro de 2013) 

Local da recolha Canal Banco Canal Banco Praia 

Amostra A1 A2* A3* A4* A5 A6 A7 A8 A9 

Densidade das partículas sólidas 

(g/cm3) 
2,68 2,68 2,68 2,68 2,69 2,68 2,69 2,73 2,70 

Granulometria (%) 

Seixo (> 2 mm) 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 

Areia (2 mm – 0,063 mm) 95,5 95,5 95 96,5 96,5 95 96 95,5 95 

Silte (0,063 mm – 0,002 mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Argila (< 0,002 mm) 4,5 4,5 5 3,5 3,5 5 4 4 5 

* Estação de amostragem coincidente com área de intervenção em avaliação 

Em termos granulométricos, as amostras recolhidas são constituídas por material exclusivamente 

arenoso, com partículas da dimensão das areias médias. De fato, a fração grosseira arenosa representa 

em todas as amostras mais de 95% do total. Já no que diz respeito aos materiais de granulometria fina 

(siltes e argilas), a sua presença é praticamente desprezável (em todos os casos as percentagens de 

argilas são inferiores a 5% e os siltes estão ausentes).  

O perfil granulométrico da totalidade das amostras recolhidas – predominantemente arenoso – é 

característico das condições hidrodinâmicas da foz do rio Mira. À semelhança do que acontece noutras 

zonas estuarinas, no trecho terminal as correntes de maré influenciam a granulometria dos sedimentos, 

sendo a maioria destes remobilizados do domínio oceânico para o interior do estuário. 

Verifica-se ainda que as areias dos fundos estuarinos (canais e banco arenoso) têm características 

granulométricas idênticas às da praia da Franquia. 
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4.5.3. Caracterização físico-química no âmbito do Estudo Prévio (2014) 

No âmbito do Estudo Prévio foram realizadas sondagens destinadas à recolha de testemunhos contínuos 

de sedimentos em oito estações de amostragem distribuídas pela área de intervenção. O comprimento das 

sondagens variou entre um máximo de 1 m (cinco estações) e 2 m (três estações). 

De forma a caracterizar do ponto de vista físico-químico a coluna sedimentar a dragar, a partir dos 

testemunhos de sondagens foram selecionadas amostras compósitas. Nas sondagens até 1 m foi obtida 

uma amostra por estação, enquanto nas sondagens até 2 m foram selecionadas duas. No total foram 

obtidas 11 amostras para análise laboratorial. 

As 11 amostras selecionadas (três no canal e oito no banco arenoso) foram sujeitas a análises físico-

químicas e os seus resultados foram confrontados, no caso da avaliação da contaminação, com as 

disposições da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, e no caso das características físicas com os 

resultados da campanha realizada em dezembro de 2013. 

O maior número de amostras de sedimentos no banco arenoso está associado ao fato de estar prevista 

uma maior espessura de sedimentos a dragar (nas alternativas em que tal está previsto) relativamente ao 

canal. Refira-se que atualmente este banco arenoso tem cotas de coroamento próximo de + 1 m (ZH), pelo 

que uma dragagem à cota – 1 m (ZH) implicará colunas de dragados com espessuras da ordem dos 2 m.  

Os resultados das análises físicas e químicas são apresentados nos quadros seguintes. 

Quadro 18 – Análise física das amostras de sedimentos superficiais e profundos (campanha de agosto de 

2014) 

Amostra S1sup S2sup S3sup S4sup S4prof S5sup S5prof S6sup S6prof S7sup S8sup 

Densidade das 

partículas sólidas 

(g/cm3) 

2,47 2,53 2,47 2,47 2,83 2,55 2,33 2,43 2,50 2,61 2,37 

Percentagem de 

partículas sólidas 

(%) 

83,5 81,8 82,6 81,8 82,2 83 83 81,4 82,1 82,2 82,5 

Granulometria (%) 

Seixo (> 2 mm) 25,2 <0,1 1,8 <0,1 <0,1 0,6 0,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 

Areia (2 mm – 

0,063 mm) 
74,4 99,6 98 99,8 99,8 99,2 98,9 99,9 99,7 99,8 99,7 

Silte (0,063 mm – 

0,002 mm) 
<0,3 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1 

Argila 

(< 0,002 mm) 
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
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Quadro 19 – Análise química das amostras de sedimentos superficiais e profundos (campanha de agosto 

de 2014) 

Amostra S1sup S2sup S3sup S4sup S4prof S5sup S5prof S6sup S6prof S7sup S8sup 

COT 0,873 2,04 <0,6 <0,710 0,573 0,993 2,28 1,38 <0,710 0,911 <0,640 

Metais (mg/kg) 

Arsénio 10 12,2 10,7 13,1 13,1 11,9 14 16,8 9,9 16,3 12,3 

Cádmio <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

Crómio 6,38 4,63 5,98 5,64 5,55 7,61 7,56 7,69 9,04 6,87 7,49 

Cobre 2,22 1,18 1,51 2,07 3,90 3,32 2,46 2,52 3,38 3,31 1,98 

Chumbo <5 <5 <5 10,3 26,9 <5 <5 5,5 <5 <5 <5 

Mercúrio <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

Níquel 5,69 3,19 4,25 3,52 4,35 6,34 5,35 4,79 5,40 4,40 4,76 

Zinco 7,3 5,48 6,97 6,13 7,15 7,79 7,60 9,18 9,73 8,50 7,29 

Compostos orgânicos (µg/kg) 

PAH* < 160 < 160 < 160 < 160 < 160 < 193 < 160 < 160 < 160 < 160 < 160 

PCB* < 4,90 < 4,90 < 4,90 < 4,90 < 4,90 < 4,90 < 4,90 < 4,90 < 4,90 < 4,90 < 4,90 

HCB <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 

Classificação global (Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro) 

Classe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

*PAH (soma): Naftaleno, Acenaftileno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Pireno, Benzo(a)antraceno, 
Criseno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(a)pireno, Benzo(ghi)perileno, Dibenzo(a,h)antraceno, 
Indeno(1,2,3cd)pireno 
**PCB (soma): 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180  
 

1 MATERIAL DRAGADO LIMPO 

2 MATERIAL DRAGADO COM CONTAMINAÇÃO VESTIGIÁRIA 

3 MATERIAL DRAGADO LIGEIRAMENTE CONTAMINADO 

4 MATERIAL DRAGADO CONTAMINADO 

5 MATERIAL MUITO CONTAMINADO 

As amostras recolhidas mostram, à semelhança da campanha de dezembro de 2013, o predomínio das 

areias, correspondendo estas, à exceção de um caso, a mais de 95% do total das partículas. A única 

amostra (S1sup) em que a percentagem de areias é menor que 95% foi recolhida no banco arenoso e 

corresponde a uma acumulação de conchas. Os materiais a dragar possuem assim características 

granulométricas similares aos sedimentos que atualmente se encontram nas praias e nas dunas.  

Relativamente à qualidade, todas as amostras se apresentam limpas, podendo os sedimentos, de acordo 

com a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, serem depositados em meio aquático ou repostos em 

locais sujeitos a erosão ou utilizados para alimentação de praias sem normas restritivas.  
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4.5.4. Síntese 

A caracterização dos sedimentos foi suportada pelos resultados de uma campanha de caracterização 

físico-química a onze amostras de sedimentos recolhidas em oito estações de amostragem distribuídas 

pelas áreas a dragar. De forma complementar à campanha realizada no Estudo Prévio, foram ainda 

considerados os resultados de análises granulométricas realizadas em amostras recolhidas no Estudo 

hidromorfológico na foz do rio Mira (NEMUS, 2014a). 

Os sedimentos depositados no trecho terminal do estuário do Mira correspondem essencialmente a 

areias. Todas as amostras de sedimentos apresentam-se sem contaminação de metais ou compostos 

orgânicos (nos termos da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro), podendo, de acordo com o mesmo 

diploma, ser depositados em meio aquático ou repostos em locais sujeitos a erosão ou utilizados para 

alimentação de praias sem normas restritivas.  

 

4.5.5. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

A foz do estuário do Mira corresponde a uma zona de transição dinâmica e em permanente evolução, 

traduzindo-se essa evolução natural pela contínua modelação dos fundos pela mobilização dos 

sedimentos.  

Conforme se tem evidenciado ao longo dos anos, e não sendo conhecidas intervenções no estuário que 

alterem as condições hidrodinâmicas, não são esperadas alterações significativas à granulometria dos 

sedimentos que cobrem os fundos desta zona estuarina.  

Relativamente à qualidade dos sedimentos é igualmente previsível a manutenção da situação atual, não 

sendo expetáveis, em geral, situações de contaminação, quer dos sedimentos em profundidade, quer dos 

sedimentos superficiais.  

Os sedimentos em profundidade analisados no âmbito do Estudo Prévio apresentam-se limpos. Não são 

conhecidas situações históricas de poluição dos sedimentos ou de contaminação crónica na bacia 

hidrográfica do rio Mira, pelo que não havendo interferências com colunas sedimentares mais antigas não 

é expetável que existam situações diferentes daquelas que foram identificadas no Estudo Prévio. 
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Refira-se que a ausência de contaminação no estuário do Mira tem justificado, em estudos recentes, 

datados de 2011, a sua utilização como sistema de referência para avaliar a influência das pressões 

antropogénicas e da contaminação estuarina em organismos com importância económica (Carreira, 2011). 

A cobertura terrestre na bacia hidrográfica do Mira é essencialmente rural, refletindo valores baixos de 

densidade populacional na região do Alentejo. A atividade industrial não exerce grande influência nesta 

zona, pelo que a maior parte da carga de nutrientes depositada no estuário provem de fontes difusas, 

resultantes de atividades agrícolas e pequenas áreas urbanas, como Vila Nova de Milfontes (Ferreira et al., 

2003; Carreira, 2011). 

No caso dos sedimentos superficiais, para além de não serem conhecidos problemas atuais de poluição na 

bacia hidrográfica do rio Mira que possam originar a contaminação dos sedimentos que venham a 

depositar-se, importa ter em consideração aspetos como as condições hidrodinâmicas. Pela localização da 

área de intervenção, numa zona de maior hidrodinamismo e de influência das correntes de maré, e pelas 

características granulométricas predominantes dos sedimentos (areias), é expectável que as situações de 

contaminação dos sedimentos superficiais a verificarem-se sejam relativamente circunscritas 

espacialmente. Conforme verificado na campanha realizada no âmbito do Estudo Prévio, os sedimentos 

encontram-se sem contaminação, pelo que eventuais problemas de contaminação serão expetavelmente 

situações pontuais e sobretudo relacionados com acidentes (por exemplo derrame de combustíveis). 
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4.6. Ecologia, flora e fauna 

4.6.1. Introdução 

A área a intervencionar insere-se numa extensão de costa que se caracteriza, entre outros, pelo seu valor 

geológico (combinam-se serras com praias, arribas com dunas, etc.) e pela grande biodiversidade que nela 

se pode encontrar (ICN, 1998). 

De acordo com o objetivo do presente projeto e consoante a alternativa de projeto a adotar, as dragagens 

da foz do rio Mira irão deixar disponíveis sedimentos que: serão depositados na praia da Franquia (em 

qualquer um dos cenários), poderão ser utilizados no reforço do cordão dunar a noroeste da praia da 

Franquia (casos das alternativas B e C) e, no caso da alternativa C, colocados também na praia das Furnas. 

Considerando a importância da região, tanto as descrições sobre a ecologia, as comunidades florísticas e 

as comunidades faunísticas que se seguem, como a análise dos impactes esperados e a definição de 

medidas mitigadoras irão proporcionar orientações para que a realização do projeto ocorra com o menor 

número possível de perturbações no ecossistema da área. 

A faixa costeira onde se localiza a área de intervenção insere-se no Parque Natural do Sudoeste Alentejano 

e Costa Vicentina (PNSACV) – criado através do Decreto Regulamentar n.º 26/95, de 21 de setembro – e é 

abrangida pelas seguintes classificações: 

• Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Costa Sudoeste” (PTCON0012) – pela publicação da 

Decisão da Comissão 2006/613/CE, de 19 de julho (incluído na Lista Nacional de Sítios Rede 

Natura 2000 “Costa Sudoeste” estabelecida pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 

142/97, de 28 de agosto); 

• Zona Especial de Conservação (ZEC) da Costa Sudoeste no âmbito da Diretiva Habitats 

(Diretiva 92/43/CEE), inserindo-se na Rede Natura 2000; 

• Zona de Proteção Especial (ZPE) da Costa Sudoeste designada ao abrigo da Diretiva Aves 

(Diretiva 79/409/CEE) – PTZPE0015, definida pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de 

setembro; 

• Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa 

(Convenção de Berna); 

• Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem 

(Convenção de Bona). 

Além destas, são de referir, pela sua importância para a conservação do ambiente (apesar de se 

apresentarem sem enquadramento jurídico), as seguintes figuras de proteção: 
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• Sítio de Especial Interesse Para a Conservação da Natureza (Biótopo CORINE – C15000054, 

no âmbito do projeto Europeu Corine Landcover); 

• Important Bird Area (IBA) “Costa Sudoeste” – PT031. 

A situação de referência para o presente descritor (apresentada nas secções seguintes) foi caracterizada 

ao nível dos habitats e dos grupos biológicos potencialmente mais afetados pelo projeto, 

designadamente: 

• Vegetação (aquática e terrestre); 

• Macrofauna bentónica; 

• Ictiofauna; 

• Herpetofauna; 

• Avifauna; 

• Mamofauna. 

A caracterização da ecologia, fauna e flora da zona a intervencionar baseou-se na informação bibliográfica 

disponível, nomeadamente no Plano de Ordenamento do PNSACV (ICNB, 2008). De modo a complementar 

e aferir a informação reunida sobre os habitats e comunidades biológicas presentes, foram realizados 

levantamentos de campo nos dias 20 e 28 de agosto de 2014. 
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4.6.2. Habitats 

4.6.2.1. Introdução e enquadramento 

Sendo a área onde se insere o projeto reconhecida pela sua qualidade a nível paisagístico e ecológico e 

apresentando valores fundamentais em termos de conservação, esta foi enquadrada em 1997 na lista dos 

Sítios de Importância Comunitária (Rede Natura 2000 – RN2000), de modo a que fossem salvaguardados 

os seus habitats naturais, possuidores de características bióticas, abióticas e geográficas de elevado 

valor. 

Em consequência da localização do projeto, as ações que deste decorrem comportam um conjunto de 

impactes potenciais sobre vários habitats. 

De acordo com a bibliografia consultada (Carta dos Habitats Classificados do Plano de Ordenamento do 

PNSACV [ICNB, 2008] e Cartografia dos Valores Naturais do Plano sectorial da RN2000 [ICN, 2006]) e com 

aferição da informação em trabalho de campo, verificou-se que ocorrem, entre outros habitats que 

caracterizam a área em estudo, os seguintes habitats naturais que integram a lista da Diretiva Habitats 

(organizados por grupos definidos pela Diretiva): 

• Habitats costeiros e vegetação halófita 

- 1110 – Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda; 

- 1130 – Estuários; 

- 1140 – Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa; 

- 1170 – Recifes; 

- 1240 – Falésias com vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. 

Endémicas; 

• Dunas marítimas e interiores 

- 2110 – Dunas móveis embrionárias; 

- 2120 – Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria (“dunas brancas”); 

- 2130* 2130* 2130* 2130* ––––    Dunas fixas com vegetação herbácea (“dunas ciDunas fixas com vegetação herbácea (“dunas ciDunas fixas com vegetação herbácea (“dunas ciDunas fixas com vegetação herbácea (“dunas cinzentas”) nzentas”) nzentas”) nzentas”) ––––    habitat prioritáriohabitat prioritáriohabitat prioritáriohabitat prioritário.    

Relativamente aos habitats naturais, esta diversidade decorre da localização periférica de Portugal face 

aos outros países europeus, o que acentua a sua biodiversidade e proporciona a existência de espécies 

únicas de fauna e flora, como é o caso da Boga-portuguesa (Chondrostoma lusitanicum), peixe que ocorre 

apenas nos rios a sul do Tejo (ICN, 2006). A lontra Lutra lutra utiliza os ambientes marinhos do PNSACV 

como habitat, hábito pouco comum para a espécie. A nível florístico, podem encontrar-se espécies 

endémicas lusitanas muito ameaçadas e que ocorrem unicamente no Sítio “Costa Sudoeste”, tais como: 

Biscutella vicentina, Chaenorrhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum, Cistus palhinhae, Diplotaxis 

vicentina e Herniaria algarvica (ICN, 2006). 
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4.6.2.2. Metodologia 

Para a determinação dos habitats presentes na área relativa ao projeto, foi efetuado o estudo de 

referências bibliográficas, nomeadamente pela pesquisa de cartas já existentes para o local (ICNB, 2008; 

ICN, 2006). Foi ainda realizada a interpretação de fotografias aéreas, aferida pelos levantamentos de 

campo realizados em agosto de 2014. 

Foi considerada prioritária a caracterização dos habitats nas áreas a dragar, isto é, o ambiente aquático, e 

nas zonas de posterior deposição dos sedimentos, como sejam as praias e dunas envolventes. 

Como resultado, é apresentada em anexo a Carta de Habitats (Desenho 12, Anexo IV, Volume II) para a 

área em análise, na qual estão definidos os seguintes habitats, com nomenclatura adaptada da Diretiva 

92/43/CEE (Diretiva Habitats): 

• Estuário; 

• Recifes; 

• Falésias; 

• Praias; 

• Dunas embrionárias, dunas brancas e dunas cinzentas; 

• Áreas antropizadas. 

A descrição de cada habitat definido na Carta de Habitats encontra-se no ponto seguinte. É de referir que a 

opção de considerar o habitat “Dunas embrionárias, dunas brancas e dunas cinzentas” como um único se 

deve à dificuldade em definir com clareza os limites de cada um individualmente, e ainda porque essa 

classificação permitia servir os objetivos do trabalho. 

 

4.6.2.3. Caracterização dos habitats 

Os parágrafos seguintes discorrem sobre os habitats acima identificados e que caracterizam a área de 

estudo, apresentando-se uma descrição dos seus valores florísticos e faunísticos, bem como da sua 

importância ecológica e conservacionista. 

Na área de estudo, a transição entre o ambiente terrestre e aquático dá-se através de costas rochosas e 

arenosas. Por se localizarem nesta zona intermareal, estas zonas costeiras estão sujeitas às marés, às 

condições de agitação marítima e a alterações na salinidade das águas, originando inúmeros tipos de 

habitat. Consequentemente, desenvolvem-se comunidades vegetais adaptadas a estes ambientes 

extremos e que condicionam, por sua vez, a fauna ocorrente (ICN, 2006). 
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Estuário 

O estuário do rio Mira é considerado um estuário mediterrâneo, apesar de se apresentar como uma 

transição entre duas zonas biogeográficas distintas: a costa atlântica e a mediterrânica. É um sistema 

dinâmico e heterogéneo a nível ecológico e geomorfológico, em que se encontram tanto vastas áreas 

desprovidas de vegetação vascular, como áreas com presença de comunidades de vegetação aquática ou 

áreas de sapais. 

Estão identificados para esta zona estuarina vários habitats que, apesar de indiretamente (devido à sua 

localização marginal relativamente à área afetada pelo projeto), podem sofrer perturbações derivadas 

deste. Por este motivo, são descritos de seguida: 

• Bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profundaBancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profundaBancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profundaBancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda – estes 

bancos (característicos de zonas costeiras abrigadas, estuários e rias) não apresentam 

vegetação vascular ou apresentam-se colonizados por monocotiledóneas graminóides que 

fomentam a sedimentação, como a Zostera marina ou a Z. noltii; desenvolvem um papel 

fundamental no ciclo de vida de animais como os bivalves, os equinodermes e ainda para a 

ictiofauna, especialmente quando as comunidades de monocotiledóneas estão presentes; 

• Lodaçais e areais a descoberto na maré baixaLodaçais e areais a descoberto na maré baixaLodaçais e areais a descoberto na maré baixaLodaçais e areais a descoberto na maré baixa – locais de sedimentos finos não consolidados 

emersos na maré baixa, sem vegetação vascular, ocupados por algas azuis e diatomáceas ou 

ainda apresentando bancos de Zoostera noltii na zona intermareal; 

• SapaisSapaisSapaisSapais (baixo, médio e alto) – caracterizados pela presença de vegetação anual halófita ou 

halonitrófila (por exemplo, pertencentes às classes Thero-Salicornietea, Spartinetea 

maritimae, Sarcocornietea fruticosae e Pegano-Salsoletea); são zonas de alta produtividade 

primária e podem ser encontrados nas duas margens do rio, a partir da ponte, ao longo de 

vários quilómetros para o interior. 

Por estas características, o estuário do rio Mira apresenta-se como um importante local para a desova e 

nursery de espécies piscícolas (Costa, 1988 e Costa et al., 1994 in ICNB, 2008), como habitat de uma vasta 

diversidade de macrofauna bentónica e pela presença de importantes locais de alimentação para as aves. 
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Recifes 

Compõem-no substratos rochosos, tanto submersos como expostos na maré baixa. Estes habitats são 

locais de grande biodiversidade, englobando comunidades vegetais bentónicas de algas castanhas 

(Laminaria, Fucus, Saccorhiza), vermelhas (como Ceramiceaceae) e verdes (por exemplo, da família Ulva) e 

animais, encontrando-se aqui indivíduos de todos os grandes Filos (esponjas, anémonas, antozoários, 

gorgónias, briozoários, ascídeas, moluscos, crustáceos, equinodermes, anelídeos e peixes). 

 

Falésias 

Estas arribas litorais caracterizam-se por estarem sujeitas aos ventos marítimos abundantes em sal, de 

intensidade moderada a forte, o que determina o tipo de vegetação que aqui tem capacidade de se 

instalar. 

Desta forma, são colonizadas por espécies da classe fitossociológica Crithmo-Limonietea, comunidades 

florísticas perenes adaptadas a estes ambientes extremos, em que dominam as espécies dos géneros 

Limonium e Armeria. Encontram-se aqui inúmeros endemismos, dos quais se destacam, a título de 

exemplo, Plantago coronopus subsp. occidentalis e Spergularia australis. Este habitat serve como refúgio 

de biodiversidade, nomeadamente para as espécies Armeria pungens e Silene rothmaleri. 

 

Praias 

Zonas de areias móveis sujeitas à ação direta do mar e caracteristicamente não vegetadas. Todas as praias 

da área de estudo sofrem influência humana de forma bastante acentuada. 
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Dunas embrionárias, dunas brancas e dunas cinzentas 

As dunas móveis embrionáriasdunas móveis embrionáriasdunas móveis embrionáriasdunas móveis embrionárias, zonas mais elevadas das praias, estão sujeitas à ação do mar durante 

tempestades e marés vivas, pelo que a vegetação que as coloniza encontra-se adaptada à forte 

movimentação de areias, bem como à reduzida quantidade de matéria orgânica, elevado pH e salinidade 

do solo (e do ar). 

A vegetação colonizadora é halopsamófila, atingindo um baixo grau de cobertura e com domínio de 

hemicriptófitos. Por norma, domina o Feno-das-areias Elymus farctus, frequentemente acompanhado das 

espécies características Cardo-marítimo Eryngium maritimum, Morganheira-das-praias Euphorbia paralias, 

Couve-marítima Calystegia soldanella e Narciso-das-areias Pancratium maritimum. 

As dunas móveis do cordão litoral, também designadas por “dunas brancasdunas brancasdunas brancasdunas brancas” devido às extensas áreas não 

vegetadas, estendem-se desde as cristas das dunas embrionárias mais interiores da praia alta até às 

dunas móveis influenciadas pela salsugem. 

A espécie vegetal pioneira na fixação destas areias é o Estorno Ammophila arenaria subsp. arundinacea. 

Além desta, ocorrem também espécies como Lotus creticus, Calystegia soldanella, Medicago marina, 

Eryngium maritimum, Pancratium maritimum, Euphorbia paralias e Othantus maritimus. 

As dunas fixas com vegetação herbácea, ou “dunas cinzentasdunas cinzentasdunas cinzentasdunas cinzentas” (considerado um habitat prioritário pela 

Diretiva Habitats) são constituídas por sucessões de cristas e corredores interdunares. A principal 

diferença das dunas cinzentas face às anteriores prende-se com o facto de as areias apenas se 

movimentarem em pequenos corredores de deflação, sem que haja movimentação nas cristas das dunas. 

O solo apresenta ainda baixa percentagem de matéria orgânica, baixa salinidade e pH ácido a neutro. 

Relativamente à flora presente, dominam as comunidades arbustivas de baixo porte (camefíticas, 

termófilas e psamófilas), que apresentam um elevado grau de cobertura e com um papel fundamental na 

estabilização do solo. Destacam-se Armeria pungens, Artemisia crithmifolia, Thymus carnosus e 

Helychrysum picardii. 

Na Região Mediterrânica do espaço EUR15, este habitat (dunas cinzentas) está limitado à Península Ibérica 

e, além disso, estando classificado como “prioritário”, significa que se encontra ameaçado de 

desaparecimento. 
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Áreas antropizadas 

Esta unidade corresponde a zonas edificadas, vias de acesso e outras áreas artificializadas em que o 

coberto vegetal está alterado e/ou é praticamente inexistente. Ocorrem espécies vegetais características 

dos habitats naturais adjacentes (caso das dunas), mas também flora característica de zonas de influência 

humana (caso da Cana Arundo donax) e mesmo espécies invasoras, como o Chorão-das-praias 

Carpobrotus edulis. 

Nestas zonas, espécies faunísticas que ocorrem frequentemente associadas à presença humana podem 

também ser identificadas: Tarentola mauritanica (Osga), Podarcis hispanica (Lagartixa-ibérica), Turdus 

merula (Melro-preto), entre outras. 

De acordo com a bibliografia consultada (ICNB, 2008 e ICN, 2006), era ainda esperada a existência dos 

habitats 2230 (Prados de Malcolmietalia) e 5140* (Formações de Cistus palhinhae em charnecas 

marítimas), mas as saídas de campo permitiram verificar que estes não ocorriam na área de estudo – este 

facto não exclui a possibilidade de os habitats ocorrerem na área envolvente, mas, mesmo existindo, não 

são esperados impactes nem direta, nem indiretamente. Apesar disso, algumas espécies vegetais 

características de outros habitats naturais como o 2250* – Dunas litorais com Juniperus spp foram 

identificadas nos habitats de dunas (embrionárias, brancas e cinzentas) classificados na Carta de Habitats 

do presente trabalho (ver Desenho 12, Anexo IV, Volume II). 
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4.6.3. Flora e vegetação 

4.6.3.1. Enquadramento fitogeográfico 

De acordo com Costa et al. (1998) e Rivas-Martínez et al. (2002), a área onde se insere o projeto enquadra-

se nas seguintes regiões biogeográficas: 

Reino: HolárticoHolárticoHolárticoHolártico 
Região: MediterrânicaMediterrânicaMediterrânicaMediterrânica 

Sub-Região: Mediterrânica OcidentalMediterrânica OcidentalMediterrânica OcidentalMediterrânica Ocidental 
Província: LusitanoLusitanoLusitanoLusitano----Andalusa LitoralAndalusa LitoralAndalusa LitoralAndalusa Litoral 

Sub-Província: GaditanoGaditanoGaditanoGaditano----OnuboOnuboOnuboOnubo----AlgarvienseAlgarvienseAlgarvienseAlgarviense 
Setor: AlgarvienseAlgarvienseAlgarvienseAlgarviense 

Superdistrito: Costeiro VicentinoCosteiro VicentinoCosteiro VicentinoCosteiro Vicentino 

Segundo Costa et al. (1998), o Superdistrito Costeiro Vicentino apresenta-se como um território na sua 

maioria silici0so, constituído por areias (charnecas) e xistos, com exceções pontuais de áreas calcárias 

isoladas. É também possível encontrar extensas áreas de dunas consolidadas e de dunas fósseis assentes 

sobre xistos. Visto inserir-se no Setor Algarviense, é caracterizado pela sua baixa altitude e pelo clima 

termomediterrânico seco a sub-húmido. 

Relativamente às espécies presentes, este Superdistrito é abundante em endemismos, de entre os quais 

se destacam, citando os mesmos autores: Avenula hackelii, Centaurea vicentina, Chaenorrhinum 

serpylifolium subsp. lusitanicum, Herniaria algarvica, Linaria algarviana, Malcolmia littorea var. alyssoides, 

Plantago almogravensis, Serratula monardii subsp. algarbiensis e Scrozonera transtagana. A área em 

questão é a única a nível europeu onde pode ser observado o Stauracanthus spectabilis subsp. 

spectabilis. Devem ainda ser ressaltadas as seguintes comunidades, que só se podem encontrar neste 

Superdistrito: Thymo camphorati-Stauracanthetum spectabilis, Genisto triacanthi-Stauracanthetum 

vicentini e Genisto triacanthi-Cistetum palhinhae. 
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4.6.3.2. Vegetação 

A área proposta para intervenção abrange maioritariamente, para além do meio aquático, zonas de praias 

e dunas, mas também zonas antropizadas. 

Após os levantamentos de campo, incluindo observações aquando da recolha de amostras para a fauna 

bentónica, verificou-se que os fundos da porção do rio em estudo não apresentam vegetação, 

especialmente nas zonas a dragar. 

No entanto, são de referir as comunidades de monocotiledóneas (Zostera marina e Z. noltii) mencionadas 

em bibliografia para o rio Mira, já que, pela sua proximidade à zona a intervencionar, podem sofrer 

perturbações, sabendo ainda da sua extrema importância para o ecossistema. Assim, Almeida (1994) 

identifica a existência de dois bancos a 1 e 2 km a montante da foz (um de cada lado da ponte), junto à 

margem esquerda/sul, em que cada um ocupa uma área de cerca de 10 x 250 m. Refere ainda que “o 

povoamento de Zostera noltii estende-se desde a margem até aos 3 metros de profundidade, seguindo-se 

o povoamento de Zostera marina que vai até aos 6 metros de profundidade”. Estudos mais recentes de 

Cunha et al. (2011) fazem referência à presença de Z. noltii até 4,5 km da foz, maioritariamente na margem 

esquerda, mas sem que haja uma definição concreta dos locais onde estas comunidades estão presentes. 

Segundo o ICN (2006), habitats como os bancos de Z. marina e Z. noltii devem ser alvo de objetivos de 

conservação e orientações de gestão, como é o caso do condicionamento de dragagens e do tráfego de 

embarcações a motor. De acordo com o Dr. João Castro e a Dra. Maria Helena Adão do Laboratório de 

Ciências do Mar da Universidade de Évora (comunicação pessoal, outubro de 2014) foi recentemente 

aprovado um projeto Promar (Programa Operacional Pesca 2007-2013) para o estudo dos povoamentos de 

pradarias marinhas intertidais no estuário do Mira, que deverá permitir confirmar alocalização, estado e 

extensão destas comunidades, sensíveis tanto a fatores antrópicos como naturais e que podem sofrer 

alterações bruscas em curtos períodos de tempo – por exemplo, Cunha et al. (2011) relatam o quase 

desaparecimento da população de Z. noltii no estuário do Mira após um evento de cheias extremo em 

novembro de 2006. 

Relativamente à vegetação terrestrevegetação terrestrevegetação terrestrevegetação terrestre, as características apresentadas de seguida classificam de um modo 

geral os habitats identificados para a área em estudo, mas várias espécies florísticas características de 

outros habitats (seguindo a Diretiva Habitats) foram também encontradas nos habitats definidos no 

presente trabalho. 

A identificação e a caracterização dos diferentes tipos de vegetação presentes na área de projeto foram 

definidas com base em bibliografia especializada (Rivas-Martínez et al., 1990; Costa et al., 1998, Neto et 

al., 2009) e através da realização de inventários florísticos. 
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Nas falésiasfalésiasfalésiasfalésias da área em estudo, a vegetação integra-se na classe Crithmo-Limonietea, em que são 

colonizadoras comunidades perenes com fraco grau de cobertura. Constituem-na pequenos geófitos, 

caméfitos e hemicriptófitos rupícolas. Caracterizam-nas várias espécies endémicas, nomeadamente dos 

géneros Limonium e Armeria (família das plumbagináceas). Aqui, dominam frequentemente espécies 

como Limonium virgatum, L. ovalifolium, Armeria pungens subsp. major ou Helichrysum decumbens e 

verifica-se a presença de Beta maritima, Euphorbia portlantica, Helianthemum origanifolium, Leontodon 

taraxacoides ou Lotus creticus. 

As dunas móveis embrionáriasdunas móveis embrionáriasdunas móveis embrionáriasdunas móveis embrionárias apresentam vegetação herbácea vivaz (hemicriptofítica), halopsamófila de 

baixo grau de cobertura, e que se inclui na associação Euphorbio paraliae-Elytrigietum boreoatlanticae 

(classe Ammophiletea). Adaptadas aos altos níveis de salinidade do substrato e do ar, as espécies 

características aqui presentes incluem: Elymus farctus (a mais abundante), Eryngium maritimum, 

Euphorbia paralias, Calystegia soldanella e Pancratium maritimum. 

No caso das dunas brancasdunas brancasdunas brancasdunas brancas, prepondera a vegetação da classe Ammophiletea, isto é, gramíneas 

rizomatosas e caméfitos psamófilos, dominando a Ammophila arenaria subsp. arundinacea. Estas 

comunidades inserem-se no microgeosigmetum psamófilo litoral de praia-sistemas dunares, localizando-

se entre as comunidades típicas das dunas embrionárias e as das dunas cinzentas. São características 

espécies como: Pancratium maritimum, Medicago marina, Calystegia soldanella, Othantus maritimus, 

Eryngium maritimum, Euphorbia paralias ou Lotus creticus. 

Na área afeta ao projeto, as dunas cinzentasdunas cinzentasdunas cinzentasdunas cinzentas são dominadas por comunidades arbustivas camefíticas, isto 

é, de baixo porte, e psamófilas da classe Ammophiletea (à semelhança das dunas brancas). Ocupando as 

clareiras deixadas por esta vegetação encontram-se comunidades de terófitos não nitrófilos 

(Malcolmietalia, da classe Helianthematea). São espécies características Armeria pungens pungens, 

Artemisia crithmifolia, Helichrysum italicum picardii, Thymus carnosus, Ononis natrix ramosissima ou 

Malcolmia littorea. 

As áreas antropizadasáreas antropizadasáreas antropizadasáreas antropizadas apresentam-se colonizadas tanto por espécies características de dunas (já que 

“interrompem”/sobrepõem-se a estes habitats naturais), como por espécies associadas à presença do 

Homem. Desta forma, e como referido anteriormente, ocorrem espécies como Carpobrotus edulis e Arundo 

donax, que condicionam a proliferação das espécies autóctones. 
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4.6.3.3. Metodologia e resultados 

Considerando os objetivos do projeto, a elencagem florística da área foi realizada em duas etapas 

discriminadas de seguida: 

• Após identificação e definição dos habitats existentes na área, efetuou-se uma listagem com com com com 

base em bibliografiabase em bibliografiabase em bibliografiabase em bibliografia das espécies vegetais características desses habitats; 

• Foram realizados    levantamentos de campolevantamentos de campolevantamentos de campolevantamentos de campo para: 

- corroborar a existência das espécies encontradas na bibliografia de possível ocorrência 

na área; 

- verificar a presença na área de outras espécies não características dos habitats 

identificados; 

- detetar a presença de espécies classificadas segundo algum estatuto de conservação; 

- verificar o estado ecológico da vegetação das áreas a intervencionar; 

- determinar a presença ou ausência de vegetação aquática. 

Nos levantamentos de campo foram realizados transectos aleatórios em cada um dos habitats dunares 

identificados, de modo a tentar identificar o máximo de espécies possível. 

Relativamente ao meio aquático, e como referido anteriormente, não se detetou a presença de vegetação 

aquática nas zonas diretamente afetadas pelo projeto, apesar de haver comunidades com interesse de 

conservação a montante que podem sofrer impactes indiretos (comunidades de Zostera marina e Z. noltii), 

descriminados no respetivo capítulo. 

Da metodologia utilizada, resultou a lista de flora de possível ocorrência na área de estudo, que se 

apresenta no Quadro 1 em anexo (Anexo II, Volume II), associando-se o tipo de habitat para o qual cada 

espécie é característica e o seu estatuto de conservação, quando aplicável. Esta elencagem apresenta 215 

espécies florísticas, pertencentes a 39 famílias. 

Além disso, durante a prospeção realizada no terreno foram inventariadas 22 espécies, pertencentes a um 

total de 14 famílias de plantas vasculares, apresentadas no Quadro 20. 

Nenhuma das espécies observadas no campo se encontra classificada sob algum estatuto de conservação. 

Quadro 20 – Lista de espécies florísticas identificadas nos levantamentos de campo 

Família Espécie 

Aizoiaceae Carpobrotus edulis 

Amaryllidaceae Pancratium maritimum 

Anacardiaceae Pistacia lentiscus 



 

132 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Família Espécie 

Chenopodiaceae Salsola kali 

Compositae 
Helichrysum italicum picardi 

Otanthus maritimus 

Convolvulaceae Calystegia soldanella 

Crassulaceae Sedum sediforme 

Cruciferae 
Cakile maritima 

Malcolmia littorea 

Cupressaceae Juniperus phoenicea turbinata 

Gramineae 

Ammophila arenaria arundinacea 

Arundo donax 

Elymus farctus farctus 

Lagurus ovatus 

Leguminosae 
Medicago marina 

Ononis ramosissima 

Plumbaginaceae Armeria pungens 

Scrophulariaceae Scrophularia frutescens 

Umbelliferae 

Cachrys libanotis 

Crithmum maritimum 

Eryngium maritimum 

Nota: a negritonegritonegritonegrito, espécies identificadas presencialmente mas características de outros habitats que não os identificados para a 
área de estudo. 

De um modo geral, verificou-se a existência das espécies características dos respetivos habitats, como 

sejam, Elymus farctus nas dunas embrionárias, Ammophila arenaria arundinaceae nas dunas brancas e 

Armeria pungens e Helichrysum picardii nas dunas cinzentas. 

Excetuam-se 3 casos: o da espécie Helichrysum italicum picardi, que só se observou nas dunas da praia 

das Furnas e os da Cana Arundo donax e do Rabo-de-lebre Lagurus ovatus, observados apenas junto a 

áreas antropizadas. 

A presença de espécies “não características” dos habitats definidos era esperada e pode dever-se a vários 

motivos. Por exemplo, o facto de a área a intervencionar se encontrar próxima de outros habitats 

possibilita a dispersão natural das espécies vegetais entre os diferentes habitats – verificou-se a presença 

constante da espécie Juniperus phoenicea turbinata nos habitats dunares e, no entanto, esta é 

característica do habitat “Dunas litorais com Juniperus spp.”, segundo classificação da Diretiva Habitats. 

Por outro lado, ao se tratar tanto de zonas intervencionadas pelo Homem como sujeitas à sua presença 

(algumas dunas são atravessadas no acesso às praias), era previsível que se verificasse a existência de 

espécies vegetais que lhe costumam estar associadas, como foi o caso da Cana (Arundo donax), espécie 

identificada particularmente junto a áreas antropizadas, como já mencionado. 
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No que diz respeito ao estado ecológico da vegetação, existem vários fatores que contribuem para a sua 

classificação e que puderam ser observados in loco (Cf. Quadro 21 e Bio3, 2013). 

Quadro 21 – Fatores de conservação e degradação considerados na avaliação do estado ecológico da 

vegetação 

Indicador Fator Observado no campo 

Conservação 

Superfície do sistema dunar não vegetada Pouca 

Estado de danificação das plantas Pouco danificadas 

Número de espécies de flora com interesse para a 

conservação 
Não observado, mas de possível existência 

Ordenamento dos caminhos 
Balizados e Não balizados (menos utilizados que os 

balizados) 

Condicionamento de acesso Presente 

Controlo de espécies exóticas Não observado 

Vigilância e controlo de atividades Existente (legislação do PNSACV)  

Degradação 

Número de espécies invasoras Pelo menos duas, mas em áreas antropizadas 

Cobertura de espécies invasoras Não definida 

Plantações intensivas recentes Não verificado 

Rede de caminhos e acessos Além dos balizados, existência de trilhos 

Largura máxima dos caminhos < 4m (moderada) 

Circulação de viaturas motorizadas Ausente 

Pisoteio Presente nos trilhos 

Ciclismo ou equitação Ausente 

Campismo Ausente 

Construção nas dunas Ausente 

Extração de areia Ausente 

Atividades ligadas à caça Ausente 

Deposição de detritos Ausente 

Fonte: Adaptado de Bio3 (2013). 

Considerando os fatores de conservação e de degradação apresentados no Quadro 21 e o verificado nos 

levantamentos de campo, pode concluir-se que, de um modo geral, os habitats dunares da área em estudo 

apresentam um bom estado de conservação. 

Além disso, pela comparação das fotografias aéreas que se apresentam de seguida, tiradas com 9 anos de 

intervalo, é possível verificar que a vegetação das áreas afetas ao projeto tem vindo a densificar-se, 

havendo também um ligeiro aumento na cobertura do solo. 
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Fonte: Google Earth (2004). 

(a) 

 
Fonte: Google Earth (2013). 

(b) 

Fotografia 27 – Comparação da densidade da vegetação e da cobertura do solo na área de estudo entre 

fotografias datadas de 19/10/2004 (a) e 05/10/2013 (b) 
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4.6.4. Fauna 

Os grupos biológicos abordados no presente item são doravante caracterizados devido à sua potencial 

afetação pela execução do projeto. Para cada um, consultou-se bibliografia especializada de modo a 

elencar as espécies de provável ocorrência, com base na sua distribuição no território continental e nas 

suas preferência ecológicas. Incidiu-se de modo particular na macrofauna bentónica, por se considerar o 

grupo com mais suscetibilidade de ser afetado diretamente nas áreas a intervencionar, tendo para tal sido 

definida uma metodologia de amostragem. 

 

4.6.4.1. Macrofauna bentónica 

Este grupo faunístico apresenta-se como um dos pilares das cadeias tróficas dos estuários e sistemas 

fluviais, ao mesmo tempo que desempenha importantes funções na dinâmica geral destes sistemas. 

Assim, ao adquirir informações sobre os sistemas aquáticos, o estudo das comunidades de macrofauna 

bentónica apresenta-se como vital. 

Características como a diversidade, dominância ou abundância de espécies de macrobentos são 

influenciadas diretamente pelas condições do meio, ou seja, por fatores bióticos e abióticos como a 

temperatura, a salinidade, profundidade, composição sedimentar, a ação das ondas e das marés, entre 

outros (Snelgrove e Butman, 1994 in Carvalho et al., 2012; McLachlan, 1996 in Carvalho et al., 2012). 

Segundo Bilyard, 1987 (in Carvalho et al., 2012), alterações provocadas direta ou indiretamente pelo 

Homem na interação entre estes fatores podem destabilizar o sistema e provocar alterações profundas na 

estrutura destas comunidades e, consequentemente, das que dela dependem. 

Devido à natureza do projeto e à consequente alteração dos fundos do rio Mira, tornou-se impreterível o 

estudo da macrofauna bentónica. 
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A. Metodologia e resultados 

Para tornar possível a caracterização das comunidades de organismos macrobentónicos na área afeta ao 

projeto, especificamente nas áreas de dragagem previstas, foi organizada uma campanha de campo para 

recolha de material bentónico em seis estações de amostragem. A localização dos pontos de amostragem 

apresenta-se na Figura 30. 

 

Figura 30 – Localização dos pontos de amostragem de macrofauna bentónica no estuário do rio Mira 

As coordenadas dos seis pontos de amostragem encontram-se no quadro seguinte. 

Quadro 22 – Coordenadas dos pontos de recolha de amostras de macrofauna bentónica no estuário do rio 

Mira 

Amostra Latitude Longitude 

B1 37°43'14.59"N 8°47'2.63"W 

B2 37°43'11.65"N 8°47'8.48"W 

B3 37°43'7.78"N 8°47'16.49"W 

B4 37°43'16.64"N 8°47'9.66"W 

B5 37°43'17.88"N 8°47'1.72"W 

B6 37°43'16.90"N 8°47'14.49"W 
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Para a recolha das referidas amostras utilizou-se uma draga “Petite Ponar”, manejada a partir de uma 

embarcação ligeira. Objetivou-se perfazer aproximadamente 1 dm3 de sedimentos por amostra, repetindo-

se, caso necessário, os lançamentos até perfazer esse volume. Num primeiro momento, ainda no barco, o 

material recolhido foi crivado grosseiramente através da utilização de um balde com rede metálica de 1 

mm de malha. De seguida, as amostras foram acondicionadas em recipientes plásticos com a devida 

identificação. 

Já em ambiente laboratorial, o material para amostragem foi corado com Rosa de Bengala e conservado 

em álcool a 70°. Numa fase seguinte, submeteu-se cada amostra a uma nova crivagem, desta vez fazendo 

uso de um crivo de malha de 0,5 mm e sob um fluxo de água contínuo. Seguiu-se, por fim, uma triagem 

fina da fauna macrobentónica, ficando armazenada em álcool a 70°. 

A identificação dos organismos triados foi efetuada com o auxílio de uma lupa estereoscópica Leica MZ6 e 

bibliografia especializada (Hayward e Ryland, 1995 e ICNB, 2008), até ao nível taxonómico mais baixo 

possível. A listagem com base em pesquisas bibliográficas das espécies possivelmente ocorrentes na área 

estudada foi complementada com as espécies identificadas provenientes das amostras e encontra-se em 

Anexo (Quadro 2, Anexo II, Volume II). 

Assim, na campanha de amostragem foram identificados 69 taxa de fauna bentónica69 taxa de fauna bentónica69 taxa de fauna bentónica69 taxa de fauna bentónica, pertencentes a 4 

Filos, num total de 2.929 indivíduos (Cf. Quadro 3, Anexo II, Volume II), classificados até ao nível 

taxonómico mais baixo possível. A determinação até ao nível específico foi possível em 11 casos, tendo-se 

na maioria dos restantes chegado ao nível da família, com exceção do Filo Nemertea e da Classe 

Oligochaeta (Filo Annelida), cuja identificação para além destes níveis só seria possível com os organismos 

vivos ou através de complexas técnicas histológicas. 

Relativamente à abundância total (análise quantitativa)abundância total (análise quantitativa)abundância total (análise quantitativa)abundância total (análise quantitativa) (Figura 1, Anexo II, Volume II), a estação B2 

apresentou o maior número de indivíduos, com um total de 756, correspondendo a cerca de 25% de todos 

os indivíduos capturados. Para tal, contribuiu a predominância de indivíduos do Filo Nematoda (n = 751). 

A estação B5 apresentou o número mais baixo de espécimes, totalizando 222, mas caracterizada também 

pela predominância do Filo Nematoda (n = 189).  

Por outro lado, considerando o número de taxanúmero de taxanúmero de taxanúmero de taxa identificados (análise qualitativa)(análise qualitativa)(análise qualitativa)(análise qualitativa) (Figura 2, Anexo II, 

Volume II), a amostra B1 apresentou-se como a mais rica, com 41 taxa diferentes. Todas as outras 

amostras apresentaram uma riqueza entre os 4 e os 13 taxa, verificando-se portanto uma grande 

disparidade entre a B1 e as restantes. Esta variabilidade poderá estar relacionada com fatores abióticos 

como a profundidade, a velocidade da corrente, entre outros, já que estes influenciam diretamente as 

comunidades bentónicas (Wurdig et al., 2007) e já que as amostras foram recolhidas em locais com este 

tipo de condições bastante díspares (recolhas no banco arenoso vs canal principal, por exemplo). 
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Como se pode verificar na Figura 3 do Anexo II (Volume II), na amostra B1, a mais diversa, o Filo mais 

representado foi o dos Artrópodes (41% dos indivíduos identificados). A Classe Oligochaeta (Filo Annelida) 

representou 30%, o Filo Nematoda 19%, e os restantes taxa apenas cerca de 4% cada um. Nas restantes 

amostras, o Filo Nematoda predominou em termos de número de indivíduos, representando sempre mais 

de 75% por amostra, chegando mesmo aos 99,3% na B2. Isto vai ao encontro do estudo realizado por 

Cancela da Fonseca et al. (2001), realizado nos sistemas estuarinos das ribeiras de Odeceixe e Aljezur, 

portanto em zonas muito próximas do rio Mira. Só a amostra B4 (excetuando a B1) apresenta uma 

percentagem importante de indivíduos de outro Filo que não o dos Nemátodes. É o caso dos Anelídeos, 

mais concretamente da Família Pisionidae, que representa 20% dos espécimes amostrados em B4. 

Geralmente, as espécies que utilizam estes meios estuarinos como habitat (locais frequentemente 

alterados ou com condições ambientais imprevisíveis e instáveis) caracterizam-se por elevadas taxas de 

crescimento da população, alta fecundidade e ciclos de vida curtos, e ainda uma elevada mobilidade, que 

lhes permite assim (re)colonizar áreas que possam ter sido deixadas “vazias”. São também chamadas de 

espécies oportunistas (Newell et al., 1998). Assim, apesar de extremamente variável e dependente de 

inúmeros fatores, os mesmos autores referem que a recuperação dos estuários de fundos arenosos por 

estas espécies pode acontecer num espaço de tempo de2 a 3 anos. 
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4.6.4.2. Ictiofauna 

Sendo o estuário do rio Mira o único entre o estuário do Sado e a costa sul de Portugal continental, 

apresenta-se como uma transição entre a costa atlântica e a mediterrânica, como referido anteriormente. 

Isto significa que se torna um limite meridional e setentrional para várias espécies, podendo reunir 

espécies atlânticas, mas também mediterrânicas e mesmo subtropicais (ICNB, 2008). 

Costa et al. (2001 in ICNB, 2008) relata a existência de 49 espécies piscícolas neste sistema estuarino. 

Contudo, trabalhos mais recentes de Costa (2004 in ICNB, 2008) referem 91 como o número de espécies 

ictiofaunísticas ocorrentes. 

A elencagem da ictiofauna ocorrente no estuário do rio em estudo pode ser encontrada no Quadro 4 do 

Anexo II (Volume II), organizada segundo a fenologia das espécies ocorrentes: 

• Dulciaquícolas; 

• Migradores anádromos; 

• Migradores catádromos; 

• Espécies residentes; 

• Marinhas, mas utilizadoras do estuário como viveiro; 

• Marinhas, que entram esporadicamente no estuário. 

Das espécies estritamente dulçaquícolas, isto é, que desenvolvem todo o seu ciclo de vida em água doce, 

encontra-se apenas a Carpa (Cyprinus carpio), que não se apresenta sob nenhum estatuto de conservação. 

Pelo contrário, esta é uma espécie que em Portugal é considerada como invasora, constando do Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro. 

As espécies migradoras deslocam-se ciclicamente entre o meio marinho e o dulçaquícola de acordo com a 

fase de reprodução em que se encontram. Neste grupo, distinguem-se dois tipos: as anádromas, que 

nascem nos rios e, quando juvenis, migram para o mar até atingirem a maturação sexual, e as catádromas, 

que se reproduzem no mar, subindo os juvenis os rios, onde atingem o estado adulto (Rogado, 2002). Dos 

primeiros migradores, apenas há registo da Savelha (Alosa fallax), que se encontra em estado 

“Vulnerável”. Dos segundos, ocorrem apenas a Enguia Anguilla anguilla e o Muge (Liza ramada). A Enguia 

está classificada segundo o Livro Vermelho (Cabral et al., 2006) como “Em Perigo”, principalmente devido 

à sobrepesca dos indivíduos juvenis e à regularização dos cursos de água pela construção de barragens, 

impedindo a livre circulação dos peixes (ICNB, 2008). 
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21 espécies residem no estuário do rio Mira, ou seja, efetuam todo o seu ciclo de vida neste local. São 

exemplos o Biqueirão Engraulis encrasicholus, o Bodião Symphodus bailloni ou a Marinha Nerophis 

ophidion. A Marachomba (Parablennius pilicornis) e a Marachomba-babosa (Parablennius gattorugine) 

encontram-se “Ameaçadas Comercialmente” (ICNB, 2008). 

Das 37 espécies utilizadoras do estuário como viveiro, em que todo o ciclo de vida é passado no mar, com 

exceção dos seus ovos e larvas, 20 encontram-se “Ameaçadas Comercialmente”. Exemplos são o Robalo 

(Dicentrarchus labrax) e a Dourada (Sparus aurata). 

As restantes espécies observadas no estuário são marinhas, mas podem utilizar pontualmente estas 

águas de transição. Destacam-se o Pregado (Psetta maxima) e o Rodovalho (Scophthalmus rhombus). 

Também neste grupo existem várias espécies ameaçadas comercialmente, como o próprio Pregado. 

Apesar da grande riqueza piscícola do estuário do rio Mira, a bibliografia não relata a presença de 

nenhuma espécie endémica da região. 

 

4.6.4.3. Herpetofauna 

As classes abrangidas pela designação Herpetofauna são as dos Anfíbios e Répteis. 

No caso particular dos AnfíbiosAnfíbiosAnfíbiosAnfíbios, estes estão dependentes do meio aquático, pois utilizam-no para se 

reproduzirem, o que pressupõe uma especial atenção aos habitats que os albergam. 

O Quadro 5 do Anexo II (Volume II) apresenta as espécies da classe Amphibia de possível ocorrência na 

área de estudo. 

Das 17 espécies ocorrentes em Portugal continental, 13 são listadas no âmbito deste trabalho, podendo-se 

verificar que apenas a Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi se encontra classificada como 

espécie “Quase Ameaçada” pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). Todas 

as outras, segundo a mesma fonte, se apresentam com um estatuto de “Baixa Preocupação”. 

Considerando a integração nos anexos da Diretiva Habitats, a maioria integra o Anexo IV (relativo à 

exigência de proteção rigorosa da espécie ameaçada), em que se destaca novamente a Rã-de-focinho-

pontiagudo, por ser integrada também no Anexo II (relativa à exigência de existência de Zonas Especiais 

de Conservação). 

De referir a possível existência na área de dois endemismos ibéricos: o Tritão-de-ventre-laranja Triturus 

boscai e mais uma vez, a Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi. 
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Relativamente aos RépteisRépteisRépteisRépteis, as espécies que ocorrem na área do PNSACV, no qual se insere a área de 

estudo, encontram-se identificadas no Quadro 6 do Anexo II (Volume II). 

Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), no grupo dos répteis ocorrem 

quatro espécies com estatuto diferente de “Pouco Preocupante”: o Cágado-de-carapaça-estriada (Emys 

orbicularis), com estatuto de “Em Perigo”; a Osga-turca (Hemidactylus turcicus) e a Víbora-cornuda (Vipera 

latastei), com estatuto de “Vulnerável” e a Lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus), com 

estatuto de “Quase Ameaçado”. 

Ocorrem também espécies pertencentes aos anexos da Diretiva Habitats, como as duas espécies de 

cágados, englobadas simultaneamente nos anexos B-II e B-IV deste diploma. 

Endémicas da Península Ibérica são as espécies: Cágado-mediterrânico Mauremys leprosa, Cobra-cega 

Blanus cinereus e Lagarto-de-água Lacerta schreiberi. 

Para além da pesquisa bibliográfica efetuada, nos levantamentos de campo não se verificou diretamente a 

presença de nenhum indivíduo pertencente à Herpetofauna, embora se tenham encontrado evidências da 

passagem de um réptil na zona dunar a noroeste da praia da Franquia. 
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4.6.4.4. Avifauna 

A elencagem da avifauna existente na área do PNSACV e apresentada no Quadro 7 do Anexo II (Volume II) 

teve por base o Plano de Ordenamento deste Parque (ICNB, 2008). As características ecológicas da área de 

estudo possibilitam a ocorrência de espécies de hábitos terrestres e aquáticos (tanto típicas de estuários 

como marinhas). Ainda devido à proximidade da área de estudo a outros habitats, espécies usualmente 

ocupantes de áreas agrícolas, matos ou florestas, a título de exemplo, podem aqui ocorrer. 

Quanto à fenologia das espécies listadas, estas podem ser Residentes (presentes ao longo de todo o ano), 

Invernantes (presentes sobretudo no inverno), Estivais (presentes no verão), Migradoras (identificadas 

nos períodos de migração) ou Acidentais (aparecem esporadicamente ou com um padrão muito irregular). 

Devido à sua localização estratégica, a costa alentejana assume-se como um importante local de 

passagem para as aves migradoras, assim como é utilizada para várias finalidades (alimentação, 

reprodução) por inúmeras aves marinhas. Deve salientar-se ainda que se trata de um ponto de passagem 

muito importante para aves de rapina que aqui podem ser observadas. Dentre outras destacam-se a 

Águia-calçada Hieraaetus pennatus, o Grifo Gyps fulvus e o Britango Neophron percnopterus. 

É importante referir que uma grande percentagem das espécies com ocorrência regular confirmada ou 

provável se apresenta sob algum estatuto de conservação: 35% classificadas no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), 25% constantes do Anexo I da Diretiva Aves (Diretiva 

79/09/CEE) e 90% classificadas na Convenção de Berna, convenção esta relativa à conservação de 

espécies selvagens e habitats naturais da Europa (ICNB, 2008). 

Focando espécies que habitam zonas estuarinas, incluem-se classificadas como “Criticamente Em Perigo”, 

entre outras, o Fura-bucho (Puffinus mauretanicus) e a Narceja (Gallinago gallinago) e sob o estatuto de 

“Em Perigo”, o Goraz (Nyctiorax nyctiorax), a Negrola (Melanita nigra), o Pilrito-escuro (Calidris maritima) e 

a Gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Esta última prefere as escarpas como local de 

nidificação. Das espécies listadas no Quadro 7 do Anexo II (Volume II), 20 são classificadas sob estes dois 

estatutos. 

Relativamente às que integram a classificação de “Vulnerável”, encontram-se 28 espécies tais como o 

Alcaravão (Burhinus oedicnemus), habitante de dunas e com nidificação provável nas da área de estudo 

(Equipa Atlas, 2008) e a Seixoeira (Calidris canutus), que prefere as zonas húmidas costeiras, como as 

zonas entre-marés. 
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4.6.4.5. Mamofauna 

À semelhança da Avifauna, a proximidade do local em estudo a outros habitats possibilita a ocorrência do 

elenco faunístico que se apresenta no Quadro 8 do Anexo II (Volume II).  

Todas as espécies de insectívoros, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et 

al., 2006), apresentam-se com um estatuto de conservação de “Pouco Preocupante”. 

Por outro lado, os Quirópteros são o grupo que apresenta mais espécies sob algum estatuto de 

conservação acima de “Pouco Preocupante” (que se deve à sua baixa taxa de natalidade, aliada à 

degradação/destruição dos refúgios destas espécies, maioritariamente cavernícolas): o Morcego-de-

ferradura-mourisco Myotis mehelyi encontra-se “Criticamente Em Perigo” e seis outras espécies estão 

“Vulneráveis”, tais como o Morcego-de-Kuhl Pipistrellus kuhli e o Morcego-de-peluche Miniopterus 

schreibersii. Todas as espécies listadas para a área de estudo são constantes do Anexo IV da Diretiva 

Habitats (exigindo uma proteção rigorosa). Além disso, quatro espécies constam também do Anexo II da 

Diretiva Habitats, o que exige a designação de Zonas Especiais de Conservação. 

Dentro do grupo dos roedores, apenas o Rato-de-Cabrera Microtus cabrerae se encontra com estatuto 

“Vulnerável” e consta dos anexos II e IV da Diretiva Habitats. 

Merecem ainda destaque pelos seus estatutos de conservação o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), 

“Quase Ameaçado” e o Gato-bravo (Felis silvestris), “Vulnerável”. Este último inclui-se no Anexo V da DH 

(captura e exploração objetos de medidas de gestão) e no Anexo II da Convenção CITES (ICNB, 2008). 

Pelo facto de utilizarem o meio aquático como seu habitat, tanto a Rata-de-água (Arvicola sapidus) como a 

Lontra (Lutra lutra) são os mamíferos mais suscetíveis de serem afetados pelas intervenções a realizar. 

Apesar de ambas as espécies estarem, segundo o Livro Vermelho (Cabral et al., 2006), sob classificação de 

“Baixa Preocupação”, a Lontra encontra-se ao abrigo do Anexo II da Diretiva Habitats e adquire o estatuto 

de “Quase Ameaçado” segundo a IUCN Red List (Lista Vermelha da União Internacional para a 

Conservação da Natureza). No nosso país, os efetivos desta espécie são considerados estáveis, embora na 

maioria dos países da Europa estejam em declínio, a par das suas áreas de ocupação (ICN, 2006). 
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4.6.5. Síntese 

A faixa costeira onde se localiza a área de intervenção está inserida no Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), sendo ainda abarcada pelas seguintes classificações: SIC “Costa 

Sudoeste”, ZEC, ZPE, Convenção de Berna e Convenção de Bona. 

Os habitatshabitatshabitatshabitats que constituem a área de estudo são: o estuário, recifes, falésias, praias, dunas embrionárias, 

dunas brancas e dunas cinzentas e áreas antropizadas. 

Na identificação e caracterização da flora e vegetaçãoflora e vegetaçãoflora e vegetaçãoflora e vegetação da área, procedeu-se à recolha bibliográfica e a 

posteriores levantamentos de campo. No troço do rio em estudo, não se verificou a presença de vegetação 

aquática. Há, no entanto, registos bibliográficos que relatam a existência de bancos de Zostera marina e Z. 

noltii a montante das áreas a intervencionar. Relativamente à vegetação terrestre, foram identificadas no 

campo 22 espécies, pertencentes a um total de 14 famílias. Embora potencialmente ocorrentes, não foram 

identificadas nas saídas de campo quaisquer espécies classificadas segundo algum estatuto de 

conservação. 

Relativamente à biodiversidade faunística, a metodologia consistiu no estudo das comunidades mais 

suscetíveis de serem afetadas pelo projeto. Foi efetuada, para cada uma, uma pesquisa bibliográfica e, no 

caso particular da macrofauna bentónica, foi adotada uma metodologia específica de amostragem (por se 

prever ser um dos grupos mais afetados). 

A recolha superficial de sedimentos para o estudo das comunidades macrobentónicascomunidades macrobentónicascomunidades macrobentónicascomunidades macrobentónicas foi realizada com a 

ajuda de uma draga em seis estações de amostragem, distribuídas pelas áreas a dragar. Foram 

identificados 69 taxa pertencentes a quatro Filos, num total de 2.929 indivíduos. Quantitativamente, a 

estação B2 apresentou o maior número de espécimes (n = 751), contrariamente à B5, com 189 indivíduos. 

Qualitativamente, a amostra B1 foi a mais rica, com 41 taxa identificados, ao contrário das B3 e B6, com 

apenas quatro taxa identificados em cada. Os resultados globais mostram a predominância, em cinco das 

seis amostras, de fauna em regra associada a habitats frequentemente alterados ou com condições 

ambientais imprevisíveis e instáveis, como é o caso dos estuários. 

No que diz respeito à ictiofaunaictiofaunaictiofaunaictiofauna do estuário, dada a sua situação de transição entre duas zonas 

biogeográficas distintas (a costa atlântica e a mediterrânica), apresenta grande riqueza, com 91 espécies 

inventariadas. Podem aqui encontrar-se espécies de diferentes fenologias: dulçaquícolas, migradores 

anádromos, migradores catádromos, espécies residentes e espécies marinhas, umas utilizadoras do 

estuário como viveiro e outras aparecendo apenas esporadicamente. 
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Quanto à herpetofaunaherpetofaunaherpetofaunaherpetofauna, pode ocorrer o anfíbio Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoiI, que se 

encontra classificado como espécie “Quase Ameaçada” pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(Cabral et al., 2006). No grupo dos répteis têm potencial ocorrência quatro espécies com estatuto 

diferente de “Pouco Preocupante”: o Cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis), com estatuto de 

“Em Perigo”; a Osga-turca (Hemidactylus turcicus) e a Víbora-cornuda (Vipera latastei), com estatuto de 

“Vulnerável” e a Lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus), com estatuto de “Quase 

Ameaçado”. 

As características ecológicas da área de estudo possibilitam a ocorrência de espécies de avifaunaavifaunaavifaunaavifauna de 

hábitos terrestres e aquáticos (tanto típicas de ambientes estuarinos como marinhas). Das 307 aves 

inventariadas para a área de estudo, grande percentagem destas apresenta-se sob algum estatuto de 

conservação: 35% classificadas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), 25% 

constantes do Anexo I da Diretiva Aves (Diretiva nº 79/09/CEE) e 90% classificadas na Convenção de 

Berna, relativa à conservação de espécies selvagens e habitats naturais da Europa (ICNB, 2008). 

Por fim, no que toca aos mamíferosmamíferosmamíferosmamíferos, o grupo dos quirópteros é o que apresenta mais espécies sob algum 

estatuto de conservação acima de “Pouco Preocupante” – por exemplo, o Morcego-de-ferradura-mourisco 

Myotis mehelyi encontra-se “Criticamente Em Perigo”. O roedor Rato-de-Cabrera Microtus cabrerae 

encontra-se com estatuto “Vulnerável” e merecem ainda destaque pelos seus estatutos de conservação o 

Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), como “Quase Ameaçado” e o Gato-bravo (Felis silvestris), como 

“Vulnerável”. Além destes, pelo facto de utilizarem o meio aquático como seu habitat, tanto a Rata-de-

água (Arvicola sapidus) como a Lontra (Lutra lutra) são os mamíferos mais suscetíveis de serem afetados 

pelas intervenções a realizar, embora ambas sob classificação de “Baixa Preocupação” segundo o Livro 

Vermelho (Cabral et al., 2006). 
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4.6.6. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

No cenário de não implementação do projeto e na ausência de outras intervenções de natureza antrópica a 

desenvolver especificamente tanto sobre o meio aquático como sobre o ambiente dunar (componentes 

diretamente afetadas pelas ações do projeto), espera-se: 

• que o assoreamento da foz do rio Mira continue a dar-se, aumentando os já existentes 

bancos sedimentares; 

• a continuação da erosão das praias da Franquia e das Furnas (face norte). 

Este último ponto irá diminuir a área dos habitats terrestres, nomeadamente os dunares (o que, aliás, já se 

verifica). O desaparecimento das espécies florísticas que aqui se encontram significa, por sua vez, uma 

diminuição da área que pode ser utilizada pela fauna para refúgio, alimentação, nidificação, etc. 
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4.7. Ordenamento do território 

4.7.1. Introdução 

Este capítulo enquadra a área do projeto em análise no âmbito do uso do solo e dos instrumentos de 

gestão territorial (IGT) que sobre ela incidem, analisando-se também as servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública aplicáveis. 

A caracterização do uso do solo é baseada na análise do local de projeto, em visita datada de 28 de agosto 

de 2014, e na informação ortofotográfica disponibilizada pelo portal do Google Earth. 

No que se refere ao ordenamento do território, analisam-se os instrumentos de gestão territorial (IGT) em 

vigor tendo em conta o enquadramento dado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na sua 

redação atual, e de acordo com a informação constante no SNIT – Sistema Nacional de Informação 

Territorial (DGOTDU, 2014). 

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública foram levantadas no contexto da informação 

constante nos IGT referidos, bem como noutra informação disponível. 

 

4.7.2. Uso do solo 

A área do projeto é coincidente sobretudo com o estuário do Mira, abrangendo ainda as praias da 

Franquia, das Furnas e do Carreiro da Fazenda, bem como zonas de dunas entre as praias da Franquia e do 

Carreiro da Fazenda. 
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4.7.3. Instrumentos de gestão territorial 

Os instrumentos de gestão do território em vigor na área de intervenção do projeto são os seguintes: 

• Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sines-Burgau – aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 152/98, de 30 de dezembro, parcialmente suspenso pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2012, de 9 de novembro; 

• Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV) – aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de 

fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 10-B/2011, de 5 de abril, suspenso 

parcialmente pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 92/2012, de 9 de novembro; 

• Plano Setorial da Rede Natura 2000 – publicado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 115-A/2008, de 21 de julho; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo Litoral – aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de abril, suspenso parcialmente pela Portaria n.º 78/2013, 

de 19 de fevereiro; 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 (RH6) – 

PGBH do Sado e Mira – aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-A/2013, de 

22 de março; 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) – aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, retificada pela Declaração 

de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro; 

• Plano Diretor Municipal (PDM) de Odemira – ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 114/2000, de 25 de agosto, alterada pelo Aviso n.º 25224/2007 (2.ª série), de 

19 de dezembro, pelo Aviso n.º 26665/2010 (2.ª série), de 20 de dezembro, pelo Aviso n.º 

1545/2013 (2.ª série), de 31 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 

544/2011, de 15 de março; 

• Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes – ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 179/2005, de 17 de novembro. 

Seguidamente analisam-se os instrumentos de gestão territorial em vigor na área que será atuada pelo 

projeto. 
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4.7.3.1. Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sines-Burgau 

A Planta de Síntese do POOC Sines-Burgau permite concluir que a área do projeto é coincidente com as 

seguintes classes de Espaços Naturais (Desenho 13, Anexo IV, Volume II): 

• Dunares – zona de reconstrução dunar (caso das alternativas B/B1 e C/C1); 

• Praia (Praia da Franquia, de tipo I e Praia das Furnas, de tipo II) – a realimentação e o 

enchimento das praias da Franquia (todas as alternativas), Carreiro da Fazenda (nas 

alternativas B/B1 e C/C1) e Furnas (caso apenas da alternativa C). 

De acordo com o regulamento do POOC, os espaços naturais dunaresespaços naturais dunaresespaços naturais dunaresespaços naturais dunares são constituídos por zonas de 

grande sensibilidade e importância ambiental, incluindo as dunas litorais e os espaços interdunares, 

tendo os condicionamentos a que estão sujeitos como objetivo a proteção e a preservação do equilíbrio 

destes ecossistemas litorais. 

Nestes espaços é interdita a realização das seguintes atividades/ações, com algumas exceções referidas 

no regulamento: 

• Obras de construção, exceto apoios de praia e equipamentos em conformidade com o 

disposto no regulamento; 

• Abertura de vias de acesso automóvel; 

• Consolidação de vias de acesso automóvel, parques ou áreas de estacionamento, salvo os 

existentes para acesso a praias e infraestruturas portuárias previstas no POOC em relação às 

quais não haja alternativa viável ou quando previstos em planos específicos; 

• Circulação pedonal fora dos canais previstos de acesso às praias. 

Os espaços de praiaspraiaspraiaspraias marítimas são constituídos pelas zonas que integram a antepraia, o areal e o plano 

de água associado. De acordo com o regulamento do POOC, os condicionamentos a que estão sujeitos 

estes espaços têm como objetivos: 

• A proteção da integridade biofísica do espaço; 

• A garantia da liberdade de utilização coletiva destes espaços, em igualdade de condições; 

• A compatibilização de usos; 

• A garantia de segurança e conforto de utilização das praias pelos utentes. 
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São interditas nas praias marítimas as seguintes atividades: 

• Sobrevoo por aeronaves com motor, abaixo de 1.000 pés, com exceção dos destinados a 

operações de vigilância e salvamento; 

• Sobrevoo por outros meios aéreos de desporto e recreio fora dos canais de atravessamento 

autorizados; 

• Permanência de autocaravanas ou similares, incluindo as destinadas a serviço de 

restauração e bebidas, nos parques e zonas de estacionamento entre as 0 e as 8 horas; 

• Jogos de bola ou similares fora das áreas afetas a esses fins; 

• Permanência e circulação de animais nas áreas licenciadas ou concessionadas; 

• Utilização de equipamentos sonoros e atividades geradoras de ruídos; 

• Circulação de veículos motorizados fora das vias de acesso estabelecidas e além dos limites 

definidos dos parques e zonas de estacionamento, com exceção dos veículos ligados à 

prevenção, socorro e manutenção; 

• Estacionamento de veículos fora dos limites dos parques de estacionamento e das zonas 

expressamente demarcadas para parqueamento ao longo das vias de acesso; 

• Utilização dos parques e zonas de estacionamento para outras atividades, designadamente 

a instalação de tendas ou o exercício de uma atividade sem o prévio licenciamento; 

• Circulação, acesso à margem e estacionamento de embarcações e meios náuticos de recreio 

e desporto fora dos espaços-canais definidos e das áreas demarcadas; 

• Apanha de plantas e mariscagem, com fins lucrativos, fora dos locais e períodos sazonais 

estipulados; 

• Depósito de lixo fora dos recetáculos próprios;  

• Venda ambulante sem licenciamento prévio;  

• Publicitar sem licenciamento prévio e fora das áreas demarcadas ou dos painéis instalados; 

• Acampar fora dos parques de campismo; 

• Circulação no espelho de água de barcos, motas náuticas e jet ski em áreas defendidas para 

outros fins; 

• Prática de surf e windsurf em áreas reservadas a banhistas; 

• As que constem de edital de praia aprovado pela autoridade marítima. 

As praias da Franquia e das Furnas estão sujeitas a planos de praia que definem a área de uso balnear, os 

acessos, os estacionamentos, o areal, a antepraia, as faixas de risco e as áreas de localização preferencial 

de apoios de praia e equipamentos.  
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A área de projeto é ainda concordante na totalidade com a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão Unidade Operativa de Planeamento e Gestão Unidade Operativa de Planeamento e Gestão Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 

(UOPG) 2 (UOPG) 2 (UOPG) 2 (UOPG) 2 ––––    Estuário do MiraEstuário do MiraEstuário do MiraEstuário do Mira, que deve ser objeto de um plano geral que permita definir com rigor as áreas 

passíveis de serem utilizadas com fins turísticos, de recreio ou outros fins, como a aquicultura ou a 

mariscagem, compatíveis com a preservação e valorização dos ecossistemas e dos valores naturais e 

culturais em presença; o plano deverá ainda prever as intervenções destinadas à regularização da foz do 

rio Mira, com vista à viabilização do acesso de embarcações ao estuário.  

A UOPG do estuário do Mira deverá integrar um núcleo de recreio náutico com instalações terrestres e 

portuárias, obras marítimas e acessos viários. 

Refira-se ainda que são determinadas no POOC como atividades de interessatividades de interessatividades de interessatividades de interesse públicoe públicoe públicoe público, desde que 

devidamente autorizadas: 

• Obras tendentes à estabilização das dunas litorais através de: 

- Proteção do seu equilíbrio biofísico, recorrendo-se, quando necessário, à instalação de 

vedações que impeçam o acesso de veículos, pessoas ou animais; 

- Reposição do perfil de equilíbrio sempre que o mesmo tenha sido alterado por 

escavações ou obras; 

- Ações de retenção de areias, recorrendo a sistemas artificiais ou à plantação de espécies 

adequadas; 

• Obras de desobstrução e regularização de linhas de água que tenham como objetivo a 

manutenção, melhoria ou reposição do sistema de escoamento natural. 

As obras tendentes à estabilização das dunas litorais ficam sujeitas às seguintes regras: 

• A estabilização deverá ser definida através de projetos específicos ou de projetos de arranjo 

da orla costeira; 

• Os trabalhos e ações de estabilização poderão ser imputados às entidades públicas, 

privadas ou cooperativas, com empreendimentos, nomeadamente urbanos ou turísticos, 

promovidos em áreas limítrofes cuja existência conduza, agrave ou provoque a degradação 

do sistema dunar. 
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4.7.3.2. Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina 

A planta síntese do POPNSACV permite concluir que a área de projeto é coincidente com as seguintes 

classes (Desenho 14, Anexo IV, Volume II): 

• Área marinha e fluvial – Proteção parcial II, correspondente ao estuário do Mira e às zonas 

onde estão previstas dragagens e enchimento da praia da Franquia; 

• Área terrestre – Proteção parcial I (intervenções de reconstrução dunar), proteção parcial II 

(zonas de realimentação e enchimento das praias) e área não sujeita a proteção (zona de 

reconstrução dunar); 

• AIE terrestre A.02 – Malhão/Aivados e VI – Estuário do Mira (apenas não abrangendo o 

enchimento da praia do Carreiro da Fazenda e não abrangendo integralmente as áreas de 

reconstrução dunar e de realimentação da praia das Furnas); 

• AIE marinha – m.02 – Estuário do Mira (zonas de dragagem e de realimentação das praias da 

Franquia e das Furnas – esta não integralmente). 

Na planta de síntese está ainda identificada a AIE terrestre V – Lapiás da Pedra do Patacho, mas estas 

formas geológicas não são coincidentes com a área de projeto. 

Na área terrestreárea terrestreárea terrestreárea terrestre do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, são definidas como ações e 

atividades a incentivar e a apoiar, entre outras: 

• A conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna mais relevantes, 

especialmente os de interesse comunitário listados em legislação específica; 

• A valorização da paisagem, incluindo medidas de recuperação de espaços degradados. 

Sem prejuízo dos pareceres, das autorizações ou das aprovações legalmente exigíveis, bem como das 

disposições específicas previstas para as áreas sujeitas a regime de proteção e relativamente aos usos e 

atividades, na área terrestre do PNSACV, fora dos perímetros urbanos, ficam sujeitas a parecer do ICNF os 

seguintes atos e atividades: 

• A limpeza, desobstrução e regularização de linhas de água e das suas margens, exceto em 

situações de emergência; 

• A deposição de dragados, com o objetivo da proteção das margens ou conservação dos 

sedimentos. 
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As áreas de proteção parcial do tipo I correspondem a espaços que contêm valores naturais e 

paisagísticos que, do ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade, se assumem no seu 

conjunto como relevantes, ou tratando-se de valores excecionais apresentam uma sensibilidade ecológica 

moderada. São essenciais para a manutenção do estado de conservação favorável de habitats naturais e 

de espécies da fauna e da flora. Nestas áreas apenas são permitidos os seguintes atos e atividades, nos 

termos previstos no regulamento do POPNSACV: 

• A limpeza e beneficiação dos espaços florestais, bem como as ações previstas nos 

instrumentos de gestão dos terrenos submetidos ao regime florestal que tenham sido objeto 

de parecer favorável do ICNF; 

• A manutenção dos atuais sistemas agrícolas e de pastoreio tradicional; 

• A prática de eventos culturais, nos termos previstos no regulamento do plano; 

• A prática de atividades de turismo da natureza; 

• As obras de manutenção, conservação e beneficiação das infraestruturas viárias; 

• As obras de conservação de edificações existentes; 

• As ações de investigação e divulgação científica; 

• A pesca lúdica; 

• As ações de monitorização, conservação da natureza e sensibilização ambiental; 

• As ações de vigilância e fiscalização; 

• As obras de conservação das infraestruturas do Perímetro de Rega do Mira. 

As áreas de proteção parcial do tipo I são espaços non aedificandi, sendo permitidas as intervenções 

previstas no POOC. 

As áreas de proteção parcial do tipo II correspondem a espaços que contêm valores naturais e 

paisagísticos com relevância elevada ou muito elevada e com sensibilidade ecológica moderada. 

Constituem seus objetivos prioritários a preservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos 

relevantes para a garantia da biodiversidade e a manutenção dos usos tradicionais do solo e dos recursos 

hídricos. 
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Nas áreas de proteção parcial do tipo II são permitidos os seguintes atos e atividades, nos termos 

definidos no regulamento do POPNSACV: 

• As operações de rearborização, beneficiação ou reconversão e limpeza dos espaços 

florestais; 

• As operações de arborização; 

• A agricultura e o pastoreio em regime extensivo; 

• A prática de atividades culturais; 

• A prática de atividades de turismo de natureza; 

• As obras de manutenção, de conservação e de beneficiação das infraestruturas viárias e 

outras designadamente hidráulicas, elétricas e de saneamento; 

• As obras de reconstrução, ampliação, alteração e conservação das edificações; 

• As obras de conservação das infraestruturas do Perímetro de Rega do Mira; 

• A abertura de furos e poços para abastecimento de água a edificações isoladas; 

• As ações de investigação e divulgação científica; 

• As ações de monitorização, conservação da natureza e sensibilização ambiental; 

• As ações de vigilância e fiscalização; 

• As intervenções previstas no POOC, sujeitas a parecer do ICNF. 

Na área marinha e fluvialárea marinha e fluvialárea marinha e fluvialárea marinha e fluvial do PNSACV são interditos os seguintes atos e atividades: 

• A deposição de materiais inertes ou a construção de aterros em áreas de sapal e lodos dos 

estuários, ribeiras e rio Mira; 

• As intervenções que introduzam alterações na linha de costa e na dinâmica costeira, que 

conduzam a consequente erosão da costa; 

• A extração de inertes, com exceção das dragagens necessárias à manutenção das condições 

de navegabilidade ou melhoria das condições ambientais, nos termos definidos no 

regulamento do PNSACV; 

• A destruição de áreas de sapal; 

• A recolha, destruição ou afetação do património cultural histórico e arqueológico 

subaquático. 

É ainda condicionada, nos termos definidos no regulamento do PNSACV, a deposição de inertes, incluindo 

a imersão de dragados. 
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Especificamente no que se refere às áreas de proteção parcial do tipo II, estas correspondem a áreas de 

enquadramento, transição ou amortecimento de impactes, necessárias à proteção das áreas em que foram 

aplicados os níveis de proteção mais restritivos, e áreas de habitats naturais importantes no seu conjunto 

para a conservação da natureza e da biodiversidade, que devem ser mantidas ou valorizadas, a par da 

promoção do desenvolvimento sustentável. 

No caso da área do projeto correspondem às áreas no interior do estuário do rio Mira, sendo objetivos da 

classe: 

• A criação de áreas de transição ou amortecimento de impactes, necessárias à proteção das 

áreas com níveis de proteção superior; 

• A valorização das atividades tradicionais, nomeadamente de natureza piscatória, 

compatibilizando a atividade humana com a conservação dos valores naturais e 

paisagísticos; 

• A promoção do uso sustentável dos recursos, garantindo o desenvolvimento 

socioeconómico local. 

Nas áreas de proteção parcial do tipo II são permitidas, entre outras atividades, dragagens.  

As dragagens estão sujeitas ao disposto no artigo 78.º do regulamento do PNSACV, que refere o seguinte: 

• Admitem-se dragagens com o objetivo de assegurar as condições de navegabilidade e 

acessibilidade a portos de pesca, de recreio, cais de acostagem ou outras infraestruturas de 

apoio à navegação, bem como a alimentação artificial de praias; 

• Na área fluvial do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina são também 

permitidas dragagens para assegurar a conservação e reabilitação da rede hidrográfica, 

zonas ribeirinhas e águas de transição; 

• Admite-se a realização de dragagens de emergência, precedida de notificação do ICNF; 

• As dragagens referidas nos números anteriores podem realizar-se apenas em áreas de 

proteção parcial do tipo II e proteção complementar, sujeitas a parecer do ICNF, com exceção 

das necessárias à manutenção das condições de navegabilidade promovidas (…) na área do 

Porto da Baleeira, que devem estar previstas num plano plurianual aprovado pelo ICNF. 
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As áreas de intervenção específicaáreas de intervenção específicaáreas de intervenção específicaáreas de intervenção específica são áreas com características especiais que requerem a tomada de 

medidas ou ações específicas que, pela sua particularidade, não são totalmente asseguradas pelos níveis 

de proteção que lhe são aplicados. Compreendem espaços com valor patrimonial, natural ou cultural, real 

ou potencial, que carecem de valorização, salvaguarda, recuperação, reabilitação ou reconversão, 

incluindo áreas em que o dinamismo das transformações a que foram sujeitas deve ser invertido e 

orientado para a recuperação.  

Constituem objetivos prioritários das áreas de intervenção específica a realização das seguintes ações: 

• Manter ou recuperar o estado de conservação favorável dos habitats naturais e das espécies 

protegidas, da valorização da paisagem; 

• Conservar e valorizar o património geológico; 

• Valorizar o património cultural; 

• Valorizar o património edificado; 

• Harmonizar a gestão do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina com o 

Perímetro de Rega do Mira. 

As áreas de intervenção específicaáreas de intervenção específicaáreas de intervenção específicaáreas de intervenção específica integram cinco tipologias, definidas em função dos valores presentes e 

do seu estado de conservação, sendo coincidentes com a área do projeto as seguintes tipologias: 

• Áreas de intervenção para a conservação da natureza e da biodiversidade (Aivados/Malhão); 

• Áreas de intervenção para a conservação e valorização do património geológico (Estuário do 

Mira). 

As áreas de intervenção específica terrestres para a conservação da natureza e da biodiversidade 

correspondem a espaços onde se pretendem efetuar intervenções de valorização, salvaguarda, 

recuperação, reabilitação ou reconversão, tendo como objetivo o aumento ou recuperação do seu valor 

ecológico e estando sujeitas a regime de proteção. 
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A área de intervenção específica de Aivados/Malhão corresponde aos espaços ocupados pelas dunas de 

Aivados/Malhão, onde se verificam situações de degradação por pisoteio e por circulação de veículos 

motorizados, bem como por atividades antropogénicas, afetando valores naturais. Os principais objetivos 

da intervenção específica a realizar são: 

• Conservar as espécies da flora, nomeadamente Avenula hackelli, Ononis hackelli, Armeria 

pinifolia, Armeria rouyana, Chaenorrhinum serpyllifolium ssp. lusitanicum, Thymus 

camphoratus e Biscutella vicentina, e de habitats naturais, nomeadamente dunas litorais 

com Juniperus spp., dunas com prados de Malcolmietalia e charnecas húmidas atlânticas 

temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix; 

• Conservar os valores geológicos; 

• Ordenar a circulação de pessoas e veículos; 

• Promover a sensibilização ambiental. 

A área de intervenção específica do Estuário do Rio Mira corresponde ao estuário do rio Mira e respetivas 

margens, tendo como objetivo principal a promoção do conhecimento dos valores naturais do estuário de 

modo a suportar a sua gestão integrada e a compatibilização dos usos com os valores naturais. 

Visando a prossecução do objetivo referido, o POPNSACV prevê que devem ser levadas a cabo, entre 

outras ações, a monitorização da qualidade da água e da dinâmica sedimentar, definição e implementação 

de medidas de gestão de modo a garantir a conformidade com o uso conquícola, piscícola e balnear no 

estuário. 

As áreas de intervenção específica para a conservação e valorização do património geológico abrangem os 

geossítios, ou locais de valor geológico muito elevado, como é o caso do Estuário do Mira e os Lapiáz da 

Pedra do Patacho, tendo como objetivo a realização de ações de conservação, valorização e divulgação. As 

áreas de intervenção específica para a valorização do património geológico têm como objetivos: 

• Executar ações conducentes à conservação, valorização, investigação e integração de 

valores do património geológico, e à promoção do seu conteúdo científico, didático e 

geoturístico;  

• Desenvolver ações de educação ambiental e de divulgação, promoção e valorização de 

valores do património geológico. 
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Na área marinha e fluvial do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Coárea marinha e fluvial do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Coárea marinha e fluvial do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Coárea marinha e fluvial do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentinasta Vicentinasta Vicentinasta Vicentina, de acordo com 

regulamento do respetivo plano de ordenamento, são ainda interditos, entre outros os seguintes atos e 

atividades: 

• A deposição de materiais inertes ou a construção de aterros em áreas de sapal e lodos dos 

estuários, ribeiras e rio Mira; 

• As intervenções que introduzam alterações na linha de costa e na dinâmica costeira, que 

conduzam a consequente erosão da costa; 

• A extração de inertes, com exceção das dragagens necessárias à manutenção das condições 

de navegabilidade ou melhoria das condições ambientais, nos termos do artigo 78.º do 

regulamento; 

• A utilização de substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos que possam causar dano, 

ou perturbar de alguma forma as espécies da fauna e da flora; 

• A destruição de áreas de sapal; 

• A recolha, destruição ou afetação do património cultural histórico e arqueológico 

subaquático. 

São ainda atos e atividades condicionadas na área marinha e fluvial, entre outras, a deposição de inertes, 

incluindo a imersão de dragados. 
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4.7.3.3. Plano Setorial da Rede Natura 2000 

A área do projeto está integrada na totalidade na Zona de Proteção Especial (ZPE) PTZPE0015 e no Sítio 

PTCON0012, ambos com a designação de Costa Sudoeste, motivo pelo qual se aplica o Plano Setorial da 

Rede Natura 2000 (PSRN2000). 

As orientações de gestão para o Sítio Costa Sudoeste determinadas no PSRN2000 são dirigidas para a 

manutenção da elevada diversidade e das características naturais que o tornam singular e que permitem 

albergar os valores existentes, impondo-se um leque de medidas de gestão que visa: 

• Assegurar a conservação das galerias ripícolas, das lagoas temporárias e urzais húmidos, 

dos ecossistemas marinhos e litorais, como as lagoas costeiras, charnecas costeiras, 

zimbrais, dunas (móveis e consolidadas) e falésias (topo e encostas); 

• Assegurar a conservação do património florístico, concedendo especial atenção ao Planalto 

Vicentino e à região de Aivados; 

• Contemplar a preservação do mosaico de habitats existente, mantendo manchas florestais 

de montado de sobro e azinho e a vegetação dos barrancos (vales encaixados com densa 

cobertura vegetal), utilizados como refúgio e locais de reprodução de diversas espécies, em 

paralelo com a manutenção de sistemas agrícolas extensivos com rotações tradicionais. 

As orientações de gestão para a ZPE da Costa Sudoeste são dirigidas prioritariamente para a manutenção 

da diversidade da avifauna e para a conservação de espécies prioritárias, incluindo as espécies que 

apresentam particularidades genéticas e para a conservação de espécies prioritárias, incluindo as 

espécies que apresentam particularidades genéticas e ecológicas (Falco peregrinus, Burbinus 

oedicnemus, Ciconia ciconia, Columba livia, Pyrrhocoraz pyrrhocoraz). Neste âmbito é considerada 

fundamental a conservação da diversidade dos ecossistemas que constituem o suporte das comunidades 

de aves residentes, invernantes ou migradoras. A gestão da ZPE deverá assegurar a manutenção do 

mosaico agrícola diversificado, assente em sistemas agrícolas extensivos com rotações tradicionais, a 

conservação das galerias ripícolas, das lagoas temporárias e dos sistemas litorais (lagoas costeiras, 

dunas, matos litorais e falésias), e a manutenção de manchas florestais de sobro e pinhal. 

Consequentemente, deverão ser viabilizados e disponibilizados mecanismos que promovam a 

sustentabilidade da produção agroflorestal e pescas, e do desenvolvimento turístico. 

Deverá também ser garantida a preservação dos habitats marinhos da ZPE, importantes para a 

preservação de algumas espécies de avifauna, assegurando a qualidade da água e os recursos piscatórios 

da região. 
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Refira-se ainda que o PSRN2000 define que deve ser efetuada a necessária adaptação dos planos 

especiais e dos planos municipais de ordenamento do território existentes, pelo que se considera 

suficiente a análise dos mesmos. 

 

4.7.3.4. Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo Litoral 

No âmbito do PROF, o respetivo mapa síntese permite concluir que a área de projeto é coincidente com a 

sub-região homogénea ‘litoral alentejano e Mira’, está integrada no corredor ecológico litoral e no corredor 

ecológico associado ao rio Mira e em área protegida (como já referido). 

Na sub-região homogénea Litoral Alentejano e Mira visa-se a implementação e incrementação das funções 

de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos, de recreio, 

enquadramento e estética da paisagem e de proteção. Para concretizar estas funções são estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

• Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, de 

fauna e da flora classificados; 

• Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços de 

interesse paisagístico: 

- Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de atividades de recreio 

com interesse paisagístico, e elaborar planos de adequação destes espaços ao uso para 

recreio nas zonas identificadas; 

- Dotar as zonas prioritárias para recreio e com interesse paisagístico com infraestruturas 

de apoio; 

- Adequar o coberto florestal nas zonas prioritárias para a utilização de recreio e com 

interesse paisagístico. 

• Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão. 

Os corredores ecológicos são definidos no contexto do PROF-AL de forma a contribuir para a formação de 

metapopulações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar populações, núcleos 

ou elementos isolados e integram os principais eixos de conexão, com uma largura máxima de 4 km. 
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De acordo com o regulamento do PROF-AL: 

• As normas a aplicar às áreas abrangidas pelo corredor ecológico, são as consideradas para 

as funções de proteção e de conservação, nomeadamente a subfunção de proteção da rede 

hidrográfica (PRT1), com objetivos de gestão e intervenções florestais ao nível da condução e 

restauração de povoamentos nas galerias ripícolas, bem como a subfunção de conservação 

de recursos genéticos (CHEG4), com objetivos de gestão da manutenção da diversidade 

genética dos povoamentos florestais e manutenção e fomento dos próprios corredores 

ecológicos. No contexto destas funções e subfunções é definido um conjunto de normas e 

modelos de silvicultura, que integram normas de intervenção ativa e restrições, incluindo: 

- Para a subfunção de proteção da rede hidrográfica (PRT1), os seguintes objetivos de 

gestão e intervenções florestais: 

o Ordenamento e planeamento da floresta para proteção da rede hidrográfica; 

o Condução de povoamentos nas galerias ripícolas; 

o Restauração de galerias ripícolas. 

- Para a subfunção conservação dos recursos genéticos (CHEG4): 

o Manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais; 

o Manutenção e fomento dos corredores ecológicos. 

• Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos planos 

de gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura ecológica 

municipal no âmbito dos planos municipais de ordenamento do território (PMOT). A este 

respeito, o PDM de Odemira não define a estrutura ecológica municipal. 

No regulamento do PROF é definido que os Planos Municipais de Ordenamento do Território e os Planos 

Especiais de Ordenamento do Território que não se adequem às normas constantes no PROF AL ficam 

sujeitos à dinâmica de elaboração, alteração e revisão. 
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4.7.3.5. Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica do Sado e Mira 

São coincidentes com a área do projeto as seguintes massas de água definidas no PGBH do Sado e Mira: 

• Superficial – água de transição – Estuário mesotidal homogéneo com descargas irregulares 

de rio – Mira-WB1 (PT06MIR1368), cujo estado final foi classificado como Bom; 

• Subterrânea – Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira, cujo estado final foi classificado como 

Bom. 

É definido um conjunto de medidas aplicáveis à massa de água Mira-WB1 em particular e a todas as 

massas de transição objeto do PGBH (ver Figura 31).  

 

 
 

 

 

Fonte: Adaptado de ARH Alentejo (2012). 

Figura 31 – Medidas previstas no PGBH do Sado e Mira para a massa de água Mira-WB1 (PT06MIR1368) e 

para todas as massas de água de transição costeiras (AT) 

É também definido um conjunto de medidas aplicáveis à massa de água subterrânea Zona Sul Portuguesa 

da Bacia do Mira (ver Figura 32).  

 

 
Fonte: Adaptado de ARH Alentejo (2012). 

Figura 32 – Medidas previstas no PGBH do Sado e Mira para a massa de água subterrânea Zona Sul 

Portuguesa da Bacia do Mira 
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A análise das medidas anteriores permite concluir o seguinte relativamente à área de projeto: 

• As medidas previstas para a massa de água Mira-WB1 relacionam-se com: a melhoria do 

inventário de pressões; o reforço da fiscalização de atividades suscetíveis de afetar as 

massas de água; a melhoria das condições hidromorfológicas; recomendações referentes à 

poluição acidental; a prevenção e controlo da sobre-exploração das massas de água 

superficiais; e a conservação e reabilitação da rede hidrográfica, da zona costeira, dos 

estuários e zonas húmidas. 

• As medidas aplicáveis a todas as massas de água de transição, para além das anteriores, 

relacionam-se com: a redução e controlo das fontes de poluição pontual; a redução e 

controlo das fontes de poluição difusa; a reformulação das redes de monitorização da 

quantidade da água; a recuperação dos custos dos serviços de águas e dos custos 

ambientais e de escassez; a otimização do controlo de emissões; e definição de códigos de 

boas práticas e guias de orientação técnica; a sensibilização e formação; a melhoria do 

conhecimento sobre o estado e usos potenciais das massas de água superficiais; e proteção 

contra secas.  

• Para além de algumas das medidas anteriormente identificadas, as medidas previstas para a 

massa de água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira relacionam-se com: a 

aplicação de legislação nacional e comunitária de proteção da água; a proteção das 

captações; as zonas de infiltração máxima; a prevenção e minimização dos efeitos da 

poluição acidental; prevenção e controlo da sobre-exploração das massas de água 

subterrânea; melhoria do conhecimento sobre estado e usos potenciais das massas de água 

subterrânea; avaliação das relações água subterrânea/água superficial e ecossistemas 

dependentes; reavaliação de limiares de qualidade para as massas de água subterrânea; e 

avaliação do sucesso das medidas.  

Das medidas previstas no PGBH do Sado e Mira, realça-se a Medida Spf 10 (conservação e reabilitação da 

rede hidrográfica, da zona costeira, dos estuários e zonas húmidas), em particular no que respeita ao 

estudo do assoreamento em zonas estuarinas, considerada uma medida prioritária aplicável à massa de 

água Mira WB1. 

Esta medida relaciona-se com o facto de as dragagens serem uma atividade com impacte direto e 

temporário sobre o meio estuarino, afetando a estrutura e dinâmica das comunidades bentónicas e, por 

consequência, o ciclo biogeoquímico da água. Porém, são também uma ação necessária à manutenção 

das condições de navegabilidade, uma vez que evitam o assoreamento dos canais, para além de poderem 

favorecer a manutenção da qualidade da água, promovendo a sua circulação. 
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Neste contexto, para conhecer melhor o processo de assoreamento e promover a navegabilidade do rio 

Mira, permitindo simultaneamente a manutenção das atividades económicas tradicionais, pretende-se 

promover um estudo de avaliação: 

• Das condições hidrológicas (capacidade hidromotriz do mar na entrada de sedimentos 

marinhos no estuário); 

• Das variações da morfodinâmica sedimentar nas praias localizadas no sistema estuário-

praia-mar; 

• Da evolução dos corpos sedimentares costeiros, considerando a morfologia atual e a 

identificação dos principais processos de transporte sedimentar; 

• Dos impactes das estruturas antrópicas nestes processos de transporte sedimentar; 

• Da evolução geológica das barreiras arenosas e dos campos dunares;  

• Da dinâmica eólica. 

Uma parte dos estudos referidos anteriormente foi já desenvolvida no âmbito do ‘Estudo Hidromorfológico 

na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a Minimização do Processo de Erosão na Praia da 

Franquia’ (NEMUS, 2014a), que suportou o projeto em avaliação. 

 

4.7.3.6. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo  

O Modelo Territorial estabelecido pelo PROTA oferece uma configuração espacial prospetiva do Alentejo, 

integrando como componentes territoriais estruturantes: o sistema urbano, a estrutura regional de 

proteção e valorização ambiental, as atividades económicas, as infraestruturas e acessibilidades.  

No que se refere à estrutura regional de proteção e valorização ambiental (ERPVA), a área do projeto 

coincide com uma área nuclear (Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina), com o rio Mira 

e com o litoral. 

No que se refere ao sistema urbano, a área do projeto enquadra-se no subsistema urbano do Litoral 

Alentejano que se estende entre Alcácer do Sal e Odemira, formando uma rede de centros urbanos 

ancorados em Sines-Santiago do Cacém-Santo André. 

Quanto ao Sistema de Base Económica Regional a área enquadra-se no Litoral Alentejano, que manifesta 

um conjunto diversificado de potencialidades de desenvolvimento económico, incluindo atividades 

piscatórias e atividades turísticas apoiadas no produto sol e mar.  
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A importância económica do Litoral Alentejano é também marcada pela riqueza dos seus recursos e 

potencialidades haliêuticas, associados a uma base de emprego e empresarial com um capital de 

conhecimento fundamental ao desenvolvimento das atividades da pesca e aquicultura.  

O Litoral Alentejano evidencia-se, ainda, pelo valor natural ímpar, no contexto nacional e europeu, e pelas 

suas potencialidades económicas em vários setores, nomeadamente, nos que estão associados à 

economia do mar, necessitando, por isso, de uma abordagem integrada. Neste sentido, o Litoral 

Alentejano evidencia-se como uma das componentes estruturantes da futura organização territorial da 

economia regional. 

No que se refere a infraestruturas e acessibilidades, no âmbito do Subsistema de Infraestruturas 

portuárias: 

• Na componente das infraestruturas portuárias de recreio, é definida uma infraestrutura de 

Nível II – Núcleo de apoio náutico acessível em todas as alturas de Vila Nova de Milfontes; 

• Na componente das infraestruturas de pesca, o Porto de Vila Nova de Milfontes (Porto das 

Barcas, também conhecido como “Portinho do Canal”) é definido como núcleo de pesca 

costeira de segundo nível com funções de promoção de uma nova polaridade de atividades 

de pesca local no Litoral Alentejano, prestando um serviço complementar ao porto de Sines 

e atuando como infraestrutura fundamental à manutenção e dinamização das atividades das 

comunidades piscatórias a sul da foz do Mira. 

O PROTA define ainda que a navegabilidade fluvial deve ser potenciada como forma de promover a 

diversificação das atividades turísticas/recreativas, podendo também induzir alguns benefícios indiretos e 

pontuais na mobilidade das populações locais. Neste âmbito, é destacada a navegabilidade de troços do 

rio Mira (Odemira — Vila Nova de Milfontes). 

No âmbito das normas orientadoras definidas no PROTA, realçam-se as seguintes com interesse no 

contexto do projeto em análise:  

• Litoral – competirá à Administração Central e à Administração Local, no que respeita à 

garantia da manutenção do sistema estuarino, estabelecer disposições relativas à ocupação, 

uso e transformação do solo de acordo com o respetivo estatuto de proteção. No litoral 

devem ser promovidas as infraestruturas de apoio ao desenvolvimento das práticas náuticas 

desportivas, nomeadamente, no sentido de permitir a navegação costeira em toda a sua 

extensão.  
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• ERPVA – devem ser estudados mecanismos, pelas entidades públicas e privadas, de 

incentivo ao desempenho das seguintes funções ecológicas: 

- Conservação e a recuperação da biodiversidade e da paisagem, especialmente quando 

se trata de espécies e habitats prioritários; 

- Preservação da composição, estrutura e funcionalidade dos ecossistemas 

lagunares/estuarinos e costeiros, avaliando os efeitos das alterações climáticas ao nível 

dos processos de erosão, regressão da linha de costa, alterações na morfologia e 

ecologia de estuários e zonas lagunares, intrusão salina e recursos piscícolas e restante 

património biológico; 

• Recursos hídricos – com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos 

estratégicos estabelecidos e relacionados com o planeamento e gestão dos recursos 

hídricos, competirá à Administrações Central e Local preservar e valorizar o meio hídrico e os 

ecossistemas associados, garantindo as adequadas condições de escoamento e a 

manutenção dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos (incluindo os estuarinos); 

• Pescas e aquicultura – os serviços da Administração Central devem assegurar o reforço das 

condições de laboração da atividade piscatória promovendo a concretização da Rede 

Regional de Infraestruturas Portuárias de Pesca, designadamente a criação de 

infraestruturas portuárias de nível intermédio em Vila Nova de Milfontes; 

• Polos de desenvolvimento turístico relevante (nomeadamente ‘Litoral Alentejano’) – é 

definido que tendo em conta as características da Orla Costeira e a sua dinâmica de 

transformação, devem ser compatibilizados os diversos tipos de uso nas praias balneares, 

de que são exemplo a integração de comunidades locais de pesca, o recreio náutico e as 

atividades de recreio e lazer, em consonância com o estipulado nos POOC. Neste sentido, o 

desenvolvimento do turismo náutico no Litoral Alentejano deve ser assegurado, na zona do 

projeto, pelo ‘Núcleo de apoio náutico acessível em todas as alturas de maré de Vila Nova de 

Milfontes’; 

• Infraestruturas Portuárias e Navegabilidade Fluvial – a administração central deve elaborar 

estudos que enquadrem e sustentem a valorização económica e os impactes na mobilidade 

local decorrentes da navegabilidade dos troços dos rios Tejo, Sado, Mira e Guadiana. 

Face ao exposto, pode concluir-se que, na área do projeto, o PROTA realça preocupações com os recursos 

hídricos e com a conservação da natureza, assim como com atividades económicas associadas ao turismo 

e à pesca, para as quais a navegabilidade do estuário do Mira é importante, nomeadamente pela 

localização em Vila Nova de Milfontes de infraestruturas náuticas e piscatórias.  
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4.7.3.7. Plano Diretor Municipal de Odemira 

A parte terrestre da área do projeto encontra-se classificada na planta de ordenamento do PDM de 

Odemira (Desenho 15, Anexo IV, Volume II) como ‘Espaços de Valorização e Proteção Ambiental 1’, classe 

que de acordo com o Artigo 17.º do regulamento do PDM integra, para além de outras não coincidentes 

com a mesma: 

• Praias, dunas e falésias (coincidentes com as intervenções de realimentação/enchimento 

das praias e de reconstrução dunar);  

• Estuário do Rio Mira. 

De acordo com o Artigo 57.º do regulamento, nos Espaços de Proteção e Valorização Ambiental dever-

se-ão fomentar as seguintes ações: 

• O desenvolvimento da galeria ripícola, nas faixas de proteção das albufeiras, zonas de 

galeria, faixas amortecedoras e margens naturais dos cursos de água, para obviar a erosão e 

no sentido de dotar os ecossistemas aquático-terrestres de vegetação capazes de funcionar 

como “corredor de vida selvagem” onde a fauna procura refúgio e/ou alimento; 

• As práticas agrícolas e, ou, florestais que contribuam para a proteção do solo e da água, nas 

zonas de cabeceira das linhas de água; 

• As intervenções que contribuam para a recarga dos aquíferos, nas áreas de infiltração 

máxima, bem como práticas agrícolas e, ou, florestais extensivas em detrimento de 

intensificações culturais consumidoras de fertilizantes e pesticidas ou herbicidas químicos e 

orgânicos; 

• As práticas agrícolas e, ou, florestais que impliquem mobilizações mínimas do solo e com 

coberto vegetal dominantemente arbóreo-arbustivo, nas encostas com declives superiores a 

25%, com vista a uma proteção mais eficaz do solo contra os agentes de erosão. 
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4.7.3.8. Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes 

De acordo com a planta de zonamento do Plano de Urbanização (PU) de Vila Nova de Milfontes (Desenho 

16, Anexo IV, Volume II), a zona confinante com a praia da Franquia integra-se no perímetro urbano da vila, 

estando designada como ‘Verde Urbano’ e ‘Zona sujeita a plano de pormenor’. 

O artigo 29.º do regulamento do PU define que nos espaços verdes urbanos é interdita a realização de 

operações de loteamento e o licenciamento de construções, com exceção de parques de campismo e da 

localização de equipamentos coletivos de recreio e lazer relacionados com atividade ao ar livre e 

estabelecimentos comerciais com funções complementares das desempenhadas na respetiva zona, 

nomeadamente quiosques e similares (em função dos objetivos específicos de cada espaço verde urbano 

demarcado). 

A área confinante com a praia da Franquia (correspondente às intervenções de realimentação da praia da 

Franquia e de reconstrução dunar) enquadra-se no espaço verde VU 4—Beira Rio—Praia fluvial, para o 

qual o PU define o seguinte: 

• Área total aproximada – 4,2 ha; 

• Caracterização e objetivos – área que pelas suas características geofísicas se considera de 

importância vital para Vila Nova de Milfontes. Pretende-se que esta zona funcione como 

zona de apoio às atividades balneares e como tal a programação de equipamentos coletivos 

e de lazer deverá ser associada a uma estratégia de ligação à estrutura urbana; 

• A transformação do uso do solo será precedida da elaboração de plano de pormenor, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro; 

• O plano de pormenor deverá contemplar os seguintes equipamentos de utilização coletiva: 

apoios náuticos e de praia; áreas de apoio a atividades culturais, desportivas e de lazer; 

abrigo de passageiros; sanitários e balneários públicos; quiosques e zonas verdes tratadas. 
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4.7.4. Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

A análise da cartografia de condicionantes dos instrumentos de gestão territorial mencionados 

anteriormente, assim como a consulta da demais legislação relevante, seguindo DGOTDU (2011), permite 

concluir que as servidões administrativas e restrições de utilidade pública aplicáveis à área de 

implantação do projeto são as seguintes: 

• Recursos hídricos – domínio hídrico; 

• Recursos ecológicos – Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Seguidamente analisam-se estas servidões e restrições. 

 

4.7.4.1. Domínio hídrico 

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Hídrico seguem o 

regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro (alterada pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro, 

e pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho), na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 226-

A/2007, de 31 de maio (nas suas redações atuais). 

A área do projeto é coincidente com o domínio público marítimo uma vez que abrange (Lei n.º 54/2005, de 

15 de novembro): 

• As águas interiores sujeitas à influência das marés, nos rios, lagos e lagoas; 

• O leito das águas interiores sujeitas à influência das marés; 

• As margens das águas interiores sujeitas à influência das marés. 

Na Lei n.º 54/2005, de 29 de dezembro, é definido, relativamente à administração do domínio público 

hídrico, que: 

• O domínio público hídrico pode ser afeto por lei à administração de entidades de direito 

público encarregadas da prossecução de atribuições de interesse público a que ficam afetos, 

sem prejuízo da jurisdição da autoridade nacional da água. 

• A gestão de bens do domínio público hídrico por entidades de direito privado só pode ser 

desenvolvida ao abrigo de um título de utilização, emitido pela autoridade pública 

competente para o respetivo licenciamento. 



 

170 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

No Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, é definido que a extração de inertes em margens e leitos 

conexos com águas públicas em volume superior a 500 m3 é sujeita a licença atribuída através de 

procedimento concursal (artigo 21.º).  

Na secção XIII do mesmo diploma, referente à extração de inertes, são definidas as condições em que 

estas operações se podem realizar: 

• As intervenções que vierem a ser realizadas ficam obrigadas ao cumprimento de um 

conjunto de normas ambientais a estabelecer em legislação própria; 

• A extração de inertes, em águas públicas, só é permitida quando se encontre prevista em 

plano específico de gestão das águas ou enquanto medida de conservação e reabilitação da 

rede hidrográfica e zonas ribeirinhas ou medida de conservação e reabilitação de zonas 

costeiras e de transição, ou ainda como medida necessária à criação ou manutenção de 

condições de navegação em segurança e da operacionalidade do porto, nos termos 

determinados no mesmo diploma; 

• Os planos específicos de gestão de inertes em domínio hídrico, elaborados de acordo com as 

normas técnicas definidas pelo Despacho Normativo n.º 14/2003, de 14 de março, equivalem 

aos planos específicos de gestão das águas referidos no ponto anterior. 

São ainda definidos os seguintes requisitos específicos: 

• Constituir uma intervenção de desassoreamento; 

• Sem prejuízo do mencionado para os planos específicos de gestão de inertes, apenas para 

locais que garantam: 

- A manutenção do sistema de correntes, a navegação, a flutuação, o escoamento e o 

espraiamento de cheias; 

- O equilíbrio dos cursos de água, praias e faixa litoral; 

- A integridade dos ecossistemas e o estado da(s) massa(s) de água afetada(s); 

- A preservação de águas subterrâneas; 

- A preservação de áreas agrícolas envolventes; 

- O uso das águas para diversos fins, recreativos, de lazer, a navegação e infraestruturas 

de apoio, captações, represamentos, derivação e bombagem; 

- A integridade dos leitos e margens, bem como de estruturas nelas licenciadas; 

- A segurança de obras marginais ou de transposição dos leitos. 
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• A extração periódica de inertes, destinada a assegurar as condições de navegabilidade e 

acessibilidade a portos comerciais, de pesca, marinas, cais de acostagem ou outras infra- 

estruturas de apoio à navegação, será executada de acordo com planos de 

desassoreamento, aprovados pela APA/ARH, que definem, entre outros, a periodicidade das 

intervenções, os volumes de inertes a retirar, a caracterização física, química e biológica do 

material a dragar, locais de deposição e medidas de minimização de impactes e identificação 

e forma de implementação de mecanismos de controlo dos volumes dragados; 

• Sempre que não for possível a reposição dos inertes em domínio hídrico, a autoridade 

competente pode aliená-los em hasta pública, exceto quando os volumes em causa não 

justifiquem o recurso a este procedimento. 

Por outro lado, a Lei da Água define que a recarga de praias e assoreamentos artificiais no domínio público 

são sujeitos a licença prévia. Na Secção VII do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio são definidas as 

condições em que estas operações se podem realizar: 

• A recarga de praias e assoreamentos artificiais com o objetivo de criar condições para a 

prática balnear só podem ocorrer nas áreas identificadas em plano e são complementadas 

por um programa de monitorização que permita avaliar a evolução da intervenção; 

• Na recarga de praias e assoreamentos artificiais com vista à utilização balnear só podem ser 

utilizados materiais que se insiram na classe de qualidade 1 e desde que apresentem 

granulometria compatível com a praia recetora; 

• Na ausência de planos, a recarga de praias e assoreamentos artificiais só podem ocorrer por 

razões de defesa costeira ou de pessoas e bens. 
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4.7.4.2. Reserva Ecológica Nacional  

A Reserva Ecológica Nacional (REN) do Concelho de Odemira foi aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 59/96, de 26 de abril e retificada pelo Despacho (extrato) n.º 12765/2014 (Série II), de 20 de 

outubro. A REN assim aprovada foi sujeita a alteração como resultado do Plano de Ordenamento da 

Albufeira de Santa Clara (Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2007, de 21 de dezembro), bem 

como pelo Despacho (extrato) n.º 11860/2010, de 22 de julho, da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo). 

A área do projeto é parcialmente abrangida por REN nas seguintes classes (ver Desenho 17, Anexo IV, 

Volume II): 

• Área de proteção do litoral: 

- Dunas costeiras e dunas fósseis (intervenções de reconstrução dunar e realimentação da 

praia da Franquia); 

- Praias (intervenções de realimentação das praias das Furnas [caso apenas da alternativa 

C/C1] e do Carreiro da Fazenda [alternativas B/B1 e C/C1]); 

- Faixa marítima de proteção costeira (intervenção de realimentação da praia das Furnas 

[alternativa C/C1] e dragagem). 

• Sustentabilidade do ciclo da água: 

- Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (intervenções de reconstrução 

dunar); 

- Cursos de água e respetivos leitos e margens (dragagem e realimentação da praia da 

Franquia). 

Refira-se que para tirar as conclusões anteriores se recorreu complementarmente à delimitação da REN 

disponibilizada no portal da CCDR-Alentejo, uma vez que a carta apresentada no Desenho 17 (Anexo IV, 

Volume II) apresenta distorção relativamente à situação atual, provavelmente devido ao facto de ter como 

fonte o diploma publicado em diário da república, não sendo também muito legível. 
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As áreas da REN estão sujeitas ao disposto no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. Nessas áreas são interditos os usos e as ações de iniciativa 

pública ou privada que se traduzam em: 

• Operações de loteamento; 

• Obras de urbanização, construção e ampliação; 

• Vias de comunicação; 

• Escavações e aterros; 

• Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das 

operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

Excetuam-se os usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. Consideram-se 

compatíveis com esses objetivos os usos e ações que, cumulativamente: 

• Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I do diploma 

referido. 

• E constem do anexo II do diploma que aprova o regime da REN como: 

- Isentos de qualquer tipo de procedimento; 

- Ou sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia. 

Refira-se ainda que nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que 

sejam reconhecidas como tal por despacho 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. O despacho referido pode 

estabelecer, quando necessário, condicionamentos e medidas de minimização de afetação para execução 

de ações em áreas da REN. 
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4.7.5. Síntese 

O presente capítulo teve como objetivo principal analisar os instrumentos de gestão territorial e as 

servidões e restrições de utilidade pública em vigor na área de intervenção do projeto. 

Os instrumentos de gestão territorial aplicáveis à área de projeto são os seguintes: 

• Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sines-Burgau, nas classes Espaços Naturais 

Dunares e Praia; 

• Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, nas 

classes: 

- Área marinha e fluvial – Proteção parcial II, correspondente ao estuário do Mira; 

- Área terrestre – Proteção parcial I, proteção parcial II e área não sujeita a proteção; 

- AIE terrestre – A.02 – Malhão/Aivados e VI – Estuário do Mira; 

- AIE marinha – m.02 – Estuário do Mira. 

• Plano Setorial da Rede Natura 2000, sendo coincidente na totalidade com a Zona de 

Proteção Especial (ZPE) PTZPE0015 e o Sítio PTCON0012, ambos com a designação de Costa 

Sudoeste; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo Litoral, sendo a área 

coincidente com a sub-região homogénea ‘litoral alentejano e Mira’, o corredor ecológico 

litoral e o corredor ecológico associado ao rio Mira; 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6, sendo 

coincidente com a massa de água de transição Mira-WB1 e com a massa de água 

subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira, ambas classificadas com estado Bom. 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), sendo coincidente com a 

estrutura regional de proteção e valorização ambiental (ERPVA), sendo ainda referida a 

criação de infraestruturas portuárias de nível intermédio em Vila Nova de Milfontes e 

assegurado o Núcleo de apoio náutico acessível em todas as alturas de maré de Vila Nova de 

Milfontes; 

• Plano Diretor Municipal (PDM) de Odemira, classes: praias, dunas e falésias; faixa ao longo 

de toda a costa marítima; e estuário do Rio Mira; 

• Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes, classe de espaço verde. 

Identificam-se ainda as seguintes servidões e restrições de utilidade pública coincidentes com as áreas a 

atuar com o projeto: 

• Domínio público marítimo; 

• Reserva Ecológica Nacional. 
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4.7.6. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

A evolução da situação de referência na ausência do projeto será condicionada pelos instrumentos de 

gestão territorial em vigor, em particular pelo PDM, pelo POOC e pelo POPNSACV, por darem indicações 

concretas sobre a ocupação da área.  

Tendo em consideração que a área do projeto é coincidente com o troço final do rio Mira, com praia e 

dunas, que são zonas com indicações para serem salvaguardadas, é expetável uma manutenção da 

situação atual. O mesmo deverá acontecer relativamente às servidões e restrições de utilidade pública. 
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4.8. Paisagem 

4.8.1. Introdução e metodologia 

O projeto tem como objetivo a realização de um conjunto de intervenções que incluem dragagens e a 

deposição do material resultante para enchimento de praias e recuperação de dunas.  

Do ponto de vista da paisagem, interessa perceber o modo como a implementação das ações referidas 

poderá influenciar as componentes natural e humana, bem como se refletirão na paisagem em termos 

visuais. Assim, estudam-se as componentes que contribuem para a formação da imagem do território, 

nomeadamente aquelas que podem influenciar a perceção visual da área ou que podem ser influenciadas 

pela implementação do projeto. Neste contexto, abordaram-se os seguintes aspetos: 

• A morfologia, que representa a estrutura física de base; 

• A ocupação do solo, que permite a perceção da ocupação humana e natural; 

• As unidades e subunidades de paisagem, correspondentes a porções de território com 

características homogéneas; 

• A qualidade visual; 

• A capacidade de absorção visual; 

• A sensibilidade paisagística. 

Não se estudam fatores como a geologia, o clima e os solos, que têm também influência na paisagem 

resultante, porque se considera que os reflexos destes se traduzem na morfologia, na ocupação natural e 

na ocupação humana, sendo a abordagem efetuada suficiente para avaliação dos impactes na paisagem. 

Para além da caracterização da paisagem atual na área de influência do projeto, tiveram-se em conta as 

perspetivas da sua evolução sem a implementação do projeto. 

Para este descritor definiu-se como área de estudo a zona que será abrangida pelas intervenções do 

projeto, assim como área envolvente com a largura de 0,8 km, que se considera suficiente face ao tipo de 

intervenções que se preveem executar. 

Foi realizada uma visita ao local do projeto e sua envolvente direta, no dia 28 de agosto de 2014, que 

serviu de suporte aos trabalhos desenvolvidos no âmbito deste descritor. 
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4.8.2. Morfologia 

Nos desenhos 8 e 9 (Anexo IV, Volume II) podem ver-se a hipsometria e os declives da área de estudo. 

A área de intervenção do projeto integra-se dominantemente numa zona coincidente com o estuário do rio 

Mira, com as suas margens de praia e com zonas dunares presentes na envolvente.  

No que se refere aos aspetos com interesse para a análise da paisagem, na zona do projeto realça o plano 

de água do rio Mira e do estuário, que impõe uma horizontalidade a partir da qual as áreas terrestres se 

desenvolvem a cotas mais elevadas. Do plano de água emergem, nas marés mais baixas, alguns bancos de 

areia. 

Na margem direita do estuário a transição do plano de água para as zonas envolventes de cotas mais 

elevadas, faz-se, na parte sul da praia da Franquia (e até sensivelmente à zona onde está o apoio de 

praia), através de talude e de uma praia de areia inclinada que termina em resquícios de dunas ao longo 

do arruamento existente mais para o interior, este a cotas entre os 6,8 e os 8,8 metros (nível médio). Para 

lá do arruamento, nas zonas que estão naturalizadas verifica-se a presença de corpos dunares com cotas 

variáveis entre 4,6 e cerca de 19 metros (nível médio).  

Na zona confinante com a área urbana não se dispõe de levantamento topográfico de pormenor que 

permita verificar a forma como se desenvolve o terreno. No entanto, o levantamento topohidrográfico de 

2013 permite aferir as cotas do terreno até à quebra de declive posterior à praia, podendo concluir-se que 

a praia é relativamente estreita nas marés mais altas. Posteriormente à praia e ao talude que faz a 

transição para a área urbana, a morfologia é artificializada devido ao facto de se tratar de uma área 

maioritariamente impermeabilizada e edificada. 

Na margem esquerda do estuário a praia também é relativamente estreita nas marés mais altas, sendo 

seguida de um extenso campo de dunas com cotas variáveis entre cerca de 4 e 10 metros (nível médio). 
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4.8.3. Ocupação do solo 

Na área do projeto e na sua envolvente encontram-se zonas naturalizadas e artificializadas, que se 

configuram em ocupação humana e ocupação natural ou na conjugação de ambas. Para estudar esta 

questão utilizou-se como base a Carta Corine Land Cover 2006 (ver Desenho 18, Anexo IV, Volume II) em 

conjunto com a informação obtida em visita ao local. 

A análise da Carta Corine Land Cover 2006 permite ver a distribuição do uso do solo na área de estudo e 

concluir que se encontram usos diversificados do território, que integram todas as categorias de Nível I 

definidas para essa carta, incluindo as classes e subclasses apresentadas no Quadro 23. 

Quadro 23 – Usos do solo na área de estudo de acordo com a Carta Corine Land Cover 2006 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Área (ha) / % 

Territórios Artificializados Tecido Urbano Descontínuo 54 (11%) 

Áreas agrícolas e 

agroflorestais 

Culturas temporárias 
Sequeiro 27 (5%) 68 

(13%) 

98 

(19%) 

Regadio 41 (8%) 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Sistemas culturais e parcelares 

complexos 
26 (5%) 

30 (6%) 
Agricultura com espaços naturais e 

seminaturais 
4 (1%) 

Florestas e meios naturais 

e seminaturais 

Florestas 
Resinosas 28 (6%) 55 

(11%) 

133 

(26%) 

Mistas 27 (5%) 

Florestas abertas, 

vegetação arbustiva e 

herbácea 

Vegetação esclerófila 22 (4%) 

Zonas descobertas e 

com pouca vegetação 
Praias, dunas e areais 56 (11%) 

Zonas húmidas Zonas húmidas litorais sapais 8 (2%) 

Corpos de água 
Águas marinhas e 

costeiras 

Desembocaduras fluviais 38 (8%) 

204 (41%) 
Oceano 

166 

(33%) 

  Total 498 (100%) 

A distribuição dos territórios artificializados circunscreve-se à área urbana de Vila Nova de Milfontes, 

representando 11% da área de estudo. 

As áreas agrícolas e agroflorestais correspondem a 19% da área de estudo, sendo dominantes as culturas 

temporárias (de sequeiro e de regadio), assim como os sistemas culturais e parcelares complexos (a norte 

da área urbana). 

As florestas e meios seminaturais têm também representatividade na área (26%), acompanhando a orla 

costeira com as praias, dunas e areais, estando as restantes áreas florestais, vegetação arbustiva e 

herbácea, representadas sobretudo para sul do rio Mira. 
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Finalmente, os corpos de água representam uma parte importante da área de estudo (41%) e os sapais ao 

longo do rio Mira 2% da mesma. 

Na envolvente direta da área de projeto, a ocupação humana tem a sua maior expressão na zona urbana 

de Vila Nova de Milfontes e mais pontualmente nas praias e respetivos equipamentos e áreas de apoio, 

devido à atividade balnear. Também o rio Mira é utilizado para esta e para outras atividades como a 

náutica de recreio, pesca e o transporte de passageiros entre margens.  

O rio Mira, as praias e as dunas adjacentes assumem dominantemente caraterísticas naturalizadas, sendo 

exceção algumas zonas de interface com a zona urbana ou com os equipamentos de apoio ao uso balnear 

já referidos. 

 

4.8.4. Unidades e subunidades de paisagem 

4.8.4.1. Unidades de paisagem 

De acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental” (Universidade de Évora, 2004), a área de estudo é coincidente com as unidades de paisagem 

117 – Litoral Alentejano e Vicentino e 118 – Vale do Mira (Desenho 19, Anexo IV, Volume II), cuja descrição, 

com base no mesmo estudo, se apresenta de seguida. 

O projeto integra-se na totalidade no interior da unidade 118 – Vale do Mira. 

 

A. Unidade 117 – Litoral Alentejano e Vicentino 

Corresponde a uma unidade de paisagem litoral muito extensa, entre Vila do Bispo e Porto Covo, apenas 

sendo interrompida pela Unidade 118 – Vale do Mira.  

Apresenta-se com um caráter vincado, resultante da força dos elementos naturais, nomeadamente do 

próprio oceano, mas também das elevadas e recortadas arribas rochosas expostas aos ventos marítimos. 

As arribas costeiras são predominantemente verticais, impressionando pela sua dimensão, estrutura e 

cromatismo. 
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As formações rochosas sedimentares mais suscetíveis à erosão, especialmente quando são fissuradas, 

podem formar cavernas e, eventualmente, separar-se do litoral, permanecendo como escolhos ou ilhotas 

(por exemplo a norte de Vila Nova de Milfontes) e utilizadas como local de nidificação por uma diversidade 

significativa de espécies de avifauna.  

A contrastar com ambiências mais agrestes, encontram-se ao longo da costa praias em baías calmas e 

abrigadas, muito apreciadas pelos veraneantes. Quando os recortes correspondem a recuos da linha de 

costa, mas não ocorre deposição de areias, dando lugar a simples enseadas abrigadas, surgem 

rudimentares portos de pesca. 

Para o interior da linha de costa, existe normalmente uma faixa de matos sobre as dunas que se 

sobrepõem às falésias. Atrás daqueles matos encontram-se com frequência sebes de pinheiros bravos, 

acácias ou eucaliptos, seguidos, no sentido nascente, por áreas agrícolas, pastagens, ou horticultura 

intensiva (primores, ao ar livre ou estufas). 

O povoamento é concentrado em aglomerados de pequena dimensão, alguns dos quais, como Vila Nova 

de Milfontes, têm crescido muito e de forma pouco cuidada para dar resposta a uma procura de 

alojamento de verão. 

 

B. Unidade 118 – Vale do Mira 

É uma unidade dominada pelo rio Mira que, ao longo do tempo, foi rasgando o seu percurso e 

depositando sedimentos, de que resultaram condições propícias para a instalação de comunidades 

humanas – diz o povo que o rio Mira faz três coisas: rega, mói e traz peixe. 

O estuário do Mira é o segundo mais importante da costa alentejana, dominando, na faixa entre-marés, as 

areias a jusante e os lodos a montante. A forte meandrização deste rio faz com que ele se apresente como 

um percurso fluvial muito agradável, a que se associa um significativo interesse biológico, sobretudo já 

junto à foz, nas zonas de sapal. 

Vila Nova de Milfontes é um aglomerado com uma localização tradicional, beneficiando de uma relação 

simultânea com o rio Mira e com o Oceano – abrigo de pescadores, escoamento de produtos recolhidos na 

bacia a montante, amenidade climática, proximidade de áreas com enorme fertilidade (vales de pequenos 

tributários do Mira). 
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Fonte: A Terceira Dimensão (http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/2013/08/vila-nova-de-milfontes.html) 

Fotografia 28 – Vista geral aérea da área de intervenção e da sua envolvente  

 

Fonte: A Terceira Dimensão (http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/2013/08/vila-nova-de-milfontes.html) 

Fotografia 29 – Vista geral aérea da área de intervenção e da sua envolvente  
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4.8.4.2. Subunidades de paisagem 

A área de estudo integra-se nas unidades de paisagem referidas no ponto anterior, individualizando-se no 

interior destas subunidades de paisagem com características distintivas (Desenho 19, Anexo IV, Volume 

II): 

• Rio Mira (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 28282828 e Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 29292929), correspondendo ao seu troço de estuário, 

constituindo um plano de água com entre 170 e cerca de 420 metros de largura, no qual 

surgem alguns bancos de areia durante as marés mais baixas. O plano de água do rio 

também aumenta e diminui consoante a altura da maré, deixando a descoberto mais ou 

menos extensão de praia. Junto à margem do rio verifica-se a presença de cais em ambas as 

suas margens e sobre o plano de água permanecem pequenas embarcações de recreio e de 

pesca. A água, determinada pelo rio e pelo mar, constitui um elemento central na paisagem 

da área de projeto. 

• Mar (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 28282828 e Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 29292929), confinando com o rio e com a orla costeira, cuja 

presença é também determinante em termos paisagísticos, devido à sua infinitude, fazendo 

parte da identidade da paisagem adjacente, em particular daquela a partir de onde é 

visualizado. 

• Orla costeira e estuarina, que é uma unidade constituída por zonas essencialmente 

naturalizadas (apesar de alguma artificialização mais pontual), que caraterizam a interface 

fluvio/marinha e terrestre. Integra as praias adjacentes ao mar e ao estuário, as dunas e 

arribas que as sucedem, assim como sapais adjacentes ao rio. Para norte do rio Mira 

verificam-se as seguintes especificidades no interior desta unidade: 

- Na zona confinante com Vila Nova de Milfontes a zona naturalizada da orla estuarina tem 

uma extensão reduzida devido à presença da área urbana (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 30303030), cingindo-se à 

praia e a vegetação, que é posteriormente delimitada por um talude inclinado; 

- Na restante área da praia da Franquia a praia é dominantemente declivosa ou delimitada 

por um talude muito inclinado que termina em áreas resquiciais de dunas confinantes com 

a estrada que liga a vila ao Farol. Para além desta última está presente um extenso campo 

de dunas (FotoFotoFotoFotografia grafia grafia grafia 31313131); 

- Na restante orla costeira e estuarina verifica-se que a praia é delimitada por arribas no 

topo das quais estão presentes campos de dunas. A norte da Pedra do Patacho existe um 

troço da orla no qual a transição entre a praia e as dunas se faz sem intermédio de arriba 

(FotoFotoFotoFotografia grafia grafia grafia 31313131 e Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 8888 – vista da orla costeira e estuarina a norte e a sul do rio Mira e 

das restantes unidades confinantes);  

Para sul do rio Mira verificam-se as seguintes especificidades no interior desta unidade: 
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- A praia é seguida por campos de dunas que, sensivelmente no sentido norte-sul, são 

delimitadas por um trecho de arriba (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 8888). 

 

Fonte: A Terceira Dimensão (http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/2013/08/vila-nova-de-milfontes.html) 

Fotografia 30 – Vista da área urbana e da orla estuarina confinante  

 

Fonte: A Terceira Dimensão (http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/2013/08/vila-nova-de-milfontes.html) 

Fotografia 31 – Vista da orla costeira e estuarina a norte do rio Mira e das restantes unidades confinantes 

 

• Área urbana de Vila Nova de Milfontes (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 28282828 a FotoFotoFotoFotografia grafia grafia grafia 31313131), que se desenvolve ao 

longo do rio, por vezes até à margem, constituída por casario baixo dominantemente com 

menos de 4 pisos e branco. 
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• Área rural agrícola, que se encontra a norte e a sul do Mira. A norte, as áreas agrícolas 

situam-se entre os maciços dunares e a área urbana, sendo caracterizados pela 

compartimentação com sebes vivas de cana, para proteção dos ventos (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 32323232). A sul, 

situam-se posteriormente à área rural florestal, que as protege dos ventos marítimos, sendo 

as propriedades mais extensas. 
 

 

Fonte: A Terceira Dimensão (http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/2013/08/vila-nova-de-milfontes.html) 

Fotografia 32 – Em primeiro plano área rural agrícola 

• Área rural florestal, a sul do rio Mira, correspondente a mancha de pinhal que ocorre 

posteriormente aos maciços dunares adjacentes à praia das Furnas (Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia 8888). 

Em termos espaciais a área do projeto enquadra-se nas unidades de paisagem rio Mira, orla costeira e 

estuarina, e mar (na última de forma reduzida). 

A zona de estaleiro enquadra-se na unidade de paisagem orla costeira e estuarina, coincidentemente com 

uma zona que se encontra artificializada com um parque de estacionamento. 
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4.8.5. Qualidade visual 

Considerando-se individualmente as unidades de paisagens caraterizadas no capítulo anterior, e de forma 

a minorar a parte subjetiva de uma avaliação da paisagem que tem a ver com o próprio observador, 

utilizou-se um método indireto de valoração da paisagem através de categorias estéticas, nomeadamente 

a metodologia aplicada por BLM (1980 in Ministério de Medio Ambiente, 2000). Neste âmbito, para cada 

unidade de paisagem identificada, avaliaram-se aspetos como a morfologia, vegetação, água, cor, fundo 

cénico, raridade, modificações e atuações humanas (Quadro 24). 

Quadro 24 – Critérios de ordenação e pontuação para avaliação da qualidade da paisagem 

Morfologia 5 
Relevo montanhoso, marcado e 
proeminente 
Relevo de grande variedade 
superficial 
Presença de peculiaridades 
singulares e dominantes 

3 
Formas de relevo interessantes 
ou relevo variado em tamanho e 
forma 
Presença de formas e detalhes 
interessantes, mas não 
dominantes ou excecionais 

1 
Colinas suaves, fundos de vales 
planos, poucos ou nenhuns 
detalhes singulares 

Vegetação 5 
Grande variedade de tipos de 
vegetação com formas, texturas e 
distribuição interessantes 

3 
Alguma variedade da vegetação, 
mas só de um ou dois tipos 

1 
Pouca ou nenhuma variedade ou 
contraste na vegetação 

Água 5 
Fator dominante na paisagem 
Aparência limpa e clara, águas 
brancas (rápidos e cascatas) ou 
superfícies de água em repouso 

3 
Água em movimento ou em 
repouso, mas não dominante na 
paisagem 

0 
Ausente ou inapreciável 

Cor 5 
Combinações de cores intensas e 
variadas, ou contrastes agradáveis 
entre o solo, a vegetação, rocha, 
água e neve 

3 
Alguma variedade e intensidade 
nas cores e contraste do solo, 
rocha e vegetação, mas não 
atuando como elemento 
dominante 

1 
Muito pouca variação de cor ou 
contraste 
Cores apagadas 

Fundo 
cénico 

5  
A paisagem circundante potencia 
muito a qualidade visual 

3  
A paisagem circundante 
incrementa moderadamente a 
qualidade visual do conjunto 

0 
A paisagem adjacente não exerce 
influência na qualidade do 
conjunto 

Raridade 6  
Única, pouco corrente e muito 
rara na região; 
Possibilidade real de contemplar 
fauna e vegetação excecional 

2  
Característico, embora similar a 
outros na região 

1 
Bastante comum na região 

Atuação 
humana 

2 
Livre de atuações esteticamente 
não desejadas e com modificações 
que incidem favoravelmente na 
qualidade da paisagem 

0  
A qualidade cénica está afetada 
por modificações pouco 
harmoniosas, embora não na 
totalidade, ou as alterações não 
trazem qualidade visual 

-  
Modificações intensas e extensas, 
que reduzem ou anulam a 
qualidade cénica 

Fonte: Adaptado de BLM (1980 in Ministério de Medio Ambiente, 2000). 
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A soma das pontuações atribuídas permite definir três classes segundo a qualidade visual das unidades 

de paisagem: 

• 0 a 11 – são consideradas unidades com características ou traços comuns na região, ou ainda 

degradadas, sendo por isso classificadas como de qualidade visual baixa. Note-se que esta 

categoria não se aplica apenas a áreas degradadas, mas também a áreas cujas 

características são comuns, e por isso não têm grandes mais-valias isoladamente para a 

paisagem como um todo; 

• 12 a 18 – são consideradas unidades com características excecionais em alguns aspetos, mas 

comuns noutros e, consequentemente, de qualidade visual média; 

• 19 a 33 – são consideradas unidades com características excecionais para cada especto, 

considerando-se por isso de qualidade visual elevada. 

Quadro 25 – Avaliação da qualidade da paisagem com base nos critérios definidos no Quadro 24 

Unidade de 
paisagem 

Morfologia Vegetação Água Cor 
Fundo 

cénico 
Raridade 

Atuação 

humana 
Total 

Rio Mira 3 3 5 3 5 6 2 27 

Mar 3 1 5 1 4 2 2 18 

Orla costeira e estuarina 3 3 5 3 5 4 2 25 

Área urbana de 

Vila Nova de 

Milfontes 

a 3 1 4 2 4 2 1 17 

b 3 1 1 2 3 2 1 13 

Área rural agrícola 3 1/4 (*) 1 2 3 2 1 13/16 

Área rural florestal 3 2 1 2 3 2 1 14 

 
a – área urbana confinante com o rio Mira; b – restante área urbana 
(*) – Dependendo do tipo de agricultura 

Aplicando os dados constantes no quadro anterior às unidades de paisagem presentes na área de estudo, 

obtém-se uma perspetiva comparativa da qualidade visual das unidades de paisagem presentes quando 

consideradas individualmente, podendo referir-se que são consideradas unidades com qualidade visual: 

• Média: mar, área urbana de Vila Nova de Milfontes, área rural agrícola e área rural florestal; 

• Elevada: o rio Mira e a orla costeira e estuarina. 

Tendo em conta a metodologia referida, no Desenho 20 (Anexo IV, Volume II) apresenta-se a qualidade 

visual da área de estudo, podendo concluir-se que área do projeto possui uma qualidade visual 

dominantemente elevada. A área prevista para o estaleiro também se inclui numa zona de qualidade 

visual elevada, mas enquadrada em terrenos que já se encontram artificializados pela presença de um 

parque de estacionamento. 
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4.8.6. Capacidade de absorção visual 

A capacidade de absorção visual é a aptidão que uma paisagem tem para integrar ou disfarçar 

visualmente modificações sem efeitos significativos no seu caráter. Para o estudo da capacidade de 

absorção visual da área de estudo efetuou-se a análise da visibilidade do terreno, considerando os 

seguintes fatores: a forma/morfologia do terreno, o uso do solo e a visualização. 

Para realização da Carta de Capacidade de Absorção Visual (Desenho 21, Anexo IV, Volume II), considerou-

se: 

• Modelo Digital de Terreno (MDT) com base em Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM/NASA), disponível em https://lta.cr.usgs.gov/SRTM1Arc; 

• Correção do MDT com incorporação da altura e densidade da vegetação e do edificado, 

tendo por base as classes de uso do solo da Carta Corine Land Cover 2006 (ver Quadro 26); 

• Seleção de pontos de observação representativos da presença humana no território em 

análise (incluindo vias), representados graficamente (no Desenho 21 – Anexo IV, Volume II), 

incluindo: 

- Rede viária (EM 1099, acesso ao Farol de Milfontes, acesso à praia das Furnas, outras 

vias); 

- Limites e interior da área urbana de Vila Nova de Milfontes; 

- Praias; 

- Rio Mira. 

• Definição de bacias de visibilidade, considerando uma altura do observador de 1,65 m, o 

alcance da visão até ao limite da área de estudo e tendo em conta os pontos de observação 

selecionados; 

• Síntese de visibilidade, com o resultado da soma das várias bacias de visibilidade.  

Quadro 26 – Altura e densidade consideradas para análise da visibilidade 

Uso do solo Altura (m) Densidade (%) 

Tecido Urbano 9 100 

Culturas temporárias de sequeiro 0 - 

Culturas temporárias de regadio 0 - 

Sistemas culturais e parcelares complexos 4 50 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 4 50 

Florestas de resinosas 10 70 

Florestas mistas 10 70 

Vegetação esclerófila 1 80 

Praias, dunas e areais 0,3 30 

Sapais 0,2 100 
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Uso do solo Altura (m) Densidade (%) 

Desembocaduras fluviais 0 - 

Mar 0 - 

Tendo em consideração os resultados obtidos relativamente à visibilidade da área de estudo, 

determinaram-se as seguintes classes de capacidade de absorção visual (Desenho 21 – Capacidade de 

absorção visual – Anexo IV, Volume II): 

• Máxima – Áreas sem visibilidade a partir dos locais considerados; 

• Elevada – Áreas com pouca visibilidade a partir dos locais considerados; 

• Média – Áreas com média visibilidade a partir dos locais considerados; 

• Baixa – Áreas com muita visibilidade a partir dos locais considerados. 

Face ao exposto, e considerando os resultados obtidos, pode concluir-se que na área do projeto a 

capacidade de absorção visual varia entre máxima e baixa, do seguinte modo: 

• É máxima, ou seja a área do projeto não é visível, apenas em áreas muito reduzidas 

correspondentes às intervenções na duna; 

• É elevada na maior parte das dunas e na praia do Carreiro da Fazenda; 

• É média na zona de dunas confinante com a estrada de acesso ao farol, em parte da praia da 

Franquia, das zonas a dragar e na praia das Furnas; 

• É baixa na maior parte das zonas a dragar e da praia da Franquia, bem como na zona do 

estaleiro de apoio à obra. 

 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 189 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

4.8.7. Sensibilidade paisagística 

A sensibilidade da paisagem é um parâmetro que indica o grau de afetação por determinado tipo de 

alteração, variando inversamente à capacidade de absorção visual e proporcionalmente à qualidade 

visual.  

Para determinação da sensibilidade paisagística da área de estudo considerou-se a matriz que tem como 

entradas a qualidade e a capacidade de absorção visual (Quadro 27). 

Quadro 27 – Matriz de sensibilidade paisagística 

 

Capacidade de absorção visual 

Baixa Média 
Elevada / 

máxima 

Q
ua

lid
ad

e 
V

is
ua

l Elevada Elevada Média Média 

Média Elevada Média Baixa 

Baixa Média Baixa Baixa 

No Desenho 22 (Anexo IV, Volume II) apresenta-se a sensibilidade paisagística da área de estudo. A 

análise do desenho permite concluir, relativamente à área de projeto que:  

• As dragagens, as intervenções na praia da Franquia e o estaleiro de apoio à obra ficarão 

localizados em áreas de sensibilidade paisagística elevada; 

• As restantes intervenções ficarão localizadas em áreas de sensibildiade paisagística média. 
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4.8.8. Síntese 

O presente capítulo teve como objetivo estudar e caracterizar a paisagem na área de estudo definida, 

tendo-se identificado duas unidades de paisagem e seis subunidades de paisagem. A área do projeto 

insere-se na unidade de paisagem Vale do MiraVale do MiraVale do MiraVale do Mira e nas subunidades de paisagem rio Mira rio Mira rio Mira rio Mira e orla costeira e orla costeira e orla costeira e orla costeira e 

estuarinaestuarinaestuarinaestuarina, ambas com qualidade visual elevada, e na subunidade de paisagem marmarmarmar, com qualidade visual 

média. 

Determinou-se a capacidade de absorção visual da área de estudo, concluindo-se que na área do projeto a 

mesma varia entre máxima e baixa. Relativamente à sensibilidade paisagística, a área do projeto 

corresponde a zonas de sensibilidade paisagística média e elevada.  

O estaleiro de apoio à obra é coincidente com uma zona de capacidade de absorção visual baixa e 

sensibilidade paisagística elevada. 

 

4.8.9. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

A evolução da situação de referência na ausência do projeto será condicionada pelos instrumentos de 

gestão territorial em vigor, em particular pelo PDM, pelo POOC e pelo POPNSACV, por darem indicações 

concretas sobre a ocupação da área.  

Tendo em consideração que a área do projeto é coincidente com o troço final do rio Mira, com praia e 

dunas, que são zonas com indicações para serem salvaguardadas, é expetável, no mínimo, a manutenção 

da situação atual em termos paisagísticos. 
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4.9. Socioeconomia 

4.9.1. Introdução 

A caracterização dos fatores socioeconómicos tem como objetivo fundamental a compreensão e 

explicitação das características e dinâmicas do ambiente social relacionado, direta ou indiretamente, com 

o projeto em análise, considerado nas dimensões que melhor contribuam para a perceção do território 

abrangido pelo projeto, ou suscetíveis de virem a ser afetadas pela sua concretização. 

Assim, esta caracterização foi direcionada para os aspetos considerados mais relevantes, quer para 

efeitos de enquadramento do projeto, quer para a constituição de uma base de referência para a posterior 

avaliação de impactes. 

 

4.9.2. Escalas de abordagem 

Para a caracterização do ambiente existente consideraram-se diferentes escalas de referência: uma escala 

de enquadramento, de nível concelhio e sub-regional, e uma escala de influência direta, considerando a 

escala da freguesia e, mais especificamente, a área da praia da Franquia, o local de dragagens no Estuário 

do Rio Mira e as áreas vizinhas que também podem receber os dragados (campo dunar e praia do Carreiro 

da Fazenda, a oeste e praia das Furnas, a sul). 

A estas escalas, a caracterização da situação existente centrou-se num conjunto de dimensões, cuja 

análise desagregada permitiu, por um lado, obter elementos relevantes para o enquadramento e 

contextualização da área de intervenção do projeto e, por outro lado, perspetivar os impactes que a 

execução e posterior resultado do projeto poderão proporcionar na sua área envolvente. 

As dimensões analisadas foram as seguintes: 

• Inserção territorial; 

• Povoamento e dinâmica demográfica; 

• Emprego e atividades económicas; 

• Atividades económicas e recreativas com interesse para o presente estudo. 
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4.9.3. Inserção territorial 

Em termos de unidades territoriais para fins estatísticos (NUT), o concelho de Odemira inclui-se na NUT I 

do Continente, NUT II do Alentejo e NUT III do Alentejo Litoral. O Alentejo Litoral integra, além do concelho 

de Odemira, quatro outros concelhos (localizados a norte), com os quais partilha características comuns, 

designadamente a sua posição na linha de costa e vocação turística com forte componente balnear. 

Em termos locais, no contexto da zona balnear de Vila Nova de Milfontes – uma das mais importantes da 

costa Alentejana – a praia da Franquia é uma pequena praia virada para o estuário do rio Mira (na sua 

margem norte), apresentando a vantagem de ser uma praia abrigada dos ventos dominantes e da 

ondulação ao largo, e ainda de se encontrar junto ao centro urbano de Vila Nova de Milfontes. O estuário 

do rio Mira tem, no local desta praia, cerca de 380 m de largura.  

Imediatamente a jusante da praia da Franquia (ou seja, a sudoeste), inicia-se (depois de uma área de 

estacionamento localizada na zona de um pequeno promontório) a praia do Farol, localizada precisamente 

na foz do rio Mira.  

Na margem oposta existe, também na foz do rio, a praia das Furnas, de maiores dimensões, com uma 

frente de mar e outra de rio, sendo, porém esta menos abrigada por se encontrar exposta a norte. Esta 

praia é acessível por barcos de transporte de passageiros desde Vila Nova de Milfontes ou por automóvel, 

implicando desde Vila Nova de Milfontes um desvio de 6 km para transpor o rio Mira pela ponte rodoviária 

existente a montante. 

Na Fotografia 28 observa-se o enquadramento de Vila Nova de Milfontes na margem norte do estuário do 

rio Mira. Do lado de Vila Nova de Milfontes observam-se os areais da praia da Franquia junto da área 

urbana e, para jusante, o areal da praia do Farol, precisamente na zona da foz. Na margem oposta 

observa-se a praia das Furnas. Na zona montante do estuário é visível a ponte rodoviária. 

 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 193 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

4.9.4. Povoamento e dinâmica demográfica 

Na costa Alentejana, Vila Nova de Milfontes é o principal núcleo urbano a sul de Sines, do qual dista 

26 km. 

Na realidade, a costa alentejana, e toda a região do Alentejo Litoral no seu conjunto, apresenta uma 

densidade populacionaldensidade populacionaldensidade populacionaldensidade populacional reduzida (18,4 hab/km2), mesmo no contexto do Alentejo (24,0 km2). A escassa 

densidade populacional reflete-se na divisão administrativa, sendo o concelho de Odemira, com 

1.719,73 km2 (15,1 hab/km2), o que apresenta maior superfície em todo o país.  

Comparando os dados dos censos de 2011 com os de 2001 verifica-se que, quer ao nível da região do 

Alentejo NUT II), como da sub região do Alentejo Litoral (NUT III), o crescimento demográficocrescimento demográficocrescimento demográficocrescimento demográfico foi negativo, 

registando-se um decréscimo de 2,48% e 2,05%, respetivamente, quando, no computo nacional, ocorreu, 

neste período, um crescimento de 1,99%.  

Particularizando a análise, verifica-se que, ao nível do concelho de Odemira, apesar de ter ocorrido 

decréscimo populacional neste período, este foi muito ligeiro, de apenas 0,15%.  

Neste contexto, a freguesia de Vila Nova de Milfontes apresentou, no período em análise, um 

comportamento demográfico muito distinto, uma vez que registou um elevado crescimento demográfico, 

de 18,15 %, muito acima da média nacional. 

O indicador referido demonstra um grande dinamismo demográfico nesta freguesia. A taxa de crescimento 

populacional de Vila Nova de Milfontes é, de longe, a maior de entre as freguesias do concelho de 

Odemira, sendo que apenas outras duas freguesias deste concelho registaram crescimento demográfico 

neste período: S. Teotónio e Zambujeira do Mar. 

O quadro que se segue permite contextualizar a evolução demográfica ocorrida entre 2001 e 2011 à escala 

nacional, regional, sub regional, municipal e de freguesia. 

Quadro 28 – Evolução da população residente (2001/2011) em diferentes unidades territoriais de 

enquadramento 

Ano 

População residente (n.º habitantes) 

Portugal Alentejo 
Alentejo 
Litoral 

Concelho 
de Odemira 

Freguesia de 
Vila Nova de 

Milfontes 

Freguesia de 
Longueira / 
Almograve 

2001 10.356.117 776.585 99.976 26.106 4.258 (1) 

2011 10.562.178 757.302 97.925 26.066 5.031 1.356 

Variação  +1,99%(�) -2,48% (�) -2,05% (�) -0,15 % (�) +18,15 % (�) --- 

Nota: (1) A Freguesia de Longueira / Almograve foi criada em 2011, por destacamento da freguesia de S. Salvador. 
Fonte: Censos 2001 e Censos 2011 (INE, 2014). 
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No contexto regional, sub regional e local, verifica-se que a freguesia de Vila Nova de Milfontes se destaca 

com um crescimento positivo, contrariando uma tendência geral de recessão demográfica. Este panorama 

permite encarar com otimismo o desenvolvimento futuro ao nível local. 

 

4.9.5. Emprego e atividades económicas 

4.9.5.1. Desemprego 

A maior dinâmica demográfica da freguesia de Vila Nova de Milfontes não tem reflexo positivo na taxa de taxa de taxa de taxa de 

desempregodesempregodesempregodesemprego, a qual, com o valor de 14,7% (de acordo com dados de 2011), é bem mais elevada do que a 

média do Alentejo Litoral (NUT III – 10,9%), aproximando-se, mas sempre por cima, das médias do 

concelho de Odemira (13,7%), do Alentejo (NUT II – 12,8%) e da média nacional (13,2%).  

No entanto, atendendo ao peso de atividades ligadas ao apoio ao turismo balnear (incluindo a 

restauração), existe uma sazonalidade marcada na oferta de emprego, o que traduz uma realidade mais 

complexa do que, à partida, se pode supor. 

 

4.9.5.2. População ativa empregada por ramos de atividade económica 

Seguindo a tendência nacional, o setor terciário é, de acordo com dados dos censos de 2011 (INE, 2014), 

aquele que, na região do Alentejo (NUT II), apresenta maior representatividade em termos de percentagem 

de população ativa empregada: 68,7 %, quando a nível nacional é de 70,5%. Já o setor primário é, a nível 

regional, o que tem menor expressão: 9,4% (sendo a média nacional ainda inferior – 3,1%). 

Importa particularizar a abordagem por ramos de atividade económica e ao nível da sub região (NUT III), 

concelho e freguesias, mas focando a análise nas atividades que, de alguma forma, se podem relacionar 

com o tipo de intervenção em estudo. 

Considera-se assim pertinente verificar o peso relativo, em termos de proporção de população ativa 

empregada, de atividades como a pesca, aquicultura, a construção, o comércio por grosso e retalho e o 

alojamento, restauração e turismo (ver quadro seguinte). 
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Quadro 29 – População ativa empregada por ramos de atividade económica relacionados com a 

intervenção em estudo (2011) 

Ramo de 
atividade 
económica 

Unidade espacial 

Alentejo Litoral 
(NUT III) 

Concelho de 
Odemira 

Freguesia de Vila 
Nova de 
Milfontes 

Freguesia de 
Longueira / 
Almograve 

Total % Total % Total % Total % 

Pesca 339 0,8% 66 0,7% 30 1,5% 1 0,2% 

Aquicultura 11 0,03% 10 0,1% 6 0,3% 1 0,2% 

Construção 3.598 8,9% 1.068 10,7% 283 14,6% 44 8,2% 

Comércio por grosso 

e retalho 
5.882 14,6% 1.452 14,6% 326 16,8% 60 11,2% 

Alojamento, 

restauração, turismo 
3.385 8,4% 996 10,0% 331 17,0% 72 13,4% 

Total da pop. ativa 

empregada 
40.287 100% 9.927 100% 1.944 100% 538 100% 

Fonte: Censos de 2011 (INE, 2014). 

Verifica-se que os ramos de atividade económica selecionados representam 32,7% das oportunidades de 

emprego ao nível do Alentejo Litoral e um pouco mais, cerca de 35,3%, ao nível do concelho de Odemira. 

Na freguesia de Longueira / Almograve, a proporção é de 33,2%, o que está em linha com os valores 

anteriores. 

No entanto, no caso da freguesia de Vila Nova de Milfontes, a proporção é bem superior, sendo de 50,2%. 

Verifica-se assim que as atividades económicas que, de alguma forma, se relacionam com o tipo de 

intervenção prevista representam mais de metade das oportunidades de emprego nesta freguesia. 

É interessante ainda observar que, contrariamente ao que se passa à escala do Alentejo Litoral e do 

concelho de Odemira, nas freguesias de Vila Nova de Milfontes e de Longueira / Almograve, as atividades 

no âmbito do alojamento, restauração e turismo são as que representam maiores oportunidades de 

emprego, atingindo 17,0% do total em Vila Nova de Milfontes. Nestas freguesias seguem-se, em termos de 

oportunidades de emprego, as atividades ligadas ao comércio por grosso e retalho. 
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4.9.6. Atividades económicas e recreativas com interesse para o presente 

estudo 

Descrevem-se, de seguida, atividades económicas e recreativas que apresentam particular interesse para 

o presente estudo, sobretudo pela sua importância social e económica e/ou pelo facto de utilizarem 

recursos (estuário, praia(s), dunas) que são interferidos no âmbito do projeto em estudo. 

 

4.9.6.1. Pesca 

Entre as atividades analisadas, a pesca surge como tendo uma importância residual, pelo menos como 

atividade formal, em qualquer das unidades espaciais. Ao nível local, Vila Nova de Milfontes é a freguesia 

onde esta atividade tem mais peso (1,5%), empregando 30 trabalhadores em 2011 (INE, 2014). 

Porém, não obstante a sua reduzida importância relativa, trata-se de uma atividade que importa analisar, 

por ter como suporte meios hídricos que podem ser afetados pelo projeto. 

As estatísticas de pesca (INE, 2013) têm, em relação a esta região, valores reportados à capitania do Porto 

de Sines, a única existente no Alentejo. De acordo com dados disponíveis de 2012, o valor médio anual da 

pesca descarregada é de 1,41 €/kg, valor abaixo da média nacional, de 1,81 €/kg,  

Descriminando o valor por tipo de pescado, verifica-se que o pescado de água doce/salobra é o menos 

valorizado (0,52 €/kg). Em relação ao pescado de água salgada, o valor por tipo de pescado é o seguinte: 

• Peixes marinhos: 1,25 €/kg; 

• Crustáceos: 12,82 €/kg; 

• Moluscos: 3,92 €/kg. 

No final de 2012 os pescadores matriculados no porto de pesca de Sines eram 671. Destes, nenhum se 

dedica a pesca em águas interiores não marítimas. Toda a pesca é, portanto, marítima, ocupando a pesca 

polivalente 613 pescadores, a pesca de arrasto 45 pescadores e a pesca de cerco 13 pescadores. 

Estão registadas em Sines (final de 2012), 203 embarcações de pesca, sendo 164 a motor e 39 sem motor. 

As características da frota de embarcações matriculadas em Sines, incluindo as suas dimensões médias 

(em termos de arqueação), apresentam-se no quadro seguinte. 
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Quadro 30 – Embarcações de pesca matriculadas em Sines (2012) 

Indicador Unidade Sines (1) 

Embarcações de pesca – Total 

N.º 

203 

     Com motor 164 

     Sem motor 39 

Capacidade das embarcações de pesca – total 

GT (3) 

2.147 

     Com motor 2.127 

     Sem motor 20 

Arqueação média das embarcações de pesca (2) GT por embarcação 10,6 

Notas: 
(1) Todas as embarcações do litoral do Alentejo estão registadas no porto de Sines; 
(2) A arqueação média das embarcações ao nível nacional é de 12,1; 
(3) Acrónimo de Gross Tonnage. Unidade de arqueação (ou tonelagem) de uma embarcação, que exprime a respetiva 
capacidade de carga em volume. 
Fonte: INE (2013). 

Verifica-se assim que cerca de 81% das embarcações matriculadas no Porto de Sines são motorizadas. Em 

média, a arqueação das embarcações é de 10,6 GT, valor que se encontra abaixo da média nacional, 

12,1 GT. 

Em 2012 o total de pescado registado na capitania do porto de Sines foi de 8.942 ton, correspondendo a 

uma receita de 13.018 milhares de euros. Todo o valor referido se reporta a espécies marinhas, sendo os 

peixes marinhos (sobretudo pela importância da pesca da sardinha e a cavala) a tipologia de pescado com 

maior peso em termos de volume e valor (representando 93,3% do total da capturas e correspondendo a 

80,8% da receita). 

Neste contexto, verifica-se que a atividade pesqueira em Vila Nova de Milfontes, além de ter socialmente 

um peso reduzido, não tem expressão na área do estuário onde irão decorrer as dragagens previstas. 

Com efeito, apesar da localização de Vila Nova de Milfontes no estuário do rio Mira, a atividade pesqueira 

desenvolve-se, no essencial, no mar. 

Por este facto, e pelas condicionantes (profundidade, velocidade da corrente) da barra do rio Mira, o Porto 

de Pesca de Vila Nova de Milfontes localiza-se na linha de costa, 2 km a norte da foz do rio Mira. O Porto 

das Barcas, também conhecido como “Portinho do Canal”, é o porto de maior movimento do concelho de 

Odemira, albergando cerca de 60 embarcações. O Portinho do Canal foi alvo de obras de requalificação 

que o dotaram de uma nova Lota e de um conjunto de aprestos destinados aos pescadores, que permitem 

melhores condições de trabalho e maior organização da atividade desenvolvida (http://www.turismo.cm-

odemira.pt/). 
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Além do Portinho do Canal existe um cais equipado com rampa varadouro no centro urbano de Vila Nova 

de Milfontes, no estuário do rio Mira, a montante do Forte de São Clemente.  Conhecido por cais da 

Câmara Municipal, é atualmente apenas utilizado por alguma navegação, no essencial de recreio e de 

pesca recreativa (cerca de 30 embarcações).  

Na margem sul do rio Mira, na freguesia de Longueira / Almograve, existe, também na frente de mar, o 

Porto de Pesca de Lapa de Pombas, o menor do concelho de Odemira. Este porto, localizado a cerca de 

13 km a sul da foz deste rio, sofreu também, recentemente, diversas obras de beneficiação. 

Com caráter informal, existe, na linha de costa, na proximidade de Vila Nova de Milfontes, alguma 

atividade de apanha de percebes, mexilhões, polvos e lapas em praias e rochas, para consumo local. 

 
Fonte: http://guia.vnmilfontes.info 

Fotografia 33 – Cais da Câmara Municipal de Odemira em Vila Nova de Milfontes, no estuário do rio Mira 
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4.9.6.2. Aquicultura 

Embora de forma mais indireta, a aquicultura também se relaciona com o uso de recursos hídricos que 

podem, eventualmente, ser afetados pelo projeto. 

De acordo com o Anuário Estatístico da Região Alentejo de 2012 (INE, 2013), toda a produção aquícola 

regional provém de explorações em águas salobras e marinhas. A produção total anual na região em 2012 

foi de 234 ton, correspondendo a uma receita de 1.126 milhares de euros.  

Estão registadas 4 empresas de aquicultura no concelho de Odemira. Destas empresas, três exercem a sua 

atividade junto da margem do rio Mira (ocorrendo aproveitamento de antigas salinas). As áreas de 

produção localizam-se, porém, bem a montante da ponte rodoviária (que se situa 1,3 km a montante da 

área a dragar). As espécies produzidas são a dourada, robalo legítimo, linguado legítimo e sargos. 

 

4.9.6.3. Construção 

As atividades relacionadas com a construção podem envolver alguns trabalhadores que, eventualmente, 

possam ser mobilizados para as atividades de dragagens e intervenção nas praias e dunas.  

Estas atividades apresentam maior relevância social à escala da freguesia de Vila Nova de Milfontes 

(envolvendo, de acordo com os censos de 2011 [INE, 2014], 14,6% da população ativa empregada), valor 

acima da média do concelho (10,7%) e da sub região Alentejo Litoral (NUT III – 8,9%). Na Freguesia de 

Longueira/Almograve o valor correspondente é mais baixo que os anteriores (8,2%). 

 

4.9.6.4. Comércio 

O comércio (por grosso e a retalho) é, das atividades selecionadas, a que apresenta maior relevância 

social ao nível do Alentejo Litoral e do concelho de Odemira. O desenvolvimento das atividades ligadas ao 

comércio espelha, de certo modo, a vitalidade económica local, além de que parte destas atividades 

beneficiam também do turismo, devido ao fluxo de visitantes. 

Apesar de ligeiramente abaixo da média regional e municipal, as atividades ligadas ao comércio têm um 

peso social importante nas freguesias de Vila Nova de Milfontes e Longueira / Almograve (16,6% e 11,2% 

do total da população ativa empregada, respetivamente), de acordo com os censos de 2011 (INE, 2014). 
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4.9.6.5. Alojamento, restauração e outras atividades turísticas 

As atividades ligadas a serviços de alojamento, restauração e outras atividades ligadas ao turismo, são no 

seu conjunto, de entre as atividades selecionadas, e de acordo com os censos de 2011 (INE, 2014), as que 

apresentam maior relevância nas freguesias de Vila Nova de Milfontes e Longueira / Almograve 

(representando 17,0% e 13,4% do total da população ativa empregada, respetivamente). Estes valores 

traduzem um peso relativo superior ao verificado a nível municipal e ao nível do Alentejo Litoral. 

O peso social das atividades relacionadas com o turismo espelha bem a importância deste ramo de 

atividade económica ao nível local. Por outro lado são atividades que têm como principal suporte o vetor 

sol/mar/praia/estuário, interessando assim particularmente a sua abordagem no âmbito do projeto em 

análise. 

Vila Nova de Milfontes constitui, desde há largas décadas, um referencial de turismo balnear na costa 

alentejana, para o que contribuiu a extensão e qualidade das suas praias, a possibilidade de abrigo 

proporcionada pelo estuário do rio Mira, a existência de um centro urbano consolidado e uma 

acessibilidade ao mar mais fácil do que em muitos outros pontos do litoral. 

Historicamente, uma anterior rivalidade com a vila de Sines como destino balnear no litoral Alentejano foi 

ultrapassada pelo facto de, nessa vila, se ter desenvolvido um extenso complexo industrial e um grande 

porto comercial (Quaresma, 2003). 

Por outro lado a constituição do Parque Nacional do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina em 1995, 

antecedida pela criação de Área de Paisagem Protegida em 1988, permitiu conter, a sul de Sines, o 

desenvolvimento de outros núcleos turísticos, beneficiando, de forma relativa, Vila Nova de Milfontes, por 

se tratar do maior núcleo urbano já consolidado e na proximidade de praias (permitindo deslocações a 

pé). 

Deste modo a oferta de alojamentos turísticos, sobretudo apoiada no arrendamento de casas (alojamento 

local), por vezes com caráter informal, apresenta uma concentração de capacidade em Vila Nova de 

Milfontes sem paralelo em qualquer outra localidade do concelho de Odemira. Acresce ainda o facto de 

existirem na vila dois parques de campismo (Camping Milfontes e Campiférias), além do Parque de 

Campismo Sitava, localizado nas proximidades (7 km, para norte). 

Segundo dados do Anuário Estatístico da Região do Alentejo de 2012 (INE, 2013), a capacidade de 

alojamento em estabelecimentos formais no concelho de Odemira é de 981 camas981 camas981 camas981 camas.  
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O peso do alojamento em hoteis e pensões é porém de apenas 45%. Esta percentagem, no caso da 

freguesia de Vila Nova de Milfontes deverá ser bem inferior, não só pelo peso relativo da capacidade de 

alojamento nos três parques de campismo existentes, como também pela importância que o alojamento 

local apresenta nesta localidade. 

Quadro 31 – Oferta de alojamento, por tipologias, no concelho de Odemira e freguesias de Vila Nova de 

Milfontes e Longueira/Almograve 

Tipologia de 
alojamento 

Número de unidades de alojamento 

Concelho de 
Odemira 

Freguesia V. M. 
Milfontes 

Freguesia 
Longueira/Alm. 

Casas de campo 29 4 2 

Agroturismo 5 0 0 

Hotel Rural 1 0 1 

Turismo de Habitação 1 1 0 

Hotéis 4 3 0 

Alojamento local 51 25 3 

Apartamentos turísticos 2 2 0 

Parques de Campismo 6 3 0 

Pousada 1 0 1 

Total  100 38 7 

Fonte: http://www.turismo.cm-odemira.pt/. 

O quadro que se segue traduz indicadores de hotelaria para o concelho de Odemira e os restantes 

concelhos do Alentejo Litoral, permitindo enquadrar a realidade deste concelho, no contexto da sub-

região. 

Quadro 32 – Indicadores de hotelaria no Alentejo Litoral 

Unidade 
espacial 

Cap. Aloj. / 
1000 hab 

Hóspedes / 
hab 

Proporção de 
hóspedes 

estrangeiros 

Proporção de 
dormidas 

entre 
julho/setembro 

Proveitos de 
aposento / 
capacidade 

de 
alojamento 

N.º % 
Milhares 

euros 

C
on

ce
lh

o 

Odemira 38,0 0,8 25,7 64,1 1,7 

A. do Sal 52,9 1,2 23,3 56,0 2,2 

Grândola 175,5 4,3 19,9 55,1 2,9 

S. Cacém 19,2 0,8 18,0 44,2 2,9 

Sines 43,9 1,9 27,4 38,6 4,2 

Alentejo Litoral 56,2 1,6 22,0 52,1 2,7 

Fonte: Anuário Estatístico da Região do Alentejo de 2012 (INE, 2013) 
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O concelho de Odemira, afetado pelo importante peso relativo de Vila Nova de Milfontes, evidencia-se por 

um reduzido número de hospedes por habitante, no contexto da sub região.  

Com uma elevada proporção de hóspedes estrangeiros, o concelho de Odemira evidencia-se ainda por ter 

a mais elevada concentração de dormidas no período de julho a setembro. Esta forte sazonalidade mostra 

o grande peso do turismo balnear e indicia uma maior fragilidade e uma menor diversificação do setor 

turístico face a outros concelhos. 

Por fim, é de salientar o facto de que o valor dos proveitos dos aposentos face à capacidade de alojamento 

é mais baixa neste concelho do que em qualquer dos restantes do Alentejo Litoral, o que denota uma 

menor qualificação da oferta existente e uma vocação para segmentos de menor poder económico, em 

clara oposição, por exemplo, com o caso do concelho de Grândola, onde o indicador em causa assume o 

valor mais elevado, espelhando o peso da oferta de elevada qualidade existente, sobretudo na península 

de Troia. 

O quadro que se segue apresenta, em termos absolutos, a capacidade de alojamento em 

estabelecimentos formais no concelho de Odemira e nos concelhos restantes do Alentejo Litoral em 2012, 

de acordo com o Anuário Estatístico da Região Alentejo relativo a este ano (INE, 2013). 

Quadro 33 – Capacidade de alojamento formal em concelhos do Alentejo Litoral (2012) 

Unidade espacial 
Capacidade de alojamento (n.º de camas) 

Total Hotéis Pensões 
Outros 

estabelecimentos 

C
on

ce
lh

o 

Odemira 981 232 214 535 

Alcácer do Sal 673 --- --- 580 

Grândola 2.624 --- --- 2.460 

Santiago do 

Cacém 
574 316 --- --- 

Sines 618 --- 181 --- 

Alentejo Litoral 5.470 750 725 3.995 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo de 2012 (INE, 2013). 

Também em termos absolutos e de acordo com dados do Anuário Estatístico da Região Alentejo (2012), o 

proveito total anual do aposento (formal) no concelho de Odemira foi de 1.700 milhões de euros, cerca de 

um décimo do total do Alentejo Litoral (14.873 milhões de euros). 

Considerando o alojamento turístico formal, apresentam-se os dados disponíveis das taxas líquidas de 

ocupação ao nível do concelho de Odemira (2012), contextualizando-os no âmbito dos dados relativos aos 

restantes concelhos do Alentejo Litoral e dos valores médios relativos à sub região Alentejo Litoral. 
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Quadro 34 – Taxa de ocupação-cama (líquida) nos concelhos do Alentejo Litoral (2012) 

Unidade espacial 
Taxa de ocupação-cama (líquida) 

Total Hotéis Pensões 
Outros 

estabelecimentos 

C
on

ce
lh

o 

Odemira 19,7 25,4 18,9 17,9 

Alcácer do Sal 17,7 --- --- 16,2 

Grândola 20,3 --- --- 20,1 

Santiago do 

Cacém 
22,3 30,0 --- --- 

Sines 28,2 --- 26,3 --- 

Alentejo Litoral 20,9 27,5 18,3 20,2 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo de 2012 (INE, 2013). 

Denota-se que o concelho de Odemira revela taxas de ocupação reduzidas, ligeiramente abaixo da média 

da sub região, havendo que atender à elevada concentração das dormidas na época balnear e ao peso do 

alojamento informal. 

Nos últimos anos a procura turística, medida pelo número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros, 

tem apresentado uma evolução hesitante, quer no conjunto do Alentejo Litoral, quer no caso do concelho 

de Odemira, em particular. 

Quadro 35 – Evolução do n.º de dormidas em estabelecimentos formais nos concelhos do Alentejo Litoral 

(2008-2012) 

Unidade espacial 
Evolução do n.º de dormidas em estabelecimentos formais 

2008 2009 2010 2011 2012 

C
on

ce
lh

o 

Odemira 57.901 50.455 (�) 43.701 (�) 52.733 (�) 47.737 (�) 

Alcácer do Sal 25.415 35.557 (�) 41.123 (�) 40.677(�) 33.696 (�) 

Grândola 28.158 85.017 (�) 110.857 (�) 139.762 (�) 177.394 (�) 

Santiago do 

Cacém 
54.170 46.318 (�) 50.199 (�) 63.457 (�) 47.917(�) 

Sines 73.613 60.191 (�) 61.315 (�) 79.966 (�) 63.289 (�) 

Alentejo Litoral 239.287 277.538 (�) 307.195 (�) 376.595 (�) 370.033 (�) 

Fonte: INE (2014). 

No período analisado (2008-2012) apenas o concelho de Grândola registou acréscimos todos os anos. No 

conjunto da sub região, verificou-se em 2012 uma diminuição do n.º de dormidas, invertendo-se a 

tendência de subida verificada em anos anteriores. 
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No conjunto do Alentejo Litoral, o concelho de Odemira destaca-se pela negativa, uma vez que, no período 

analisado, apenas se registou crescimento do n.º de dormidas num único ano (2011), chegando-se a 2012 

com valores de número de dormidas relativamente reduzidos, que só foram inferiores em 2010, quando se 

atingiu o valor mínimo.  

 

4.9.6.6. Atividades de lazer e desportivas 

A principal motivação dos visitantes a Vila Nova de Milfontes é a prática balnearprática balnearprática balnearprática balnear, associando 

frequentemente estadias de alguns dias, mas também muitas visitas de fim de semana, sobretudo por 

população residente no interior do Alentejo. De acordo com o Anuário Estatístico da Região Alentejo 

(2012), a duração média das estadas em alojamentos no concelho de Odemira é de 2,4 noites, valor em 

linha com a média do Alentejo Litoral (INE, 2013). 

As praias mais próximas do centro urbano são as mais frequentadas, sendo a mais próxima a praia da 

Franquia, alvo da intervenção em estudo. 

A praia da Franquia é a mais icónica de Vila Nova de Milfontes. Apesar das suas dimensões relativamente 

reduzidas é muito procurada, sendo particularmente adequada para crianças, uma vez que, sendo virada 

para o estuário, apresenta condições de abrigo face à ondulação. Outra importante vantagem desta praia 

reside no facto de ser a que se encontra mais próxima do centro urbano de Vila Nova de Milfontes, 

permitindo, para muitas pessoas, fácil acesso a pé desde o local de alojamento. Este aspeto é 

particularmente importante, atendendo à dificuldade de estacionamento durante a época balnear. 

Esta praia tem como infraestruturas de apoio casas de banho, estacionamento, duches, aluguer de 

espreguiçadeiras e de toldos e posto de primeiros socorros. Tem como apoio de praia o Quebramar Beach 

Bar (localizado dentro da própria praia), que durante a noite funciona também como bar e local de 

organização de festas. Geralmente, de acordo com informação facultada localmente, este bar funciona até 

ao fim do ano, reabrindo em maio. 

É possível nesta praia o aluguer de canoas, sendo também um local comum de partida para prática de 

windsurf. 
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Fonte: A Terceira Dimensão (http://portugalfotografiaaerea.blogspot.com) 

Fotografia 34 – Panorâmica da praia da Franquia mostrando a sua localização junto do núcleo urbano de 

Vila Nova de Milfontes 

Nos últimos anos tem sido bem visível a diminuição do areal nesta praia, tornando-se o espaço cada vez 

mais exíguo, face à procura, o que contribui para tornar a praia muito densamente ocupada na época 

balnear. 

Pela conjugação das suas características físicas e de acessibilidade, a praia do Farol, na foz do Rio Mira é 

também muito concorrida. Esta praia, com frente de mar e frente de rio, tem algumas infraestruturas de 

apoio, incluindo um restaurante/bar na própria praia, aberto apenas na época balnear, posto de primeiros 

socorros, e parque de estacionamento (Fotografia 35 e Fotografia 36). 
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Fonte: http://guia.vnmilfontes.info 

Fotografia 35 – Panorâmica da praia do Farol mostrando as suas frentes marítima e fluvial 

 
Fonte: http://www.playocean.net/portugal/odemira/praias/praia-do-farol 

Fotografia 36 – Praia do Farol, vista a partir da margem sul do rio Mira 

A esta praia segue-se, para o lado marítimo a norte, uma outra praia mais larga (Praia do Carreiro da 

Fazenda). Esta praia não tem acessos formais, sendo marginada, pelo interior, por dunas (a noroeste da 

praia da Franquia), verificando-se sobre estas pisoteio para acesso ao areal. A praia pode também ser 

acedida a pé a partir do areal da praia do Farol, a sul e, do lado norte, por um caminho de terra batida a 

partir da ETAR de Vila Nova de Milfontes. Sem qualquer estrutura de apoio, sem acessos adequados e com 

exposição à agitação marítima, esta praia é menos atrativa que as anteriores, sendo menos procurada, 

mesmo na época balnear. 
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A praia das Furnas, na margem sul do estuário do rio Mira, acessível por barco de passageiros desde 

Milfontes ou de automóvel, é também muito procurada na época balnear. Tal como a praia do Farol, esta 

praia tem uma frente de mar e outra de rio, mas estas diferem bastante em termos de qualidade do areal, 

que é bastante estreito e de declive acentuado na frente de rio, contrariamente ao que sucede na frente de 

mar. Como infraestruturas tem dois apoios de praia (um próximo da frente de rio, aberto todo o ano e 

outro próximo da frente de mar, mas a cerca de 60 m para interior do areal), estacionamento e posto de 

primeiros socorros. É possível o aluguer de meios recreativos. Existe também próximo um parque de 

merendas. 

As praias do Farol, Franquia e Furnas partilham em comum terem uma frente para o estuário do rio Mira. 

As duas últimas foram galardoadas com Bandeira Azul na época balnear de 2014. 

 
Fonte: A Terceira Dimensão (http://portugalfotografiaaerea.blogspot.com) 

Fotografia 37 – Panorâmica da Praia das Furnas mostrando as suas frentes marítima e fluvial 

A atividade balnear associa também a prática de desportos náuticosdesportos náuticosdesportos náuticosdesportos náuticos, designadamente surf, windsurf, 

canoagem, vela, barcos a motor, verificando-se, à exceção do surf que se pratica no mar, o uso das águas 

do estuário, designadamente em frente à Praia da Franquia, beneficiando das condições de abrigo aí 

existentes. 
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De referir que, na proximidade da praia da Franquia, encontram-se instalações do Clube Náutico 

“Milfontes” (http://cnmilfontes.pt/). Este clube, fundado em 1989, centra a sua atividade na canoagem. 

Os percursos são habitualmente realizados no rio Mira, considerado um dos menos poluídos da Europa e 

navegável 35 km para montante, desde a foz. O pequeno cais onde se embarca para as canoas localiza-se 

próximo do extremo montante da praia numa zona onde o areal da praia é mais estreito. Num terreno 

próximo são armazenadas as canoas (Fotografia 38). 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 38 – Instalações do Clube Náutico na praia da Franquia 

Pelo Clube Náutico “Milfontes” passaram já centenas de atletas que ali se formaram, tendo atualmente 

mais de sete dezenas de praticantes no ativo, contando também com a integração de paratletas. O clube 

assume um papel de destaque a nível desportivo regional e nacional sendo frequente contar com vários 

campeões regionais, campeões nacionais e atletas representantes da Seleção Nacional de canoagem. 

O Clube Náutico “Milfontes”, assim como o Clube Fluvial “Odemirense”, de Odemira, organizam 

habitualmente provas competitivas e recreativas no rio Mira. A atividade de canoagem desenvolve-se nas 

modalidades competitivas de regatas em linha, fundo e maratona, e também no mar, em kayaks. 

As excelentes condições para a prática de canoagem que o rio Mira oferece constituem o atrativo principal 

para o empreendimento turístico Milfontes Canoe Village suportado por dois resorts turísticos de elevada 

qualidade: o Duna Parque Beach Clube, a 320 m a noroeste da praia da Franquia e o Moinho da Asneira, 

na margem direita do rio Mira, 1,4 km a montante da ponte rodoviária. 
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De referir também a Associação Foz do Mira, fundada em 2003 por um grupo de bodyboarders, surfistas, 

kitesurfers e algumas pessoas locais (http: //www.jf-vnmilfontes.pt). 

Esta associação tem como objetivos principais a preservação do meio ambiente, a divulgação do surf, 

kitesurf e bodyboard junto das camadas mais jovens. Hoje em dia a Associação Foz do Mira conta com 70 

sócios que participam nas atividades anuais. O plano de atividades anual inclui limpezas de praia, 

organização de campeonatos de surf e bodyboard, e a escola de surf de Milfontes que serve os jovens do 

concelho durante todo o ano. 

Junto da praia da Franquia existe terreno preparado para a prática de futebol de praiafutebol de praiafutebol de praiafutebol de praia e voleibol de praiavoleibol de praiavoleibol de praiavoleibol de praia. 

O Grupo Desportivo Praia Milfontes tem realizado jogos de praia neste areal, sendo de referir também a 

realização de torneios competitivos destas modalidades que aí têm sido realizados. De acordo com 

informação obtida localmente (comunicação oral, agosto de 2014), o terreno é propriedade privada, foi 

desmatado (estava coberto de silvas) e só é cedido para este tipo de eventos; no entanto não tem sido 

utilizado, o que se pôde confirmar na visita ao local, dado que o terreno apresenta alguma vegetação 

(Fotografia 39). 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 39 – Terreno utilizado para a prática de futebol e vólei de praia 
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4.9.6.7. Transporte fluvial de passageiros 

Identificam-se dois operadores que efetuam, durante a época balnear, transporte fluvial de passageiros 

entre Vila Nova de Milfontes e a praia das Furnas. Ambos os operadores se dedicam também à realização 

de percursos turísticos no rio Mira. 

Um dos operadores é o chamado “ferry boat” (embarcação de motor a quatro tempos com 0,5 m de calado 

e capacidade para 12 pessoas; o operador também usa, sobretudo como táxi, uma embarcação mais 

pequena, de motor a 2 tempos), que se serve de um pequeno cais privado existente junto ao Forte de São 

Clemente (“cais da D. São” [comunicação oral, agosto de 2013]) e de um outro cais (o mais a jusante) na 

frente ribeirinha da praia das Furnas. Fora da época balnear esta embarcação faz serviço de “táxi” (para 

atravessamento do rio Mira), nomeadamente no âmbito da designada “Rota Vicentina”, encerrando 

atividade em dezembro e janeiro. 

O outro operador, ligado a um grupo turístico que integra também unidades de alojamento, utiliza o barco 

“Moliceiro” servindo-se, do lado de Vila Nova de Milfontes, do cais existente na zona do promontório entre 

a praia da Franquia e a praia do Farol e do cais da Câmara Municipal, a montante do Forte de São 

Clemente; na margem oposta utiliza o segundo cais que existe na praia das Furnas em frente à praia da 

Franquia e, de resto, serve-se de outros cais mais a montante, como o do monte da Asneira, que pertence 

ao mesmo proprietário. Para além do transporte de passageiros na época balnear (serviço que se iniciou 

no verão de 2014) o Moliceiro faz passeios turísticos no rio Mira todo o ano, embora fora da época balnear 

apenas por marcação. 
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4.9.7. Síntese 

Efetuou-se uma caracterização dos aspetos socioeconómicos mais relevantes que importa atender no 

âmbito do projeto, focando-se questões como a dinâmica demográfica, emprego e atividades económicas, 

aprofundando-se a análise das atividades locais que se relacionam com a utilização de recursos afetados 

pela intervenção prevista.  

Como síntese, sublinham-se os aspetos considerados mais relevantes que importa ter presente para a 

avaliação de impactes: 

• A freguesia de Vila Nova de Milfontes destaca-se no contexto regional por ter apresentado 

no período 2001-2011 um franco crescimento demográfico (18,15%), contrariando a evolução 

negativa que se verificou à escala da região do Alentejo, sub região Alentejo Litoral e 

concelho de Odemira; 

• A maior dinâmica demográfica de Vila Nova de Milfontes não tem reflexo positivo na taxa de 

desemprego que, de acordo com dados de 2011, assumindo o valor de 14,7%, é superior à 

média do concelho de Odemira e bem superior à média do Alentejo Litoral; 

• Os ramos de atividade económica que se relacionam com a intervenção prevista 

representam mais de metade das oportunidades de trabalho na freguesia de Vila Nova de 

Milfontes; 

• As atividades ligadas ao alojamento, restauração e turismo são, entre as atividades 

selecionadas, as que mais proporção de empregos proporcionam nas freguesias de Vila 

Nova de Milfontes e Longueira/Almograve, contrariamente ao que sucede ao nível do 

concelho de Odemira e do Alentejo Litoral; 

• A pesca é uma atividade com importância muito reduzida nas freguesias de Vila Nova de 

Milfontes e Almograve, em termos de suporte de emprego; 

• A freguesia de Vila Nova de Milfontes é, no âmbito do concelho de Odemira, a que concentra 

maior capacidade de alojamento; 

• No contexto do Alentejo Litoral, o concelho de Odemira é o concelho onde a concentração de 

dormidas no período de julho a setembro é superior (64,1%); 

• No concelho de Odemira as taxas de ocupação dos alojamentos são relativamente reduzidas 

(17,9%), encontrando-se abaixo da média da sub região do Alentejo Litoral; 

• No período compreendido entre 2008 e 2012 tem-se verificado uma tendência geral de 

diminuição do número de dormidas no concelho de Odemira, contrariamente ao que sucede 

no conjunto do Alentejo Litoral; 
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• A atividade turística em Vila Nova de Milfontes é suportada, no essencial, pela prática 

balnear, sendo a praia da Franquia a mais procurada, seguindo-se as praias das Furnas e do 

Farol; estas três praias dispõem de diversos equipamentos de apoio, tendo as duas 

primeiras sido galardoadas com Bandeira azul na época balnear de 2014; 

• A praia da Franquia associa tradição de prática de atividades desportivas, havendo a 

salientar competições de Futebol e Vólei de Praia que já tiveram lugar num terreno próximo e 

competições de canoagem no rio Mira, com partida num cais existente na praia; 

• O rio Mira é navegado por embarcações de pesca e recreativas que fundeiam junto ao Cais 

da Câmara Municipal, a montante do Forte de São Clemente; existe ainda transporte de 

passageiros de Vila Nova de Milfontes para a praia das Furnas, que é regular na época 

balnear e ocasional (serviço de “táxi”) no resto do ano. Ocorrem ainda, sobretudo na época 

balnear (mas também no resto do ano, por marcação), passeios turísticos de barco no rio 

Mira (para montante), com partida em Vila Nova de Milfontes. 
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4.9.8. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

A praia da Franquia e a área adjacente, incluindo o estuário do rio Mira, são espaços de salvaguarda, de 

acordo com os instrumentos de gestão territorial em vigor. Deste modo não estão previstas, nem são 

admitidas, intervenções relevantes que alterem as condições atuais. 

Admite-se que a atividade balnear em Vila Nova de Milfontes continue a ser um vetor essencial do 

desenvolvimento desta vila, sendo de supor uma progressiva qualificação e diversificação da oferta 

turística. 

Contudo, na ausência do projeto, a continuidade do processo de erosão da praia da Franquia tenderá a 

constituir um forte constrangimento ao potencial de uso desta praia, para a qual já foram feitos diversos 

investimentos em termos de infraestruturação. Este aspeto é crítico para o turismo balnear em Vila Nova 

de Milfontes, dada a localização desta praia na proximidade do centro urbano, acessibilidade a pé e 

posição de abrigo no estuário do rio Mira, características que, combinadas, são únicas no contexto da 

envolvente. 

Com efeito, a perda de areal da praia da Franquia torna o espaço mais exíguo. Com os visitantes habituais, 

a área disponível por pessoa é cada vez menor, o que diminui substancialmente a qualidade da 

experiência de praia dos seu utentes e pode levar banhistas habituais a procurarem outras praias. Admite-

se assim que venha a registar-se uma maior pressão sobre a praia do farol e em outras da envolvente. 

Neste contexto, é mais provável que, na área a noroeste da praia da Franquia, se continue a manifestar 

degradação das dunas, se não forem tomadas medidas para regular ou evitar o pisoteio para acesso à 

praia do Carreiro da Fazenda. 

Sem a intervenção prevista é de admitir que, nos próximos anos, outros destinos balneares na costa 

alentejana registem no futuro uma maior procura em detrimento de Vila Nova de Milfontes, prejudicando a 

atividade turística nesta localidade, podendo, por arrasto, vir a verificar-se implicações negativas sensíveis 

na economia local e no emprego no seu conjunto. 

Sem intervenção, a continuação do processo de assoreamento do canal principal de vazante trará como 

efeito uma deterioração progressiva das condições de navegabilidade do estuário do rio Mira, que já 

atualmente são precárias. 

É de prever, assim, que as maiores embarcações de pesca, recreio e transporte de passageiros que 

atualmente navegam, já com alguma dificuldade, venham a ficar, cada vez mais, limitadas a navegação na 

preia mar.  
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4.10. Património 

4.10.1. Introdução 

No presente subcapítulo procede-se à identificação e caracterização do património histórico-cultural, nas 

vertentes arqueológica, arquitetónica e etnográfica, presente na área de Estudo em meio aquático e em 

meio terrestre. 

Neste âmbito são considerados todos os vestígios, edificações, imóveis classificados e outras ocorrências 

de valor patrimonial, enquanto testemunhos materiais, que permitem um reconhecimento da história local 

e do território afeto ao projeto. 

O trabalho encontra-se abrangido pela alínea c) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho 

(que aprova o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 

287/2000) como “categoria C – ações preventivas a realizar no âmbito de trabalhos de minimização de 

impactes devidos a empreendimentos públicos ou privados, em meio rural, urbano ou subaquático”. Os 

princípios de ação e as metodologias a implementar enquadram-se no Decreto-Lei n.º 270/99 (e 

posteriores alterações),  no Decreto-Lei n.º 164/97, de 27 de junho (Património Cultural Subaquático) e no 

Decreto-Lei n.º 65/2006, de 18 de julho, que ratifica a Convenção sobre a Proteção do Património Cultural 

Subaquático, aprovada na XXXI Sessão da Conferência Geral da UNESCO. 

A abordagem ao património cultural, nas vertentes arqueológica, arquitetónica e etnográfica, decorre da 

crescente necessidade de conciliar o progresso económico e social das regiões com a memória coletiva 

dos seus habitantes, materializada em testemunhos da presença humana no território. Para poder 

proceder a uma correta análise é necessário considerar todos os indícios que permitam uma apreciação da 

história local, abrangendo assim imóveis classificados, edificações (património arquitetónico), elementos 

construídos relacionados com o passado recente ainda bem vincado na memória da população 

(património etnográfico) e património móvel, soterrado e/ou submerso (vestígios arqueológicos), ou seja, 

testemunhos materiais que permitam um reconhecimento dos vários processos de ocupação do território 

afeto ao projeto em análise. 
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Assim, no âmbito do presente estudo, foram considerados elementos patrimoniais distintos que se 

encontram na área de projeto e na sua envolvente, incluídos nos seguintes campos: 

• Elementos abrangidos por figuras de proteção, nomeadamente os imóveis classificados ou 

outros monumentos e sítios incluídos nos Planos de Ordenamento; 

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que constem em inventários 

patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor se encontra 

convencionado; 

• Elementos singulares e vestígios materiais de antropização do território, ilustrativos de 

processos tradicionais de organização do espaço e de exploração dos seus recursos 

naturais, em suma, do modus vivendi de povos e populações que aí tenham habitado ou 

passado. 

As realidades passíveis de integrar o âmbito do presente estudo são: 

• Vestígios arqueológicos numa aceção restrita (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos, contudo passíveis de 

deteção); 

• Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

• Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias-

primas; 

• Estruturas hidráulicas e industriais; 

• Estruturas defensivas e delimitadores de propriedade; 

• Estruturas de apoio a atividades agropastoris; 

• Embarcações; 

• Estruturas de apoio a atividades piscatórias; 

• Outros tipos de estruturas e vestígios arqueológicos e patrimoniais. 
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4.10.2. Metodologia 

A primeira faseprimeira faseprimeira faseprimeira fase, que consiste na recolha de informação, teve como objetivo obter toda a informação 

disponível sobre a área de estudo, que tipos de estudos foram desenvolvidos e que património se 

encontra inventariado. A recolha de informação teve como suporte a bibliografia disponível para a região, 

a cartografia e fontes orais.  

Com a pesquisa de informação procurou-se também avaliar o potencial arqueológico, ou fatores de 

navegabilidade que determinem a possibilidade de ocorrência de património submerso. 

O levantamento bibliográfico teve como fontes de informação os Inventários Patrimoniais de organismos 

públicos (Inventário Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática – Carta Arqueológica – ex-Divisão de 

Arqueologia Náutica e Subaquática; Endovélico e base de dados do património classificado da Direção-

Geral do Património Cultural-DGPC), o Plano Diretor Municipal de Odemira e bibliografia da especialidade. 

É de destacar a recolha bibliográfica de descrições de viajantes e a cartografia portuguesa disponível nas 

principais bibliotecas nacionais (Biblioteca Nacional de Portugal, Arquivo Nacional Torre do Tombo, 

Biblioteca Central da Marinha e Arquivo Central da Marinha). 

Com este levantamento bibliográfico pretende-se a identificação dos locais, imóveis de interesse público, 

edificações ou ocorrências de valor patrimonial potencialmente afetados pela implementação do projeto 

bem como a avaliação da importância dos locais de interesse identificados. 

De forma a melhor se compreender o processo de antropização da área de projeto considera-se necessário 

fazer inicialmente uma leitura mais abrangente do território, sem restrições das atuais barreiras 

administrativas. 
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4.10.2.1. Metodologia específica para ambiente subaquático 

A metodologia aplicada ao ambiente subaquático assentou nos três pilares básicostrês pilares básicostrês pilares básicostrês pilares básicos normalmente 

aplicados em intervenções com características semelhantes: 

• Uma fase de    investigação histórica, para dados patrimoniais referentes à área citada; 

• Uma fase de etno-arqueologia, fortemente baseada na informação de investigadores que 

desenvolvem investigação científica sobre a área em estudo; 

• Por último, uma vertente subaquática (onde se inclui a faixa intertidal), com prospeção 

sistemática por varrimento visual buscando assim evidências antropológicas na Foz do Rio 

Mira. 

Através desta metodologia incidiu-se principalmente na identificação dos seguintes elementosidentificação dos seguintes elementosidentificação dos seguintes elementosidentificação dos seguintes elementos: 

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico, que constem de inventários 

patrimoniais, em trabalhos científicos, e ainda aqueles cujo interesse e valor se encontra 

convencionado; 

• Elementos singulares e vestígios materiais ou etnológicos de antropização do território. Dos 

quais se incide particularmente em: 

- Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico; 

- Achados isolados, manchas de dispersão de materiais e estruturas, parcial ou 

totalmente cobertas por sedimentos, com ênfase em: 

o Estruturas marítimo-portuárias; 

o Estruturas defensivas; 

o Estruturas de apoio de interface marítima; 

o Elementos náuticos de reconhecido interesse científico ou patrimonial; 

o Elementos náuticos isolados; 

o Embarcações e/ou navios. 

Após localização, a caracterização do património cultural subaquático obedece a uma classificação 

ordenada por critérios de importância seguindo o modelo apresentado em Maritime Archaeology 

(Babitsand Tilburg, 1998) e nas definições de Maria Luísa Blot (2003, 27-29) para o termo estruturas do 

meio aquático (Quadro 1).  
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Quadro 36 – A classificação do património náutico 

Primeira Ordem: Património da Humanidade – Naufrágios, 

navios ou estruturas do meio aquático 

a. Estejam associados a eventos históricos de importância 

nacional ou internacional; 

b. Contêm um registo arqueológico único que não existe em 

mais lado nenhum; 

c. Contenham informações históricas ou arqueológicas 

essenciais para um entendimento da evolução humana. 

Segunda Ordem: Património Regional – Naufrágios, navios 

ou estruturas do meio aquático 

a. Estejam associados a eventos históricos de importância 

regional 

b. Contêm um registo arqueológico que contribui 

grandemente para o enriquecimento da informação 

arqueológica; 

c. Contenham informações históricas ou arqueológicas que 

podem dar um grande contributo ao nosso entendimento da 

evolução humana. 

Terceira Ordem: Património Local – Naufrágios ou navios a. estejam associados a eventos históricos de importância 

local; 

b. representem uma das varias fontes de informação 

arqueológica; 

c. contenham informações históricas ou arqueológicas que 

contribuem para o nosso entendimento da evolução humana. 

Quarta Ordem: Património geral – Naufrágios, navios ou 

estruturas do meio aquático 

a. têm uma associação com eventos do passado; 

b. contêm alguma informação arqueológica sobre 

circunstancias relacionadas com a atividade humana; 

c. preservam informações históricas ou arqueológicas que 

encontram-se reproduzidas e estudadas em outros sítios 

arqueológicos. 

Quinta Ordem: Património educacional – Naufrágios, navios 

ou estruturas do meio aquático que embora não apresentem 

informação arqueológica importante, devem ser 

salvaguardados para servir fins científicos e/ou educacionais. 

 

Sexta Ordem: Naufrágios, navios ou estruturas do meio 

aquático que não representem nenhuma associação relevante 

com o passado ou não se preservou suficiente informação 

arqueológica. 

 

Os trabalhos preveem a recuperação dos artefactos localizados no local que se encontrem em claro risco Os trabalhos preveem a recuperação dos artefactos localizados no local que se encontrem em claro risco Os trabalhos preveem a recuperação dos artefactos localizados no local que se encontrem em claro risco Os trabalhos preveem a recuperação dos artefactos localizados no local que se encontrem em claro risco 

de perda ou furtode perda ou furtode perda ou furtode perda ou furto. Os mesmos são alvo de posicionamento por GPS e registo in situ antes da sua 

recuperação. Após a recuperação, são sujeitos às práticas comuns de conservação em campo para 

materiais provenientes de meio submerso adequadas a cada tipo de material e morfologia do artefacto em 

questão. 

O seu depósito temporário para estudo é nas instalações da NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, 

Lda., em Lisboa. 
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4.10.2.2. Metodologia específica para ambiente terrestre 

O ambiente terrestre abrangido pelo projeto na presente fase corresponde às zonas previstas para 

deposição dos dragados e estaleiro, de acordo com as alternativas de projeto: 

• praia da Franquia – alternativas A, B e C; 

• zonas debilitadas do campo dunar e a alta-praia/duna frontal da praia oceânica adjacente 

(praia do Carreiro da Fazenda) – alternativas B e C; 

• praia das Furnas – alternativa C. 

Para os trabalhos desenvolvidos no terrenotrabalhos desenvolvidos no terrenotrabalhos desenvolvidos no terrenotrabalhos desenvolvidos no terreno optou-se por uma estratégia que incluiu as seguintes tarefas: 

• Reconhecimento dos dados inventariados durante a fase de levantamento bibliográfico; 

• Prospeção sistemática por varrimento visual das áreas definidas de incidência direta e 

indireta; 

• O trabalho de campo incluiu ainda a relocalização dos sítios inventariados na proximidade 

da área de projeto. 

A partir das informações e dados coletados, durante as fases de recolha de informação e do trabalho de 

campo, produziram-se a Figura 37, o Quadro 39 e o Quadro 40, que incluem todos os sítios considerados 

na análise de probabilidades de ocorrências patrimoniais na área de estudo. Neste inventário apenas se 

apresenta a informação necessária para o conhecimento genérico do património conhecido.  
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As fichas individuais foram aplicadas exclusivamente ao património identificado na área de projeto. Estas 

fichas são mais específicas quanto à informação apresentada, estando organizadas em três tópicos:  

Localização – Neste campo é apresentada a localização administrativa do sítio/elemento 

patrimonial, onde se inclui a georreferenciação segundo o sistema European Terrestrial Reference System 

1989 (PT.TM06/ETRS89), origem de coordenadas retangulares em Melriça. 

Caracterização – Neste campo são apresentadas as características do sítio, nomeadamente: 

descrição dos materiais e estruturas que se possam observar; breve descrição do enquadramento 

paisagístico; visibilidade do terreno e uso do solo; a principal bibliografia associada (caso o sítio não seja 

inédito); o estado de conservação; o reconhecimento social e científico e a classificação (caso possua 

proteção legal atribuída por Decreto-Lei).  

O valor patrimonial aqui apresentado é obtido através da ponderação dos fatores considerados mais 

importantes para a atribuição do valor do sítio. O sistema utilizado é um sistema qualitativo simples sobre 

o qual se calcula o valor final. O valor é atribuído a cada fator ponderativo de acordo com o seguinte 

quadro: 

Quadro 37 – Atribuição de valor a fatores ponderativos 

Fatores ponderativos Valor 

Conservação (C)  1-4 

Originalidade (Or)  1-4 

Proteção legal (Pl) 1-3 

Reconhecimento social e científico (Rsc) 1-4 

Fórmula de cálculo para o valor patrimonial: Vp = [(C+O+Pl+Rsc)-mín]/(máx – mín)] 

O valor patrimonial (Vp) atingido é de 0 a 1, sendo atribuída uma classe de valor patrimonial em função da 

soma obtida: 

Quadro 38 – Atribuição de valor patrimonial (Vp) e de significância de impacte (Im) 

Valor obtido 
Valor patrimonial / 

Significância de impacte 

≥ 0,76 < 1,00 4 Muito significativo 

≥ 0,51 < 0,75 3 Significativo 

≥ 0,26 < 0,50 2 Pouco significativo 

≥0 <0,25 1 Nulo 
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Os parâmetros de medição do valor patrimonial não possuem uma dimensão física, e assim, a fiabilidade 

do processo não depende tanto da rigidez dos parâmetros mas da homogeneidade da aplicação dos 

critérios de avaliação.  

Impactes previstos – No campo dos impactes previstos são apresentados os fatores magnitude 

de impacte (Ma), reversibilidade da ação (Rv), ação impactante e a significância de impacte. Os fatores 

ponderativos utilizados para a atribuição da significância de impacte são o valor patrimonial (Vp), o 

reconhecimento social e científico (Rsc), a magnitude de impacte (Ma) e a reversibilidade da ação (Rv). Os 

valores atribuídos aos fatores ponderativos são de 1 a 4. 

A fórmula de cálculo utilizada para obter o valor da significância é em todo semelhante à utilizada para 

obter o valor patrimonial (Vp), sendo esta Im = [(Vp+Rsc+Ma+Rv)-mín]/(máx – mín)]. Ao valor obtido, de 0 

a 1, é atribuída uma classe de significância de impacte (Quadro 38). 

O registo fotográfico tem como objetivo principal a ilustração do património identificado e como do 

território em que se integra. A fotografia serve ainda para ilustrar o grau de visibilidade do solo. 

A cartografia produzida para o património inclui dois desenhos (Anexo IV, Volume II): o Desenho 23 tem 

como tema a representação do enquadramento histórico na área de projeto e envolvente, sendo 

apresentado à escala 1:25.000. Os sítios são os georreferenciados nas bases de dados nacionais 

(disponibilizados pela Divisão de Inventário, Documentação e Arquivo, da Direção-Geral do Património 

Cultural e por fonte oral) e os corrigidos pelo presente trabalho; o Desenho 24 tem como objetivo 

representar graficamente o grau de visibilidade da área terrestre e submersa de projeto e o património 

identificado e afetado. 

Em função dos resultados obtidos na caracterização e avaliação de impactes, são propostas ações de 

mitigação no capítulo 6. 

Seguidamente, apresentam-se, de forma mais detalhada, as tarefas específicas desempenhadas para a 

caracterização da situação de referência no âmbito do presente descritor. 
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4.10.3. Caracterização patrimonial da área de estudo 

4.10.3.1. Informação obtida em bibliografia, cartografia e por fonte oral 

De modo a completar a informação bibliográfica foram contactadas diferentes fontes, sendo estas: 

• Empresa Ecoalgas; 

• Arqueólogo Jorge Vilhena; 

• Prof. António Quaresma; 

• Responsável do Instituto de Socorros a Náufragos em Vila Nova de Milfontes; 

• Pescadores locais. 

A pesquisa cartográficapesquisa cartográficapesquisa cartográficapesquisa cartográfica incidiu num conjunto de mapas antigos, designadamente os apresentados nas 

figura seguintes (http://arkeotavira.com/Mapas/). 

 

Figura 33 – Mapa de Pedro Texera (1634) 
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Figura 34 – Mapa de Karel Allard (1660) 

 
 

Figura 35 – Mapa de William Faden (1767) 
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Figura 36 – Mapa de Johnny Cary (1801) 

No concelho de Odemira estão referenciadas 426 ocorrências arqueológicas, 16 das quais em meio 

submerso. Na freguesia de Vila Nova de Milfontes, localizada na margem norte do rio Mira, são conhecidas 

47 ocorrências em meio terrestre e 5 em meio submerso. A margem sul do rio pertence à freguesia de 

Longueira/Almograve e estão registadas 58 ocorrências em meio terrestre e 9 em meio submerso. 
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Nota: * inclui os sítios da atual freguesia de Longueira/Almograve. 
Fonte: http://arqueologia.igespar.pt/ 

Figura 37 – Património arqueológico em meio terrestre, no concelho de Odemira, por freguesia 

No Quadro 39 e no Quadro 40 são apresentadas as ocorrências conhecidas na freguesia de Vila Nova de 

Milfontes e na margem sul do rio Mira, a jusante do viaduto da ER-393, dando-se destaque aos sítios 

abrangidos pelo projeto. 

Quadro 39 – Património arqueológico em meio terrestre 

Designação Cns* Tipologia Descrição Cronologia 

Bufardas / Fonte 

do Calhau 

10974 Estação de Ar 

Livre 

Achados líticos dispersos  Paleolítico e 

mesolítico 

Ponte do Calhau 6758 Estação de Ar 

Livre 

Referências a achados dispersos.  Paleolítico e 

mesolítico 

Porto das Barcas 6766 Estação de Ar 

Livre 

Achados isolados de materiais líticos ao longo do topo da 

falésia, lascas de quartzo e quartzito. Ao longo da arriba, numa 

extensão de 300 metros para Norte da ponta do Porto das 

Barcas. 

Paleolítico e 

mesolítico 
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Designação Cns* Tipologia Descrição Cronologia 

Foz do Mira 10976 Estação de Ar 

Livre 

Nível de concheiro (contido numa duna consolidada) com 

macro-utensílios em grauvaque e quartzito (lascas, núcleos, 

seixos afeiçoados). Foram obtidas três datações por 

radiocarbono que forneceram resultados médios de 8500 a.C.  

Paleolítico e 

mesolítico 

Pedra do 

Patacho 

7067 Estação de Ar 

Livre 

Achados do tipo mirense, com níveis de concheiro com 

"Littorina Littorea", macroutensílios em grauvaque e quartzito. 

Paleolítico e 

mesolítico 

Palheirão Furado 

1 

10973 Estação de Ar 

Livre 

Na duna consolidada, sob a duna móvel, vestígios de 

macrolascas e machados mirenses em quartzito e grauvaque.  

Mesolítico 

Pedra do 

Soldado 

10975 Estação de Ar 

Livre 

Na duna consolidada, numa pequena arriba sobre a praia, 

achados dispersos de indústrias macrolíticas: lascas, núcleos, 

seixos afeiçoados em grauvaque e quartzito.  

Mesolítico 

Ponta da 

Galhofa 

10972 Estação de Ar 

Livre 

Indústrias líticas de fácies mirense (lascas, núcleos e seixos 

afeiçoados) 

Mesolítico 

Monte das 

Pedras 

14749 Estação de Ar 

Livre 

Patamar sobranceiro ao estuário do Mira, interrompido por 

linhas de água.Terreno muito pedregoso, com pedras de rochas 

calcárias.Os materiais arqueológicos ocorrem no ponto mais 

alto do patamar. 

Neo-calcolítico 

Quinta do Mira 15060 Estação de Ar 

Livre 

Dispersão de pedras de xisto, gneiss e seixos no terreno argilo 

arenoso, associada a materiais arqueológicos (líticos), em 

quantidade mínima mas muito dispersos. 

Neo-calcolítico  

Monte das 

Pousadas Novas 

2 

33910 Mancha de 

Ocupação 

Neste local foi identificada um pequena mancha de dispersão 

constituída por pequenos fragmentos de cerâmica manual e por 

elementos líticos em quartzito.  

Neo-calcolítico 

e bronze 

Monte das 

Pousadas Novas 

3 

33911 Mancha de 

Ocupação 

Os materais identificados consistem em fragmentos de 

pequenas dimensões de bojos de cerâmica manual. 

Neo-calcolítico 

e bronze 

Monte das 

Pousadas Novas 

4 

33912 Mancha de 

Ocupação 

Mancha de materiais pré-históricos, identificada nas imediações 

da falésia que descreve uma baía relativamente ampla entre 

Porto das Barcas (a Norte) e Palheirão Furado (a Sul).  

Neo-calcolítico 

e bronze 

Eira da Pedra - 

Bica da Areia 

6753 Povoado Extenso povoado calcolítico de ar livre sobre a costa (a 50m do 

mar). Possui um nível de concheiro.  

Calcolítico  

Palheirão Furado 

2 

11053 Estação de Ar 

Livre 

Grande povoado aberto dominando a baía. Entre duna móvel e 

duna consolidada. Abundantes fragmentos de cerâmica manual 

e material conquífero. 

Calcolítico  

Vila Nova de 

Milfontes 1 

10957 Necrópole Sepulturas de cistas descobertas por Abel da Silva Ribeiro no 

final do século passado. A vala encontra-se asfaltada. Segundo o 

General João de Almeida, existia um povoado fortificado no 

alto da Igreja de S. Sebastião, do qual não são visíveis 

estruturas. 

Idade do bronze 

Vila Formosa 2 14957 Necrópole Em esporão avançado ao centro de grande enseada na margem 

esquerda do estuário, mancha de terra diferente em pequena 

mamoa artificial, com taludes e bastantes lajes de xisto azul, 

duas delas (afastadas) fincadas com orientação N-S 

Idade do bronze 

Galeado 

1/Monte dos 

Foros do 

Galeado 

4927 Necrópole Necrópole de incineração onde surgiram três urnas, 

possivelmente pertencentes a três tumulações distintas, 

depositadas em fossas abertas no solo.  

Idade do ferro 

Galeado 2 15080 Povoado Escasso material arqueológico, indicador de um pequeno 

habitat. 

Idade do ferro 
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Designação Cns* Tipologia Descrição Cronologia 

Monte das 

Pereiras 

15061 Povoado Distribuição dos achados é uniforme no topo e no início da 

suave encosta, voltada a Sul, sobre o estuário do Mira. 

Idade do ferro 

Porto Romano 

do Rio Mira 

10958 Cais Sob os taludes e fundações do lado Norte da ponte, e muito 

afetado por eles, estrutura portuária composta por cerâmicas 

comuns e de construção, pedra aparelhada e irregular, por 

vezes em blocos de argamassa, tanque retangular (130x70cm) 

escavado no xisto base.  

Romano 

Vila Nova de 

Milfontes 2 

3855 Povoado À superfície foram encontrados abundantes materiais de 

construção (tegulae e outras cerâmicas, pedra aparelhada), 

cerâmica comum, escórias; visíveis cortes na rocha base em 

arenito. A quantidade e dispersão de materiais desde o topo da 

encosta até à margem do rio indicam a existência de um grande 

estabelecimento romano. 

Romano 

Vila Nova de 

Milfontes 3 

33805 Vestígios 

Diversos 

Materiais diversos associados a Vila Nova de Milfontes 2 (CNS 

3855) e descrito como um estabelecimento (Vicus?) de época 

romana que se estende desde a ponte sobre o rio Mira 

(sobreposta ao Porto Romano - CNS 10958) até à zona do 

cais, devendo prolongar-se sob parte do aglomerado urbano de 

Vila Nova de Milfontes. 

Romano 

(?) -- Vestígios 

Diversos 

Tanques de cetárias. Fonte oral do arq. Jorge Vilhena e do prof. 

António Quaresma 

Romano 

Corgo d’el Rei 14954 Casal rústico Construções na base da encosta, pouco acima da cota de 

alcance máximo das marés. Nível de derrube de telhado, em 

tegullae e imbrices 

Romano 

Gama 1 15012 Povoado 

Fortificado 

Forno metalúrgico em corte no terreno. Indeterminado 

Vila Formosa 1 14956 Indeterminado Ocorrência de escórias e pingos de fundição na envolvência 

(sobretudo do lado Norte) do Monte Velho de Vila Formosa. 

Indeterminado 

Gama 3 15014 Estação de Ar 

Livre 

Dispersão de alguns materiais arqueológicos em nível argilo 

arenosos  

Indeterminado 

Barca da 

Passagem 

-- Indeterminado Barca de passagem. Fonte oral do arq. Jorge Vilhena e do prof. 

António Quaresma 

Moderno e 

contemporâneo 

Paleocanal -- Indeterminado Zona com potencial para a presença antrópica em nível 

inferiores 

Indeterminado 

Poço -- Indeterminado Fonte oral do arq. Jorge Vilhena e do prof. António Quaresma Indeterminado 

*Fonte: http://arqueologia.igespar.pt/ 
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Quadro 40 – Património submerso, no concelho de Odemira, por freguesia 

Designação CNS* Tipologia Descrição sumária Cronologia 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes 

"Diligent Postillon" (1735) 

- Vila Nova de Milfontes 
29341 Naufrágio 

Referência bibliográfica sobre perda de um navio 

francês de 90 toneladas. Tripulação de 13 homens. 

3 mortos. Salvados: 18 fardos e alguns barris de 

aguardente. 

Moderno 

Cepo de chumbo 23846 
Achado(s) 

Isolado(s) 
Cepo de âncora em chumbo (cepo nº 63). Romano 

Cetárias 23805 Cetária 

Referência a cetárias e outros vestígios da época 

romana, descobertos no séc. XIX por Abel da Silva 

Ribeiro, mas hoje de difícil localização.  

(O arqueólogo Jorge Vilhena considera tratarem-se 

antes de um espaço de culto à água - fonte oral) 

Romano 

Piroga 23622 Piroga 

Referência de Estácio da Veiga a uma "naveta" ou 

piroga detetada numa funda camada de lodo, 

durante uma grande baixa das águas, no inverno de 

1876(?). Quando foram recolhê-la já tinha sido 

reduzida a lenha. 

Indeterminado 

Espólio na margem fluvial 23802 
Achado(s) 

Isolado(s) 

Cerâmicas romanas (séc. I-III) submersas, postas a 

descoberto nos anos 80 do século XX, durante as 

obras de construção da ponte nova sobre o Rio 

Mira. 

Romano - Baixo 

Império 

Cepo e ânfora -- 
Achado(s) 

Isolado(s) 

Espólio recolhido próximo do viaduto da ER-393 

por empresa Ecoalgas 
Romano  

Rampa -- 
Estrutura 

náutica 

Referência bibliográfica e fonte oral do arq. Jorge 

Vilhena e do prof. António Quaresma 
Moderno 

Molhe  -- Estrutura Molhe em pedra seca Indeterminado  

Porto das Barcas ou do 

Canal 
-- 

Vestígios 

diversos 

Fonte oral do arq. Jorge Vilhena e do prof. António 

Quaresma 
Indeterminado 

Tanque das Mouras -- Estruturas Tanques Indeterminado 

Local de Invernada -- 
Vestígios 

diversos 

Fonte oral do arq. Jorge Vilhena e do prof. António 

Quaresma 
Indeterminado 

Angra das Mós -- 
Vestígios 

diversos 
Lastro, cerâmica e madeira 

Moderno e 

contemporâneo 

Bateria -- 
Estrutura 

militar 
Estrutura militar Moderno 

Angra do Lastro -- 
Vestígios 

diversos 

Fonte oral do arq. Jorge Vilhena e do prof. António 

Quaresma 
Contemporâneo 

Freguesia de Longueira/Almograve 

"Suzannah e Grace" 

(1823) – Cabo Sardão 
29300 Naufrágio 

Referência bibliográfica sobre perda de brigue 

inglês. Salvados: parte da carga. 5 mortos, 3 pessoas 

salvas. Eventual relação com canhão: CNS 22905. 

Contemporâneo 

Almograve 1 - Canhões 24116 Canhão 

Avistamento de núcleo de canhões de bronze (?). 

Achador: Jorge M. Rhode Ferreira, em agosto de 

1995. 

Moderno 

Almograve 2 - Canhão 24347 Canhão 
Avistamento de artilharia: boca de fogo de 

retrocarga (bronze) ou "berço". 
Moderno 
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Designação CNS* Tipologia Descrição sumária Cronologia 

Almograve 3 24444 
Achado(s) 

Isolado(s) 

Núcleo de canhões e uma âncora. O conjunto 

sugere sítio de naufrágio. 
Moderno 

Freguesia de S. Teotónio 

Cabo Sardão - Baía da 

Nau 
22922 Naufrágio 

Segundo fonte oral foram descobertos por 

mergulhadores os restos de uma nau com canhões 

de ferro. 

Moderno 

Cabo Sardão -Jarras 

espanholas 
22561 Naufrágio 

Achado de 10 "jarras espanholas" por rede de 

arrasto, em grande profundidade, em março de 

1963. 

Moderno 

Cabo Sardão 12 31473 
Achado(s) 

Isolado(s) 

Achado fortuito de uma "jarra espanhola" por rede 

de arrasto da embarcação "Francisco Maria", em 

em 5-Set1988. Declarado pelo arrais Francisco José 

da Cunha Fangueiro. 

Moderno 

Cabo Sardão 8 26462 
Achado(s) 

Isolado(s) 

Ânforas (Lusitana 4, Lusitana 6b, Lusitana 2, Haltern 

70; Lamboglia 2; Dressel 2-4; Dr. 1b) - presumível 

naufrágio (doação F. Reiner). Recolhidas durante a 

faina de pesca de arrasto.Incluimos também uma 

ânfora de tipo indeterminado e uma estatueta de 

bronze e um pequeno vaso cerâmico que não se 

encontram datados e integram as coleções 

particulares do achador (C. Pinto) e de F. Reiner. 

Romano-Alto 

Império 

Cabo Sardão 9 26463 
Achado(s) 

Isolado(s) 

Ânfora do tipo Beltrán I - presumível naufrágio 

(doação F. Reiner). Recolhidas durante a faina de 

pesca de arrasto. 

Romano- Baixo 

Império 

Baía da Arquinha 22928 
Achado(s) 

Isolado(s) 

Informação oral sobre avistamento submarino de 

núcleo de canhões, sugestivo de sítio de naufrágio. 
Moderno 

Zambujeira do Mar – 

Canhão 
28659 Canhão Canhão de bronze. Achado em setembro de 2006. Moderno 

*Fonte: http://arqueologia.igespar.pt/. 

Numa primeira abordagem às ocorrências inventariadas no meio terrestre envolvente à foz do rio Mira o 

projeto em estudo poderá implicar afetações patrimoniais, sendo necessário avaliar as reais implicações 

atempadamente e propor alternativas viáveis ou medidas de minimização e compensação. 

Em relação ao meio submerso, apesar de não se ter disponível a localização de várias das ocorrências 

referidas no Quadro 40, considera-se que o risco de afetação patrimonial é bastante real. 
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4.10.3.2. Breve enquadramento histórico 

Numa análise sumária à evolução da ocupação humana no atual território do concelho de Odemira é 

possível perceber a estreita ligação ao mar e às suas atividades. Os primeiros grupos humanos remontam 

ao paleolítico. No paleolítico inferior os vestígios, atribuíveis genericamente à cultura Acheulense, surgem 

dispersos ao longo de todo o litoral, surgindo, por vezes, zonas de maior concentração, as quais são 

interpretadas como acampamentos temporários. Outros que pudessem existir terão desaparecido com a 

alteração da linha de costa que na época deveria ser uma planície litoral, e que atualmente se encontra 

submersa pela subida do nível do mar.  

O Paleolítico superior inicia-se com a interglaciação Würm II-III e termina com o Würm IV, sendo 

naturalmente afetado por alternância de climas frios e climas temperados que teve efeitos sobre a flora e a 

fauna. Esta mudança teve naturais consequências nas atividades cinegéticas e de recoleção notadas na 

observação dos espólios (ossos, conchas, sementes e pólens).  

Na freguesia de Vila Nova de Milfontes estão registadas desta época várias estações ao ar livre sendo de 

destacar a Pedra do Patacho (cns 7067). A ocupação humana formou um nível de concheiro com uma 

espessura máxima de 0,25 m. O nível arqueológico é coberto por dunas móveis que atingem a cota 

máxima de 18 m. Estima-se cerca de 2.000 m2 de área total da jazida. É importante realçar que apesar de 

atualmente ser um povoado em linha costeira, a reconstituição da linha de costa de há cerca de 10.400 

anos (batimétricas de -50/-60m) revela uma localização de fundo de estuário, existindo entre a jazida e a 

linha de costa uma planície litoral com cerca de 5 km com orientação E-W (Silva & Soares, 1993). 

As alterações climatéricas ocorridas no final do paleolítico superior tiveram consequências na fauna e flora 

local obrigando as comunidades a uma alteração de hábitos alimentares, que se refletiu no tipo de habitat 

e tecnologia, e a qual se designa de período mesolítico. 

A partir de 5.000 a.C. dão-se grandes alterações ao nível da agricultura, domesticação dos animais e do 

comércio na Península Ibérica. Estas alterações são acompanhadas de grandes transformações 

tecnológicas, nomeadamente a pedra polida, que dará o nome de neolítico a este período. Deste período 

destacam-se o Monte das Pedras (cns 14749) e a Quinta do Mira (cns 15060). 

Em finais do III milénio dá-se nova evolução tecnológica com o domínio da metalurgia do cobre e com a 

revolução dos produtos secundários (transformação de alimentos em derivados). Este período, designado 

de calcolítico, está representado no povoado da Eira da Pedra (cns 6753), atualmente a 50 m do mar e no 

povoado do Palheirão Furado 2 (cns 11053), onde estão presentes abundantes materiais cerâmicos e 

conquíferos entre os níveis de duna consolidada e de duna móvel. 
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A idade do bronze local apresenta características homogéneas, integrando o denominado bronze do 

sudoeste. Estas comunidades teriam uma economia centrada na pesca, praticando em menor escala a 

agricultura e a metalurgia. É de destacar a necrópole de Vila Nova de Milfontes 1 (cns 10957), identificada 

na base da Igreja de S. Sebastião. O espólio destas cistas perdeu-se, tendo sido removido durante obras 

locais e atirado ao rio (fonte oral do arqueólogo Jorge Vilhena e do prof. António Quaresma). Segundo o 

General João de Almeida, existia um povoado fortificado no alto da Igreja de S. Sebastião, do qual não são 

visíveis estruturas (http://arqueologia.igespar.pt/). 

Os vestígios associados à idade do ferro são bastante importantes no concelho de Odemira por  

apresentarem influências orientalizantes, possivelmente datáveis do início da presença fenícia 

(aproximadamente séc. VII-VI a.C.). Desta fase é de destacar o espólio datável da 2.ª idade do ferro do 

sudoeste peninsular recolhido da necrópole por incineração em Galeado 1 (cns 4927). Uma necrópole 

como a do Galeado com material importado deve-se à sua proximidade com a costa (Beirão & Gomes, 

1986).  

A piroga (cns 23622) referida por Estácio da Veiga, que terá sido detetada numa funda camada de lodo 

numa grande baixa de águas, no inverno de 1876, poderá ter origem nesta época. 

O período romano é, talvez, o mais representado ao nível das ocorrências conhecidas. Vila Nova de 

Milfontes deverá encontrar-se sobreposta a um antigo povoado romano. Atualmente registado com o 

cns 3855, está um conjunto de materiais de construção (onde se inclui a pedra aparelhada), cerâmica 

comum e escórias. Um segundo pólo (cns 33805) foi identificado entre a ponte sobre o rio até à zona do 

cais. A área de dispersão destes dois sítios sugere tratar-se de uma grande estabelecimento romano. Na 

margem sul está identificado o casal rústico Corgo d’El Rei (cns 14954). 

Este povoado teria como porta de acesso o cais (cns 10958) situado junto à ponte sobre o rio, atualmente 

muito danificado pela construção da mesma. Próximo deste foi identificado em contexto submerso espólio 

cerâmico (cns 23802) datado do séc. I-III d.C. 

Abel Viana, no séc. XIX, refere a existência de cetárias (cns 23805) no limite leste da praia da Franquia, não 

havendo atualmente qualquer registo da sua presença. Aqui a questão que se coloca é se poderá haver 

um erro de localização e estas cetárias estarem relacionadas com os tanques das Mouras, situados quase 

junto à foz do rio. Segundo informação do arqueólogo Jorge Vilhena haverá um conjunto de cetárias na 

margem sul, acima da praia das Furnas. 

Em meio submerso foram recolhidos um cepo e uma ânfora próximo da ponte e um outro cepo (n.º63, 

cns 23846) já em contexto atlântico. 
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Do período medieval e período moderno existem algumas infraestruturas e áreas específicas da foz 

relacionadas com a atividade portuária. No enquadramento da área afetada, tem-se o Forte de S. Clemente 

e o Poço do século XVII. O primeiro servia para a defesa das embarcações ancoradas a oeste ou 

invernadas a leste. O segundo servia o forte e provavelmente também, em alguma medida, a aguada das 

embarcações.  

É preciso salientar que a criação do forte deverá ter implicado alterações profundas na geomorfologia da 

foz com as subsequentes consequências hidrodinâmicas (prof. António Quaresma, comunicação oral, 

outubro de 2014). Além do afeiçoamento das rochas defronte do forte, a extração da pedra para o mesmo 

poderá ter sido de áreas atualmente submersas. Pelo menos imediatamente a oeste do forte existe uma 

área claramente afeiçoada (prof. António Quaresma, comunicação oral, outubro de 2014). É possível que 

este espaço corresponda a uma rampa para reparações navais ou transfega comercial. No decorrer do 

Período Moderno o ancoradouro principal situar-se-ia nestas imediações, em que a micro-toponomia Praia 

da Franquia é um claro indicador dessa atividade. 

No período contemporâneo o assoreamento progressivo leva a novas alterações na utilização deste 

espaço. Uma das consequências é a delimitação de um local específico para o desembarque do lastro. 

Este encontra-se na micro-topómimo Angra do Lastro. Além de que ocorre uma transferência das 

infraestruturas portuárias para montante do rio. Estas passam a localizar-se a leste do Forte de S. 

Clemente. 
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4.10.4. Trabalhos de campo 

4.10.4.1. Ambiente subaquático 

A. Área de estudo 

No âmbito da alínea a) do ponto 1.1 da Circular de 10 de dezembro de 2004 (“Termos de Referência para o 

descritor de Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”), no que respeita aos critérios de 

definição da área de incidência direta e indireta do projeto, adotaram-se os seguintes: 

• As áreas de incidência diretaincidência diretaincidência diretaincidência direta são as afetadas pelas operações de dragagem e depósito dos 

dragados; 

• A definição de áreas de incidência indiretaincidência indiretaincidência indiretaincidência indireta depende de diversos fatores relacionados com a 

atividade, geomorfologia da área, hidrologia e utilização antrópica: 

- No caso da atividade – pela movimentação de dragas, por ancoragem, a sua 

incapacidade de dragagem precisa (erro humano e de geoposicionamento) –, requer um 

corredor de segurança de pelo menos 20 metros; 

- A geomorfologia da zona considera o deslocamento de sedimentos, principalmente por 

questões de gravidade e mecânica de fluidos, neste caso específico, contando um 

ângulo de impacto na ordem dos 77º, e um erro inerente humano de -2 m (ZH) nas cotas 

previstas, tem-se um impacte máximo previsto de 43 metros, nos casos de taludes que 

vão até ao Zero Hidrográfico; 

- A hidrologia considera a movimentação das águas em resposta à geomorfologia, que 

neste caso apresenta-se em dois tipos: canal de passagem de águas e bacia de refluxo. 

No caso de canais, recentes acontecimentos como as descobertas de naufrágios no rio 

Arade e no Burgzand demonstraram claramente que não obstante a localização do 

impacte direto, o canal reage como um sistema, havendo alterações no âmbito das duas 

margens, pelo que se considera impacte indireto a largura do canal na totalidade da 

extensão do impacte direto. No caso de bacias de refluxo, a considerar de relevância é o 

efeito centrifugador das mesmas, onde a extensão do impacte indireto é influenciado 

por esse movimento circular que leva à rápida erosão dos taludes e deposição de 

património em zonas de constrangimento; 

- A utilização antrópica considera barreiras que influenciam ou condicionam a 

geomorfologia ou o comportamento das águas, o que reduz a área de incidência 

indireta. 

Pelo exposto encontra-se na Figura 38 a representação das áreas de incidência direta e indireta. 
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Figura 38 – Mapa de afetação direta (a azul) e indireta (a vermelho) das obras propostas em ambiente 

subaquático 

 

B. Trabalhos de campo 

Os trabalhos arqueológicos em ambiente subaquático foram realizados entre 21 e 28 de outubro de 2014.  

As condições do local eram quase todas propícias à prospeção sistemática visual. Os fundos de areia, a 

pouca vida marinha aliada a uma visibilidade entre 1 e 20 metros e uma temperatura média da água de 

22°C, representaram fatores positivos no trabalho de campo. O único aspeto limitador dos trabalhos foi a 

dinâmica marítima das correntes que tornavam o trabalho de prospeção impossível durante os períodos 

de enchente e vazante, sobretudo nas zonas de canal, tendo o trabalho continuado noutras áreas durante 

esses períodos. 
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Fotografia 40 – Condições de visibilidade e fundos 

de areia 

Fotografia 41 – Banco de areia em baixa mar 

As áreas prospetadas correspondem à totalidade das áreas de incidência direta do projeto e à quase 

totalidade das áreas de incidência indireta, como se observa na Figura 39, correspondendo a zona a verde 

às zonas prospetadas. 

 

Figura 39 – Área prospetada 
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Quadro 41 – Vértices do polígono da área prospetada (WGS84/ UTM 29N) 

id XCOORD YCOORD  id XCOORD YCOORD 

1 518623,1742 4174857,818  16 519182,9787 4175032,631 

2 518656,3478 4174939,11  17 519184,4276 4174994,341 

3 518696,3809 4174988,728  18 519187,0619 4174946,212 

4 518730,1015 4175010,928  19 519177,6691 4174896,877 

5 518757,0639 4175053,859  20 519216,0708 4174886,289 

6 518794,0674 4175076,09  21 519191,3173 4174841,19 

7 518846,5835 4175077,67  22 519041,8949 4174786,181 

8 518897,975 4175082,523  23 518925,4938 4174710,685 

9 518918,6653 4175093,659  24 518784,7245 4174666,701 

10 518952,5784 4175095,067  25 518704,6611 4174714,934 

11 518970,8978 4175125,88  26 518759,2038 4174763,592 

12 519001,6192 4175117,409  27 518718,8947 4174802,89 

13 519031,5604 4175075,005  28 518684,1912 4174768,643 

14 519076,5988 4175056,817  29 518715,3181 4174834,594 

15 519118,4658 4175026,562  30 518623,1742 4174857,818 

De acordo com a alínea G) do ponto 1.1 da Circular de 10 de dezembro de 2004 (“Termos de Referência 

para o descritor de Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”), a prospeção foi realizada 

por dois mergulhadores-arqueólogos que, através de corredores de prospeção visual, foram avaliando a 

área.  

A logística incluiu o seguinte equipamento: uma plataforma náutica de apoio, dois equipamentos de 

mergulho, garrafas, material de registo (pranchetas, etiquetas, equipamento audiovisual, escalas e 

nortes), material de segurança (sinalização, primeiros socorros e equipamentos de socorro a mergulhador 

sinistrado), material de conservação de campo (plásticos e contentores estanques). 

No âmbito da alínea D) do ponto 1.1 da Circular de 10 de dezembro de 2004 (“Termos de Referência para o 

descritor de Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”), durante a fase de trabalho de 

campo contactaram-se investigadores e arqueólogos da área de Vila Nova de Milfontes que forneceram 

informações patrimoniais, sobre a dinâmica costeira e a sua alteração ao longo do tempo. 
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C. Resultados 

Durante os trabalhos de campo foram descobertos três artefactos na área. Procedeu-se à marcação da sua 

posição por GPS, ao seu registo fotográfico, a uma resposta do ponto de vista da sua conservação 

preliminar e a uma descrição e medição, já em fase pós-campo. 

Os mesmos materiais aguardam agora um estudo mais aprofundado em ambiente de laboratório. Os 

materiais correspondem a dois líticos com vestígios antrópicos e a um possível elemento náutico em 

madeira (conferir fichas de materiais em anexo – Anexo III, Volume II). De modo a preservar estes 

materiais, os líticos foram submetidos a um processo de dessalinização e a madeira foi conservada com 

recurso a papel celofane de modo a preservar a humidade da mesma. 

As limitações que se encontraram face à prospeção foram as correntes extremamente dinâmicas da zona e 

as amplitudes que provocavam tornando, por vezes, o trabalho impraticável, com especial destaque para 

a zona do canal, que sendo a mais profunda da área e a mais afetada nos períodos de enchente e vazante, 

foi impossível a sua total prospeção por se lutar contra uma forte corrente e por não se acharem 

adequadas as condições de segurança dos mergulhadores. 

 

D. Interface marinho 

O local onde foi desenvolvido o trabalho de campo apresenta algumas características de deposição de 

património náutico, principalmente atividades como ancoradouro. Existem nas margens da área de estudo 

áreas facetadas que poderão ter servido como locais de varação de embarcações ou de estaleiro 

temporário. Porém, não foram observados indícios de estruturas temporárias ou permanentes, 

testemunhos de infraestruturas marítimo-portuárias relacionadas com um interface marítimo no local. 

No caso da exploração dos recursos marítimos ou de aproveitamento das forças motrizes provenientes 

das marés da foz, não foram observadas nenhumas estruturas ou indícios das mesmas nas zonas a 

intervencionar. 
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E. Etnografia 

Não existem estaleiros ou atividades de pesca artesanal no local. A única atividade de aproveitamento de 

recursos marítimos observada no local foi a recolha ocasional de bivalves durante os períodos de maré 

vazia. Existe alguma atividade de passagem por meios navais entre margens da foz por um ferry de 

construção contemporânea. As atividades náuticas observadas neste período consistem em ancoragem 

por pequenas embarcações na zona em estudo, para atividades de veraneio como pesca amadora e 

fruição. Também ocorre algum tráfego marítimo-turístico relacionado com as unidades hoteleiras de Vila 

Nova de Milfontes. 

F. Valor patrimonial presente 

Ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos trabalhos: 

• Área portuária de Vila Nova de Milfontes, na Angra das Mós (Fotografia 42); 
 

 

Fotografia 42 – Área portuária 

• Estruturas indeterminadas, no Tanque das Mouras (Fotografia 43 e Fotografia 44); 
 

  

Fotografia 43 – Estrutura em Tanque das Mouras (1) Fotografia 44 – Estrutura em Tanque das Mouras (2) 
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• Afeiçoamentos relativos ao interface marítimo defronte ao Forte de S. Clemente (Fotografia 

45 e Fotografia 46). 
 

  

Fotografia 45 – Afeiçoamentos do afloramento 

rochoso próximo do forte de S. Clemente (1) 

Fotografia 46 – Afeiçoamentos do afloramento 

rochoso próximo do forte de S. Clemente (2) 

 

4.10.4.2. Ambiente terrestre 

Definiu-se como área de incidência diretaincidência diretaincidência diretaincidência direta de estudo para o ambiente terrestre a área abrangida 

diretamente pelo projeto nas diferentes alternativas em análise. Como incidência indiretaincidência indiretaincidência indiretaincidência indireta foi considerado 

um buffer de 50 m em torno do perímetro da área de incidência direta.  

Os trabalhos de prospeção na área de estaleiro não revelaram quaisquer ocorrências arqueológicas à 

superfície. 

Os trabalhos de prospeção nas áreas de incidência diretaincidência diretaincidência diretaincidência direta das alternativas A, B e C não revelaram 

ocorrências patrimoniais, sendo, no entanto, de referir que a zona dunar a reabilitar a norte da praia da 

Franquia e a alta-praia/duna frontal a robustecer na praia oceânica adjacente (praia do Carreiro da 

Fazenda) correspondem ao paleocanal que separava a linha de costa da pequena ilha onde mais tarde se 

veio a instalar o farol. 

Na área de incidência indireta incidência indireta incidência indireta incidência indireta das alternativas de projeto foi possível identificar a seguinte situação: 

Alternativas Ocorrências patrimoniais 

Alternativa A Não observadas 

Alternativas B e 

C 
Pedra do Patacho (cns 7067) 
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Fotografia 47 – Pedra do Patacho (cns 7067) 

  

Fotografia 48 – Lasca em sílex observada na Pedra 

do Patacho 

Fotografia 49 – Tipo de visibilidade do campo dunar 

Os trabalhos de prospeção decorreram dentro da normalidade encontrando-se o terreno de um modo 

geral com boas condições de visibilidade.  
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4.10.5. Síntese 

A região alargada em que o projeto se insere contém uma riqueza patrimonial diversificada, resultante da 

variedade de recursos e da proximidade ao rio e ao mar. Tem ainda a particularidade de o rio Mira assumir 

desde sempre um papel importante na penetração do território.  

Este território foi desde sempre ocupado pelo Homem, sendo de destacar os sítios Foz do Mira (cns 10976) 

e Pedra do Patacho (cns 7067), pela proximidade à área de incidência direta do projeto. Os vestígios em 

meio submerso estão também presentes, sendo de destacar a presença de uma piroga, de materiais 

diversos de época romana, moderna e contemporânea. 

Os trabalhos realizados em meio submerso permitiram identificar algumas ocorrências arqueológicas, 

nomeadamente achados isolados (dois líticos e uma madeira) e a localização do Tanque das Mouras. Em 

meio terrestre fez-se a relocalização da Pedra do Patacho que se situa na área de incidência indireta do 

projeto.  

A realização das prospeções visuais por varrimento visual em meio submerso foram condicionadas pela 

força da corrente, tendo-se ajustado o trabalho ao período de marés. Em meio terrestre não houve 

qualquer constrangimento ao nível do terreno. 
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4.10.6. Evolução da situação de referência na ausência do projeto 

No âmbito do património, a evolução da situação de referência na ausência de projeto, poderá permitir a 

manutenção dos elementos patrimoniais registados em ambiente terrestreambiente terrestreambiente terrestreambiente terrestre e de outros eventualmente 

existentes em condições idênticas às atuais.  

Sem projeto, as ocorrências patrimoniais terrestres degradar-se-ão com a erosão natural de que os 

terrenos correspondentes são alvo, permitindo que a degradação seja contínua com a mesma 

progressividade que têm tido até agora. A erosão natural diferencia-se sobretudo por ser de um grau mais 

lento do que a potencial destruição antrópica associada ao projeto ou de quaisquer outras ocupações. 

Embora com um potencial danoso bastante inferior, a erosão potencia igualmente a destruição dos 

eventuais níveis arqueológicos conservados e a movimentação dunar dificulta a identificação de jazidas 

arqueológicas através de materiais de superfície. 

Em relação ao património subaquáticopatrimónio subaquáticopatrimónio subaquáticopatrimónio subaquático, na ausência do projeto, este estará salvaguardado visto não 

estarem previstos outros projetos com ações intrusivas para o local. Exceção é o sítio do Tanque das 

Mouras onde a atual velocidade de corrente se encontra a provocar uma erosão gradual nos sedimentos 

que se encontram a proteger as estruturas. Neste caso, na ausência de projeto o manter a mesma situação 

equivale a uma degradação gradual do sítio. 
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5. Avaliação de impactes ambientais 

5.1. Introdução, metodologia e critérios de avaliação 

Com o presente capítulo pretende-se identificar e avaliar os impactes ambientais relevantes, decorrentes 

das fases de construção, exploração e desativação do projeto, que se encontra descrito no capítulo 3 do 

presente documento. 

Por impacte ambientalimpacte ambientalimpacte ambientalimpacte ambiental entende-se qualquer alteração que se verifique na área de estudo e envolvente, ao 

nível das componentes ambientais em análise, e que advenha de forma direta ou indireta da 

implementação do projeto. Estes impactes são avaliados em especial recorrendo ao seu sentido 

valorativo, magnitude e significância, podendo também, sempre que se revele pertinente, ser 

sistematizados segundo os critérios de classificaçãocritérios de classificaçãocritérios de classificaçãocritérios de classificação seguintes: 

• Sentido valorativo – negativo, nulo ou positivo, consoante o impacte provoca uma 

degradação, não afeta ou valoriza a qualidade do ambiente, respetivamente; 

• Tipo de ocorrência – diretos ou indiretos, consoante sejam determinados diretamente pelo 

projeto, ou sejam induzidos pelas atividades com ele relacionadas; 

• Probabilidade de ocorrência – certos, prováveis, improváveis ou de probabilidade 

desconhecida; 

• Duração – temporários ou permanentes, consoante se verifiquem apenas durante um 

determinado período, ou se forem continuados no tempo; 

• Reversibilidade – reversíveis ou irreversíveis, caso os impactes permaneçam no tempo ou se 

anulem (a médio ou longo prazo); 

• Desfasamento no tempo – imediatos (ocorrência durante ou imediatamente após a fase de 

construção), de médio prazo (sensivelmente até cinco anos) ou de longo prazo; 

• Âmbito espacial – local, regional ou nacional; 

• Magnitude – fraca, média ou forte, consoante a dimensão da afetação provocada pelo 

impacte, isto é, de acordo com o grau e extensão da alteração que o projeto provocará no 

ambiente considerando, nomeadamente, a sua área de influência (tamanho da área 

afetada), a sobreposição entre essa área e os recursos potencialmente afetados, a 

sensibilidade desses recursos à perturbação, o potencial desvio relativamente às condições 

atuais/de referência ou o tempo de vida do projeto; 
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• Grau de significância – muito significativos, significativos ou pouco significativos, de acordo 

com o cumprimento/incumprimento da legislação específica vigente, sempre que interfiram 

com populações, figuras de ordenamento como a REN (Reserva Ecológica Nacional), sempre 

que afetarem o equilíbrio dos ecossistemas existentes, sempre que afetarem áreas de 

reconhecido valor cénico ou paisagístico, etc.; o grau de significância refere-se assim à 

importância dada pela sociedade aos recursos potencialmente afetados (recursos sensíveis, 

raros ou limitados, com estatuto legal e/ou valor social, etc.), à importância do impacte para 

a estabilidade e sustentabilidade do sistema, resultando também da ponderação de todos 

os critérios adotados na avaliação e não devendo ser encarado como um valor absoluto, 

antes como uma forma de, com algum grau de subjetividade, relativizar a importância dos 

diversos impactes considerados; 

• Tipo de interação – impactes resultantes de processos cumulativos ou sinergéticos, que 

resultam do projeto em associação com a presença de outros projetos, existentes ou 

previstos, bem como dos projetos complementares ou subsidiários. 

Usando esta lista de critérios como referencial (sem preocupações de exaustividade, que se justificará 

apenas para os impactes mais relevantes), a avaliação dos impactes para os diferentes fatores foi feita 

qualitativamente, com base na ordenação dos diversos impactes e na opinião pericial. 

Como é usual neste tipo de estudos, existem descritores analisados com maior detalhe que outros, 

justificando-se esta situação pelo facto de, em função do tipo de projetos, existirem fatores ambientais 

mais suscetíveis de serem afetados do que outros que, como tal, devem ser alvo de maior profundidade 

de estudo.  

A avaliação de impactes considerou as atividades de construção e processos construtivosatividades de construção e processos construtivosatividades de construção e processos construtivosatividades de construção e processos construtivos descritos em 

3.3.3 e as atividades de exploração e manutençãoatividades de exploração e manutençãoatividades de exploração e manutençãoatividades de exploração e manutenção expostas na secção 3.4. Esta subdivisão é adaptada 

e/ou reorganizada em função das necessidades específicas de cada descritor, de forma a facilitar a 

compreensão/exposição dos impactes previstos. Em relação à fase de desativaçãodesativaçãodesativaçãodesativação considerou-se o 

descrito na secção 3.7. 
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5.2. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 

5.2.1. Fase de construção 

Na fase de construção são potencialmente impactantes sobre o meio geológico, geomorfológico e 

hidrogeológico as seguintes componentes do projeto: 

• a localização do estaleiro;  

• a realização de dragagens; 

• o destino final dos dragados. 

Na envolvente ao projeto existem zonas já artificializadas que poderão ser utilizadas como estaleiroestaleiroestaleiroestaleiro, em 

particular o parque de estacionamento localizado no promontório a Oeste da praia da Franquia. A 

utilização deste parque de estacionamento corresponderá a um impacte nulo nas condições geológicas, 

geomorfológicas e hidrogeológicas, uma vez que não originará qualquer alteração fisiográfica de áreas 

naturais, a interferência com geossítios ou áreas de interesse hidrogeológico, ou mesmo contribuirá para a 

diminuição de áreas de recarga da massa de água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira. 

As dragagens a realizar no banco arenoso dragagens a realizar no banco arenoso dragagens a realizar no banco arenoso dragagens a realizar no banco arenoso e para    estabelecimento dos fundosestabelecimento dos fundosestabelecimento dos fundosestabelecimento dos fundos do canal da margem do canal da margem do canal da margem do canal da margem 

esquerda esquerda esquerda esquerda corresponderão a uma alteração, ainda que de forma pouco expressiva, dos fundos estuarinos e 

da fisiografia em domínio aquático. Porque as dragagens, a curto prazo, irão contrariar o progressivo 

assoreamento, a que se assiste há vários anos, no trecho terminal do estuário do Mira e minimizar a 

erosão das praias adjacentes (Franquia e Furnas/face estuarina), os impactes são positivos nas condições 

geológicas e fisiográficas do estuário. Estes impactes são certos, indiretos embora de âmbito local e 

temporários, uma vez que por se estar perante um sistema dinâmico e em permanente evolução o 

progressivo assoreamento dos fundos verificar-se-á a prazo.  

Estes impactes são de magnitude média e significativos no caso da alternativa A e de magnitude forte e 

muito significativos no caso das alternativas B e C. De acordo com as simulações efetuadas, a potencial 

tendência para uma diminuição da erosão na praia da Franquia na alternativa A é inferior àquela que é 

esperada nas alternativas B e C, ou seja, naquele cenário o aprofundamento dos fundos não é suficiente 

para aumentar a seção de vazante no canal principal de modo a que não se processe escoamento de 

vazante pelo canal periférico. 
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Como consequência das dragagens verificar-se-á um aumento, ainda que ligeiro, do prisma de maré. O 

ligeiro aumento do volume de água que entrará no estuário durante a preia-mar será pouco significativo e 

não interferirá com a posição da interface água doce/água salgada e, consequentemente, com a qualidade 

do meio hídrico subterrâneo. Refira-se que na envolvente ao projeto o número de captações de água 

subterrânea é reduzido, localizando-se a cotas superiores às da margem do trecho terminal do estuário do 

Mira. Não existe assim uma pressão significativa das extrações, que de forma cumulativa com o aumento 

do prisma de maré possa alterar a qualidade do meio hídrico subterrâneo (sobretudo no que respeita à 

concentração de cloretos, sódio e condutividade elétrica). Não existindo interferências do prisma de maré 

na qualidade da água subterrânea, os impactes do aprofundamento dos fundos são considerados nulos 

para o meio hídrico subterrâneo. 

De acordo com o Estudo Prévio o destino final dos dragadosdestino final dos dragadosdestino final dos dragadosdestino final dos dragados compreenderá o depósito na praia da 

Franquia da totalidade (70.000 m3 na alternativa A) ou de parte das areias dragadas (80.000 m3 nas 

alternativas B e C), sendo o volume sobrante (35.000 m3 de dragados), de acordo com os cenários 

alternativos, repartido pelo sistema dunar a noroeste daquela praia e a praia do Carreiro da Fazenda 

(alternativas B, B1, C e C1 e pela praia oceânica das Furnas (alternativas C e C1 com depósito de 25.000 m3 

de dragados).  

Os volumes a distribuir pelas diferentes áreas dependem da alternativa equacionada, sendo que qualquer 

um dos cenários de destinos finais de dragados corresponde a um impacte positivo nas condições 

fisiográficas do troço costeiro, direto, certo, de magnitude forte e muito significativo (em todas as 

alternativas).  

Com o aumento da largura da praia da Franquia, a ação erosiva dos níveis de água do estuário sobre o 

sopé do talude localizado no limite sudoeste passará a ser muito reduzida (restrita sobretudo a episódios 

de cheia). Embora esta ação do projeto seja pouco significativa na minimização da instabilidade deste 

talude, uma vez que esta é potenciada sobretudo pela precipitação incidente e pela escorrência superficial 

proveniente da estrada marginal, a diminuição da oscilação do plano de água na base do mesmo constitui 

um impacte positivo. Este impacte local, indireto, certo é assim de fraca magnitude, mas significativo por 

restringir a pressão da oscilação do plano de água. 

Embora todas as alternativas de projeto correspondam a impactes positivos, pelo maior número de áreas 

a intervencionar, pela maior quantidade de sedimentos a utilizar para o benefício dos sistemas costeiros 

mas também por, simultaneamente, se restringirem as intervenções nas áreas do sistema dunar a 

noroeste da praia da Franquia que apresentam relativa estabilidade, privilegiando as zonas em erosão, a a a a 

alternativa C1 é a mais favorávelalternativa C1 é a mais favorávelalternativa C1 é a mais favorávelalternativa C1 é a mais favorável. 
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Esta alternativa permite, para além da melhoria das condições fisiográficas do sistema estuarino 

classificado pelo PDM de Odemira como geossítio e a minimização do fenómeno erosivo que afeta a praia 

da Franquia há vários anos, o enchimento da praia do Carreiro da Fazenda (com 23.000 m3 de areias – 66% 

do total) e o reforço de zonas de maior fragilidade do sistema dunar a noroeste da praia da Franquia (com 

12.000 m3 de areias – 34% do total) e da face oceânica da praia das Furnas (sendo neste último caso uma 

área adicional às alternativas B e B1). 

 

5.2.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração verificar-se-á a adaptação gradual do sistema estuarino às dragagens realizadas no dragagens realizadas no dragagens realizadas no dragagens realizadas no 

banco arenoso banco arenoso banco arenoso banco arenoso e nos fundosnos fundosnos fundosnos fundos do canal da margem esquerda. do canal da margem esquerda. do canal da margem esquerda. do canal da margem esquerda. Atendendo que se está perante um sistema 

dinâmico, em permanente evolução, a prazo verificar-se-á a gradual deposição de sedimentos nas zonas 

intervencionadas. 

À semelhança do que se verifica em todos os sistemas naturais será assim necessário proceder à 

realização de dragagens de manutenção periódicas, estimando o Estudo Prévio que ocorram à escala da 

década. 

Estas dragagens corresponderão a um impacte positivo, similar ao avaliado na fase de construção. De 

facto, com a sua concretização para além de serem melhoradas as condições de funcionamento do trecho 

terminal do estuário, caso se mantenham as adequadas características dos sedimentos, o reforço dos 

sistemas costeiros é de particular relevância num contexto de erosão da costa Portuguesa e num quadro 

futuro de alterações climáticas com a previsível subida do nível do mar durante todo o século XXI.   
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5.2.3. Síntese 

O projeto terá impactes essencialmente positivos nas condições geológicas e geomorfológicas, logo na 

fase de construção, quer devido às dragagens, quer devido ao destino final dos dragados. 

No caso das dragagens todas as alternativas em análise contribuirão para contrariar o progressivo 

assoreamento a que se assiste há vários anos no trecho terminal do estuário do Mira e minimizar a erosão 

das praias adjacentes à intervenção (Franquia e Furnas/face estuarina). Os impactes positivos adquirem 

maior significância e magnitude nas alternativas B e C, relativamente à alternativa A. As alternativas B e C 

são mais eficazes na minimização da erosão das praias, embora sem diferenças significativas entre ambas. 

Relativamente ao destino dos dragados, embora todas as alternativas de projeto correspondam a 

impactes positivos significativos na melhoria das condições fisiográficas dos sistemas costeiros, 

considera-se que a alternativa C1 é mais favorável em relação às restantes por abranger o reforço de um 

maior número de áreas com problemas de erosão, pela maior quantidade de sedimentos a utilizar para o 

benefício dos sistemas costeiros, mas também por simultaneamente se restringirem as intervenções nas 

áreas do sistema dunar a noroeste da praia da Franquia que apresentam relativa estabilidade, 

privilegiando as zonas em erosão. 
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5.3. Recursos hídricos superficiais 

5.3.1. Fase de construção 

As principais ações de projeto passíveis de causar impactes sobre os recursos hídricos superficiais 

derivam da modificação batimétrica da zona estuarina inserida na área de estudo (dragagens), das ações 

de modelação do terreno em terra e instalação e atividade do estaleiro e outras instalações de apoio. 

 

5.3.1.1. Hidrografia e hidromorfologia 

A movimentação dos fundos estuarinos promoverá, de forma direta, uma redefinição batimétrica que 

induzirá um diferente padrão local de hidrodinamismo e sedimentação. 

Estes impactes são avaliados com maior pormenor nas secções 5.2 e 5.4. No âmbito do presente descritor, 

importa sobretudo enquadrar os efeitos esperados nas condições de diluição e dispersão de poluentes 

hídricos. 

Assim, na fase de construção, as ações de dragagem promoverão localmente, face à situação de 

referência, um aumento da capacidade de diluição de poluentes por efeito do aumento da coluna de água, 

para todas as alternativas. No caso das alternativas B/B1 e C/C1, acresce ainda que a dragagem do banco 

de areia em frente à praia da Franquia potencia este fenómeno, através do alargamento da zona de 

dispersão e minimização da criação de zonas de sedimentação no estuário desses poluentes. 

Por outro lado, o aumento da profundidade média da coluna de água no estuário (todos as alternativas) e 

a remoção dos bancos arenosos nas alternativas B/B1 e C/C1 (com maior incidência na alternativa C/C1) 

diminuirá o hidrodinamismo nos canais atualmente existentes, reduzindo o potencial de dispersão do 

estuário. 

No entanto, deste balanço resulta um maior peso dos fenómenos de aprofundamento batimétrico e, para 

as alternativas B/B1 e C/C1, alargamento da zona de escoamento e dispersão do estuário, face à redução 

do hidrodinamismo para as alternativas B/B1 e C/C1 no canal de escoamento junto à praia da Franquia. 

Assim, considera-se que o impacte a nível das condições deimpacte a nível das condições deimpacte a nível das condições deimpacte a nível das condições de    diluição e dispersão do estuário é positivo, de diluição e dispersão do estuário é positivo, de diluição e dispersão do estuário é positivo, de diluição e dispersão do estuário é positivo, de 

magnitude e significado reduzido (alternativa A) a médio (alternativas B/B1 e C/C1) no curto e médio magnitude e significado reduzido (alternativa A) a médio (alternativas B/B1 e C/C1) no curto e médio magnitude e significado reduzido (alternativa A) a médio (alternativas B/B1 e C/C1) no curto e médio magnitude e significado reduzido (alternativa A) a médio (alternativas B/B1 e C/C1) no curto e médio 

prazo, embora tendencialmente reduzido no longo prazo em função do progressivo assoreamento natural prazo, embora tendencialmente reduzido no longo prazo em função do progressivo assoreamento natural prazo, embora tendencialmente reduzido no longo prazo em função do progressivo assoreamento natural prazo, embora tendencialmente reduzido no longo prazo em função do progressivo assoreamento natural 

do estdo estdo estdo estuáriouáriouáriouário. 



 

250 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Da implantação direta do estaleiro não resulta qualquer impacte adicional, dado que se desenvolverá 

numa zona terrestre já impermeabilizada previamente, se seguidas as recomendações do Estudo Prévio. 

 

5.3.1.2. Qualidade da água 

De entre as ações construtivas destacam-se sobretudo as operações de dragagem como principal fator 

passível de afetar negativamente a qualidade da água local. Importa ainda avaliar os efeitos resultantes 

das restantes ações previstas no projeto. 

 

A. Dragagens 

Os potenciais impactes das dragagens na qualidade da água estão relacionados com a ressuspensão de 

sólidos e remobilização de substâncias adsorvidas para a coluna de água, podendo induzir, direta ou 

indiretamente: 

• O aumento da turbidez da coluna de água, do teor em sólidos em suspensão e a alteração da 

cor, com consequências diretas na produtividade primária (menor penetração da luz na 

coluna de água); 

• Ressuspensão da matéria orgânica depositada nos fundos e remobilização de nutrientes 

(associada a matéria particulada), que serão depois biológica ou quimicamente oxidados, 

conduzindo a uma diminuição dos teores de oxigénio dissolvido na água; 

• Ressuspensão das populações bacterianas existentes nas camadas superficiais dos 

sedimentos, conduzindo a um agravamento da qualidade microbiológica da água; 

• A remobilização dos poluentes adsorvidos nos sedimentos (dos quais se destacam os 

metais) com potenciais efeitos para a qualidade da água, desde a libertação de maus cheiros 

até à introdução de toxicidade na cadeia alimentar aquática. 

O significado e a magnitude dos impactes decorrentes das operações de dragagem serão função do grau 

de alteração dos parâmetros de qualidade da água, do potencial de inibição (temporária) dos usos da 

massa de água afetada (no presente caso, seriam mais afetados o piscícola/conquícola e o balnear), 

dependendo ainda das condições locais sobretudo em termos de dispersão e diluição e do tipo e 

quantidade de materiais a dragar, bem como do equipamento e do método de dragagem a utilizar. Estes 

impactes serão potenciais na área de estudo e envolvente. 
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De acordo com os resultados das análises granulométricas às amostras de sedimentos recolhidas no 

interior da área de intervenção (NEMUS, 2014b; capítulo 2.5 do Volume I), a textura dos mesmos é 

grosseira, com todas as amostras a apresentarem uma percentagem de elementos grosseiros superior a 

99% (sendo que a percentagem de areias é maioritariamente superior a 99%). Os materiais analisados 

apresentam, de forma generalizada, uma residual concentração em matéria orgânica, demonstrável pelo 

reduzido valor médio da concentração de carbono orgânico total (inferior a 1%, em geral, excetuando três 

amostras com valores entre 1,38 e 2,28%) obtido nas análises efetuadas. 

Em função dos resultados granulométricos, a textura dos sedimentos não privilegia a adsorção de 

contaminantes químicos. As análises químicas corroboram este facto, uma vez que a totalidade dos 

sedimentos apresentam-se limpos (Classe 1 da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro). 

Atendendo à caracterização de sedimentos mencionada, prevê-se que o impacte resultante das ações de 

dragagem se limite à dispersão na coluna de água de partículas grosseiras sólidas (areia) com um baixo 

conteúdo de matéria orgânica e sem substâncias perigosas adsorvidas, afetando correspondentemente: 

• Turbidez – dado que as frações finas dos sedimentos são praticamente vestigiais, apenas as 

areias terão impacte potencial no aumento de turbidez no estuário. Estes materiais 

grosseiros têm uma taxa de sedimentação muito superior aos materiais finos, pelo que as 

plumas de turbidez a gerar nas dragagens terão uma incidência sobretudo local e de 

reduzida dispersão e persistência. Assim, embora potencialmente o impacte negativo impacte negativo impacte negativo impacte negativo a nível 

de turbidez possa ter uma magnitude pontualmente elevada magnitude pontualmente elevada magnitude pontualmente elevada magnitude pontualmente elevada (significativa variação 

potencial, embora temporária, dos respetivos valores de referência), a significância é significância é significância é significância é 

reduzidareduzidareduzidareduzida atendendo ao caráter local e restrito do impacte em função do anterior. A 

significância do impacte é ainda limitada pelo tipo de métodos e equipamentos de dragagem 

a utilizar: segundo as diretrizes do Estudo Prévio, deverá ser privilegiado o uso de dragas de 

sucção-repulsão, equipadas com dispositivos antidispersão. 

• Oxigénio dissolvido e matéria orgânica – face à presença quase vestigiária de matéria 

orgânica nas amostras analisadas, o seu aumento na coluna de água será residual, 

contribuindo assim também para uma expectavelmente reduzida diminuição do oxigénio 

dissolvido resultante da sua oxidação. A magnitude e significância do impacte relativo à 

alteração destes parâmetros serão assim residuais; 

• Contaminação microbiológica – esta possibilidade espera-se muito pouco relevante e 

análoga à anterior (impacte negativo residualimpacte negativo residualimpacte negativo residualimpacte negativo residual), quer relativa à baixa presença de matéria 

orgânica (portanto menor substrato para suporte das populações bacterianas), quer 

considerando o método de dragagem por sucção (pese embora localmente haja sempre 

alguma suspensão junto ao cachimbo de sucção). 
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Em termos globais, espera-se que as dragagens associadas à fase de construção tenham um potencial de 

impacte negativo direto e indiretoimpacte negativo direto e indiretoimpacte negativo direto e indiretoimpacte negativo direto e indireto na qualidade da água, porém temporário e reversíveltemporário e reversíveltemporário e reversíveltemporário e reversível. A magnitude será magnitude será magnitude será magnitude será 

variável ao longo das intervençõesvariável ao longo das intervençõesvariável ao longo das intervençõesvariável ao longo das intervenções, podendo ser pontualmente elevada em termos de turbidez durante as 

dragagens, embora com plumas de dispersão limitadas em função do tipo de materiais grosseiros. Para os 

restantes parâmetros, a magnitude esperada é baixa a residual. 

Considerando que as zonas de dragagens correspondentes a todas as alternativas apresentam 

sedimentos grosseiros, os impactes acima identificados verificam-se para qualquer dos cenários, apenas 

variando em termos do período em que os impactes se farão sentir – período de dragagem inferior para a 

alternativa A, progressivamente superior até à alternativa C/C1. Globalmente para Globalmente para Globalmente para Globalmente para as cinco alternativas, o as cinco alternativas, o as cinco alternativas, o as cinco alternativas, o 

impacte esperado será reduzidoimpacte esperado será reduzidoimpacte esperado será reduzidoimpacte esperado será reduzido. 

 

B. Estaleiro e acessos de obra 

Prevê-se também que, quer o funcionamento do estaleiro, quer a movimentação e operação de maquinaria 

e veículos de obra nos acessos e zona de reconstrução dunar, possam ter alguns impactes associados em 

termos de qualidade da água, essencialmente limitados à eventualidade de ocorrerem derrames 

acidentais de substâncias poluentes utilizadas em obra ou na maquinaria (como óleos e combustíveis), o 

que se considera todavia ser um cenário muito pouco provável considerando às atuais exigências e 

requisitos em termos de segurança em obra. 

Uma vez que todos os efluentes e desperdícios resultantes da obra serão alvo de gestão apropriada, 

consoante as suas características, caso sejam adotadas as medidas de gestão ambiental da empreitada 

propostas na secção 6.2 e assumindo-se também a adoção das restantes medidas de minimização e de 

boas práticas recomendadas na secção 6.2, espera-se que os eventuais impactem negativos temporários 

destas atividades na qualidade da água sejam de uma forma geral nulos a pouco significativos e nulos a pouco significativos e nulos a pouco significativos e nulos a pouco significativos e 

reversíveisreversíveisreversíveisreversíveis. 
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5.3.2. Fase de exploração 

5.3.2.1. Hidrografia e hidromorfologia 

Os impactes associados às ações de dragagem correspondem aos identificados para a fase de construção, 

estendendo-se para a fase de exploração. 

Em função do potencial assoreamento do estuário esperado a longo prazo (e erosão nos casos 

identificados), tendencialmente as condições retomarão a situação que se verifica na situação de 

referência, com a progressiva sedimentação e redução da capacidade de dispersão e diluição de 

poluentes, ainda que numa magnitude inferior à esperada com a manutenção das condições atuais, válida 

para as cinco alternativas, embora ocorra a uma taxa inferior para as alternativas B/B1 e C/C1 (tendência 

de assoreamento A > B1 > B > C1 > C – de notar que as variantes B1 e C1 aumentam a probabilidade de 

reentrada dos sedimentos depositados no sistema face às propostas B e C, respetivamente, dado o maior 

volume destinado à zona de praia oceânica). 

A futura necessidade de proceder a dragagens de manutenção do canal de navegação irá redundar em 

impactesimpactesimpactesimpactes respetivos análogos aos identificados para a faanálogos aos identificados para a faanálogos aos identificados para a faanálogos aos identificados para a fase de construção, de significado e magnitude se de construção, de significado e magnitude se de construção, de significado e magnitude se de construção, de significado e magnitude 

proporcional (tendencialmente inferior) ao volume e tipo de dragagens de manutenção a efetivarproporcional (tendencialmente inferior) ao volume e tipo de dragagens de manutenção a efetivarproporcional (tendencialmente inferior) ao volume e tipo de dragagens de manutenção a efetivarproporcional (tendencialmente inferior) ao volume e tipo de dragagens de manutenção a efetivar. 

 

5.3.2.2. Qualidade da água 

Na fase de exploração, a melhoria da navegabilidade do estuário, associada ainda ao reforço do cordão 

dunar da Praia da Franquia, poderá incrementar o potencial do uso balnear como pressão poluente sobre 

o estuário. De facto, ficam criadas condições para um maior e/ou mais frequente tráfego de embarcaçõesmaior e/ou mais frequente tráfego de embarcaçõesmaior e/ou mais frequente tráfego de embarcaçõesmaior e/ou mais frequente tráfego de embarcações 

(quer as que atualmente circulam no estuário, quer outras atraídas pelas novas caraterísticas de 

navegabilidade), o que poderá resultar numa maior introdução de substâncias poluentes no meio hídrico. 

Conforme observado na descrição das caraterísticas de qualidade da água na situação de referência, não 

se identificam no presente problemas associados a poluição do estuário que derivem da circulação de 

embarcações de recreio ou outras. 

Não sendo possível prever nesta fase a evolução do tráfego em função das novas condições de 

navegabilidade criadas, não se espera contudo que este seja muito significativo face à situação presente – 

dadas as limitações existentes em termos de infraestruturas de apoio. Assim, identifica-se o impacte 

negativo associado ao respetivo incremento da pressão poluente como provável, de magnitude 

previsivelmente fraca, local e pouco significativo a nulo (em função da melhoria global das condições de 

dispersão e diluição). 
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Outra afetação que deriva do projeto em termos de qualidade da água resultará de possíveis dragagens de dragagens de dragagens de dragagens de 

manutençãmanutençãmanutençãmanutenção periódicaso periódicaso periódicaso periódicas do canal e de futuras necessidades de recargas de areia nas praias circundantes. 

Os impactes resultantes serão assim idênticos aos já genericamente descritos para a fase de construção, 

pressupondo-se à partida uma magnitude mais fraca. Esta, tal como o significado, será contudo definida 

em rigor não só pela quantidade a dragar mas sobretudo pelas características físicas e químicas dos 

sedimentos em causa no momento de dragagem. Contudo, considerando a granulometria dos sedimentos 

e a uma expectável manutenção ou não-agravamento das pressões poluentes na bacia hidrográfica, não 

se esperam, do ponto de vista sedimentar, diferenças significativas em relação ao panorama atualmente 

conhecido. 

 

5.3.3. Fase de desativação 

Face às características de projeto, não se perspetiva a existência de uma fase de desativação. Face à 

tendência de erosão/assoreamento, apenas se prevê a reformação dos bancos arenosos atuais e outras 

áreas de assoreamento, bem como as associadas zonas de erosão potenciadas em função da alteração 

hidrodinâmica que progressivamente se dará. 
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5.3.4. Síntese 

Da identificação e avaliação dos impactes do projeto em estudo na fase de construção, salientam-se os 

seguintes aspetos: 

• A modificação batimétrica induzirá em geral uma melhoria das condições de diluição e 

dispersão, na medida em que aumenta a coluna de água média (todos as alternativas) e 

alarga a zona de escoamento e dispersão do estuário (alternativas B/B1 e C/C1), embora no 

longo prazo o estuário tenda novamente para o progressivo assoreamento. 

• em função do tipo de sedimentos presentes (grosseiros e limpos de contaminação), a 

afetação da qualidade da água por efeito da remoção de material dragado será negativa, 

local, temporária, de magnitude reduzida (considerando o uso de dragas de sucção e 

dispositivos antidispersão, a esperada baixa concentração de matéria orgânica nos 

sedimentos e elementos finos) a pontualmente elevada (no que se refere à turbidez, embora 

com plumas de dispersão limitadas) e pouco significativa em global (à restrição temporal e 

espacial do impacte, às perspetivadas reduzidas elevações de parâmetros de qualidade de 

água). Estes impactes serão análogos para as três alternativas, apenas variando o período 

em que os impactes se farão sentir – período de dragagem inferior para a alternativa A, 

progressivamente superior até à alternativa C/C1. 

• os impactes resultantes do funcionamento do estaleiro e movimentação e operação de 

maquinaria e veículos de obra serão nulos a negativos, temporários, de magnitude fraca e 

pouco significativos, se adotadas as medidas de minimização preconizadas. 

Considerando que o projeto sobretudo incidência na fase de construção, na fase de exploração não se 

verificam impactes adicionais aos identificados para a situação de referência. Excetuam-se o potencial 

impacte negativo de reduzido significado resultante do aumento da pressão poluente associada a um 

previsível aumento pouco significativo do tráfego de embarcações no estuário e a expectativa de 

dragagens de manutenção de quantitativo diferenciado face ao atual em função da 

necessidade/frequência de dragagem futura e das taxas de sedimentação locais. No caso das dragagens 

de manutenção, os respetivos impactes serão assim análogos aos identificados para a fase de construção, 

com significado definido pela quantidade a dragar e, sobretudo, pelas características físicas e químicas 

dos sedimentos em causa no momento de dragagem. 

Face às características de projeto, não se perspetiva a existência de uma fase de desativação. Face à 

tendência de erosão/assoreamento, apenas se prevê a reformação dos bancos arenosos atuais e outras 

áreas de assoreamento, bem como as associadas zonas de erosão potenciadas em função da alteração 

hidrodinâmica que progressivamente se dará. 
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5.4. Hidrodinâmica 

5.4.1. Fase de construção 

Na fase de construção serão realizadas as dragagens dos fundos do trecho terminal do estuário do Mira, 

que corresponderão a impactes positivos nas condições hidrodinâmicas da área intervencionada e da 

envolvente direta logo nesta fase, prolongando-se os mesmos para a fase de exploração. As dragagens a 

executar na fase de construção terão impactes que embora positivos nas condições hidrodinâmicas locais 

são diferenciados de acordo com a alternativa em avaliação. 

De acordo com as simulações matemáticas executadas no Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e 

Definição de Medidas de Ação para a minimização do Processo de Erosão na Praia da Franquia (NEMUS, 

2014a), as diferenças nas condições hidrodinâmicas entre a situação atual e a alternativa Aalternativa Aalternativa Aalternativa A (dragagem do 

canal da margem esquerda à cota – 2 m (ZH)) são menos significativas comparativamente aos restantes 

cenários. 

Não se preveem alterações significativas às condições de escoamento atuais, mantendo-se o escoamento 

na vazante pelos dois canais que circundam o banco arenoso e por um único eixo durante a enchente. As 

principais alterações registar-se-ão na vazante. As velocidades em período de vazante diminuirão, quer no 

canal próximo da praia da Franquia (margem direita), quer no canal próximo da praia das Furnas (margem 

esquerda). Apesar da diminuição da velocidade do escoamento no canal da margem direita (canal 

periférico), da ordem dos 0,3 m/s, as velocidades de escoamento em vazante situam-se entre 0,4 m/s e 

0,6 m/s. 

 

Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 40 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário A 

A 
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Não obstante esta diminuição da velocidade do escoamento, refira-se que a circulação residual continua a 

evidenciar a presença de um vórtice, ainda que menos acentuado, junto à extremidade sudoeste da praia 

da Franquia, ou seja, próximo do promontório onde atualmente a largura da praia é reduzida, chegando 

inclusivamente a desaparecer em preia-mar. 

 

Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 41 – Análise das diferenças da circulação residual na situação atual e no cenário A 

Neste cenário esperam-se impactes positivos devido à diminuição da velocidade do escoamento, 

prováveis, locais e diretos, que embora significativos serão de magnitude média quando comparados com 

o previsto para as alternativas B e C.  

No caso da alternativa Balternativa Balternativa Balternativa B (dragagem do canal da margem esquerda à cota – 1,5 m (ZH) e do banco arenoso 

à cota – 1 m (ZH)), são expetáveis alterações mais evidentes e significativas no que respeita ao 

escoamento na vazante. A principal diferença relativamente à alternativa A é deixar de existir dois canais 

de escoamento na vazante para existir apenas um (em virtude da dragagem do banco arenoso), à 

semelhança do que já se verifica na enchente.  

As velocidades do escoamento em toda a extensão da praia da Franquia, mas também na proximidade da 

face estuarina da praia das Furnas, reduzir-se-ão significativamente em relação à situação atual. Em 

ambos os casos as correntes de vazante diminuem para valores inferiores a 0,2 m/s (na proximidade das 

praias), minimizando significativamente o potencial erosivo a que os areais estão sujeitos. Por sua vez, 

verifica-se o aumento da velocidade do escoamento ao longo do canal central (da ordem dos 0,5 m/s), em 

virtude do aprofundamento do banco arenoso. 

Neste cenário verificam-se também alterações na circulação residual, com a migração do vórtice existente 

atualmente para montante, deixando de existir uma zona de convergência do escoamento no setor 

sudoeste da praia da Franquia. 

A 
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Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 42 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário B 

 
Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 43 – Análise das diferenças da circulação residual na situação atual e no cenário B 

Os impactes das intervenções associadas a este cenário são positivos para as condições hidrodinâmicas 

locais, prováveis, diretos, muito significativos e de magnitude forte. 

A diferença da alternativa Calternativa Calternativa Calternativa C (dragagem do canal da margem esquerda à cota – 2 m (ZH) e do banco 

arenoso à cota – 1 m (ZH)) para a alternativa B não é muito significativa, verificando-se igualmente uma 

diminuição da velocidade de escoamento em vazante. Esta diminuição da velocidade do escoamento é 

particularmente importante na praia da Franquia, mas também na praia das Furnas, onde os valores serão 

expetavelmente inferiores a 0,2 m/s. Relativamente à circulação residual verifica-se exatamente as 

mesmas alterações referidas para a alternativa B, ou seja, a migração do vórtice para montante e o 

desaparecimento da zona de convergência do escoamento no setor sudoeste da praia da Franquia. 

B 

B 
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Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 44 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário C 

 
Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 45 – Análise das diferenças da circulação residual na situação atual e no cenário C 

À semelhança do cenário B, no cenário C são esperados impactes positivos, diretos, locais, de magnitude 

forte e muito significativos na melhoria das condições hidrodinâmicas. 

Todas as alternativas apresentadas em fase de Estudo Prévio contribuem para a minimização de um dos 

principais fatores de erosão da praia da Franquia – a velocidade de vazante junto à praia.  

As intervenções previstas para as alternativas B e C são aquelas que permitirão as maiores reduções na 

velocidade do escoamento junto à praia da Franquia, mas também na proximidade da parte estuarina da 

praia das Furnas. Em ambas as alternativas individualizar-se-á um canal central de escoamento da vazante 

(à semelhança do que acontece na enchente), que se formará após as dragagens. Este canal central 

evitará a circulação bifurcada em dois canais, como acontece na atualidade e com a alternativa A, 

minimizando a erosão da praia da Franquia.  

C 

C 
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Entre as alternativas B e C, e porque os impactes das dragagens nas condições hidrodinâmicas são muito 

similares, o principal aspeto distintivo diz respeito ao destino final a dar aos dragados que não são 

passíveis de serem utilizados no enchimento da praia da Franquia. 

Na alternativa B grande parte dos dragados excedentários ficará acomodado no sistema dunar a noroeste 

da praia da Franquia e uma menor parte dos 35.000 m3 de materiais excedentários será utilizada no 

reforço da praia do Carreiro da Fazenda, enquanto na alternativa B1 haverá um maior reforço da praia do 

Carreiro da Fazenda (23.000 m3 versus 12.000 m3 para o sistema dunar). Na alternativa C e C1 prevê-se 

ainda, para além do previsto para as alternativas B e B1, que parte do volume de dragados excedentários 

que não pode ser aproveitado para os fins referidos anteriormente (25.000 m3) seja depositado na face 

oceânica da praia das Furnas. 

Entre as alternativas referidas anteriormente, considera-se que as alternativas B1 e C1 são mais favoráveis 

para as condições hidrodinâmicas do que as alternativas B e C, uma vez que reforçam de forma 

significativa os sistemas praia-duna e contribuem para um maior equilíbrio deste troço costeiro. 

Contudo, entre as alternativas B1 e C1, considera-se a alternativa B1 mais favorávelalternativa B1 mais favorávelalternativa B1 mais favorávelalternativa B1 mais favorável.  

A praia do Carreiro da Fazenda é relativamente encaixada e embora a prazo possa verificar-se o gradual 

transporte das areias para sul, a presença de formações rochosas no seu limite sul minimiza esse trânsito 

e alarga o período de entrada de areias para o interior do estuário do Mira. No caso da alternativa C1, para 

além da situação referida anteriormente para a alternativa B1 (remobilização das areias do Carreiro da 

Fazenda para sul), poderá também verificar-se a remobilização das areias depositadas na praia das Furnas 

para o interior do estuário, que poderá ser mais facilitada por ausência de barreira natural ao transporte. 
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5.4.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração prolongar-se-ão os efeitos das dragagens, sendo expectável que a prazo se comece 

a verificar o progressivo assoreamento dos canais de escoamento e o crescimento do banco arenoso. 

Serão assim necessárias dragagens para a manutenção das condições hidrodinâmicas e a minimização da 

erosão da praia da Franquia. 

Na fase atual do projeto não estão estipulados os volumes e a periodicidade das dragagens, sendo 

contudo que a sua concretização corresponderá a um impacte positivo, certo, direto, local, significativo a 

muito significativo e de magnitude média a forte (dependendo da área a dragar e das condições de 

aprofundamento dos fundos). 

No “Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a minimização    do 

Processo de Erosão na Praia da Franquia” (NEMUS, 2014a) foi realizada a simulação das alterações 

previstas nos campos de velocidades, quer à escala do estuário, quer local, estendendo-se para além da 

área de intervenção direta. Nessa análise, e para qualquer um dos cenários em análise, não são visíveis, 

relativamente à situação de referência, diferenças significativas nos campos de velocidades máximas a 

montante da área de intervenção (até montante dos Socorros a Náufragos).  

Embora as intervenções nos canais e banco arenoso possam originar algumas alterações a montante, as 

mesmas deverão ser expetavelmente reduzidas, ao ponto de não serem observadas nas simulações nas 

áreas do estuário imediatamente adjacentes às zonas a dragar. Ou seja, para além das alterações 

previstas na fase de construção, não são previsíveis alterações às velocidades de escoamento a montante 

que possam interferir com as condições hidrodinâmicas atuais junto à ponte. 

Não obstante não serem expectáveis impactes do projeto a montante das intervenções, e atendendo ao 

dinamismo que caracteriza um sistema estuarino como o do rio Mira, importa acompanhar a evolução dos 

fundos até à zona da ponte (cf. secção 7.1). 
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5.4.3. Síntese 

O projeto originará impactes positivos significativos nas condições hidrodinâmicas locais, sobretudo em 

virtude das alterações às velocidades de escoamento em vazante. As dragagens previstas para as 

alternativas B e C são aquelas que permitirão as maiores alterações, individualizando-se em ambas as 

alternativas um canal central de escoamento na vazante (à semelhança do que já acontece em período de 

enchente). Para além de se evitar a circulação bifurcada em dois canais durante a vazante, como acontece 

na atualidade e que se manterá no caso da alternativa A, será minimizada a erosão da praia da Franquia 

devido a uma maior redução na velocidade do escoamento. 

Entre as alternativas B e C, e porque os impactes das dragagens nas condições hidrodinâmicas são muito 

similares, o principal aspeto distintivo entre ambos diz respeito ao destino final a dar aos dragados que 

não são passíveis de serem utilizados no enchimento da praia da Franquia. 

Porque a alternativa B1 permite melhorar de forma significativa as condições do sistema praia-duna, 

contribuindo para o equilíbrio da célula costeira, e previsivelmente terá uma menor remobilização das 

areias para o interior do estuário do Mira (relativamente à alternativa C1 em que existe a probabilidade de 

também ocorrer o transporte das areias depositadas na praia das Furnas), considera-se a mais favorável.  
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5.5. Qualidade dos sedimentos 

5.5.1. Fase de construção 

A dragagem de sedimentosdragagem de sedimentosdragagem de sedimentosdragagem de sedimentos implica, por um lado, a ressuspensão de partículas para a coluna de água, com 

o consequente aumento da turbidez e a alteração da cor, e por outro lado, a potencial remobilização de 

metais e compostos orgânicos adsorvidos nos sedimentos. 

De acordo com os resultados das análises físicas às amostras recolhidas na área de intervenção, os 

sedimentos correspondem predominantemente a frações granulométricas arenosas, pelo que se esperam 

impactes negativos diretos da ressuspensão de partículas para a coluna de água, embora temporários, 

porque as areias têm relativa facilidade em decantar (ao contrário dos materiais finos – siltes e argilas), 

locais, de fraca magnitude e pouco significativos face à área relativamente circunscrita da pluma túrbida 

que deverá ser gerada (quando comparada com a área total do estuário).  

Relativamente à remobilização de metais e compostos orgânicos adsorvidos nos sedimentos, as análises 

químicas mostram que os sedimentos estão limpos. A dragagem irá libertar para o meio aquático as 

substâncias neles presentes, embora as suas concentrações sejam tão reduzidas que as alterações à 

qualidade da água serão menosprezáveis. Desta forma, os impactes, apesar de negativos, uma vez que há 

sempre dispersão de metais e compostos orgânicos para a coluna de água, são locais, temporários, 

reversíveis e têm fraca magnitude e pouca significância.  

Em ambos os casos, os impactes são minimizáveis, apresentando o Estudo Prévio um conjunto de 

orientações de particular relevância no que diz respeito aos processos de intervenção e equipamentos 

mais significativos a utilizar no decurso das operações de dragagem. 

O projeto prevê os seguintes destinos finais para os sedimentos dragados do fundo no estuáriodestinos finais para os sedimentos dragados do fundo no estuáriodestinos finais para os sedimentos dragados do fundo no estuáriodestinos finais para os sedimentos dragados do fundo no estuário: 

Quadro 42 – Resumo do destino dos dragados 

Alternativa 
Volume a 

dragar (m3) 

Realimentação 
da praia da 

Franquia (m3) 

Reforço do sistema dunar a N da 
praia das Furnas e do sistema 

praia-duna de Carreiro da 
Fazenda (m3) 

Realimentação da 
praia das Furnas 

(m3) 

A 70.000 70.000 ------------ ------------ 

B 

115.000 80.000 

35.000 (a maioria no sistema dunar) 

------------ 
B1 

35.000 (cerca de 12.000 no sistema dunar e 

23.000 na praia do Carreiro da Fazenda) 

C 

140.000 80.000 

35.000 (a maioria no sistema dunar) 

25.000 
C1 

35.000 (cerca de 12.000 no sistema dunar e 

23.000 na praia do Carreiro da Fazenda) 
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Os sedimentos a dragar possuem características físicas e químicas consonantes com os materiais 

existentes no destino final. Independentemente da alternativa, esta ação do projeto vai ao encontro dos 

objetivos da Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto – diploma que estabelece as medidas de proteção da orla 

costeira, que contempla no ponto 1 do Artigo 2.º que a extração e dragagem de areias, quando efetuada a 

uma distância de até 1 km para o interior a contar da linha de costa, tem de destinar-se a alimentação 

artificial do litoral, para efeitos da sua proteção. Qualquer um dos destinos previstos enquadra-se no 

estipulado neste diploma legal, correspondendo a um impacte positivo do projeto, de forte magnitude e 

significado na minimização da erosão da orla costeira.  

Embora a alternativa A compreenda uma dragagem mais restrita do que as alternativas B e C, os impactes 

negativos da ressuspensão de partículas e da remobilização de metais e compostos orgânicos para a 

coluna de água são sensivelmente os mesmos (negativos, de fraca magnitude e pouco significativos).  

A alternativa A não é significativamente mais favorável do que as outras alternativas relativamente a estes 

dois aspetos, mas a alternativa C1a alternativa C1a alternativa C1a alternativa C1, por incluir o reforço de várias áreas com problemas de erosão (praias 

da Franquia e das Furnas, sistema dunar a Norte da praia da Franquia e sistema praia-duna da praia do 

Carreiro da Fazenda), contribuindo de forma mais significativa para a proteção da orla costeira, é a mais é a mais é a mais é a mais 

favorávelfavorávelfavorávelfavorável. 

 

5.5.2. Fase de exploração 

Embora na fase atual de projeto não esteja definida a periodicidade das dragagens de manutençãodragagens de manutençãodragagens de manutençãodragagens de manutenção, a sua 

necessidade será uma realidade no futuro. Os impactes destas dragagens de manutenção serão 

expetavelmente os mesmos que na fase de construção.  

Atendendo que as dragagens a realizar nesta fase compreenderão a remoção de sedimentos que se vão 

depositando ao longo do tempo e que neste período poderão existir pressões pontuais ou difusas 

geradoras de substâncias poluentes, os impactes na qualidade da água deverão ser minimizados através 

da execução de uma campanha de caracterização físico-química prévia que avalie o grau de contaminação 

dos mesmos. 
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5.5.3. Síntese 

Atendendo que os sedimentos a dragar correspondem essencialmente a areias e sem contaminação, os 

impactes negativos da ressuspensão de partículas e a potencial remobilização de metais e compostos 

orgânicos adsorvidos nas areias são muito pouco significativos e de fraca magnitude. 

Porque os dragados possuem características físicas e químicas compatíveis com os destinos finais, os 

impactes da sua utilização nos sistemas costeiros constitui um impacte positivo muito significativo para a 

proteção da orla costeira (nos termos da Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto, que contempla no ponto 1 do 

Artigo 2.º que a extração e dragagem de areias, quando efetuada a uma distância de até 1 km para o 

interior a contar da linha de costa, tem de destinar-se a alimentação artificial do litoral, para efeitos da sua 

proteção). 

A alternativa C1 é a mais favorável de todas as alternativas, uma vez que inclui o reforço de várias áreas 

com problemas de erosão (praias da Franquia e das Furnas, sistema dunar a Norte da praia da Franquia e 

sistema praia-duna da praia do Carreiro da Fazenda), contribuindo de forma mais significativa para a 

proteção da orla costeira. 
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5.6. Ecologia, flora e fauna 

No presente capítulo são descritos e avaliados os potenciais impactes que incidem na componente 

ecológica, como consequência das dragagens e respetiva deposição dos sedimentos na(s) praia(s) e 

eventualmente no cordão dunar, nas fases de construção e exploração. 

 

5.6.1. Fase de construção 

Considerando a caracterização da situação de referência, são esperadas potenciais alterações nas 

comunidades biológicas em resultado das seguintes atividades da fase de construção: 

Quadro 43 – Atividades na fase de construção e alternativas de projeto em que irão ocorrer 

Atividades Alternativas de projeto 

Instalação e operação do estaleiro e estruturas de apoio A, B e C 

Dragagens A, B e C 

Realimentação e modelação da praia da Franquia A, B e C 

Robustecimento da praia / duna frontal da praia do Carreiro 

da Fazenda 
B e C 

Decapagem do terreno B e C 

Transporte do material dragado da zona de dragagem (ou de 

local de deposição provisório, por exemplo na praia da 

Franquia) para a zona de modelação 

B e C 

Modelação do relevo e revegetação dunar B e C 

Implantação de estruturas de retenção de areias B e C 

Realimentação e modelação da praia das Furnas C 

De forma direta ou indireta, os impactes que podem advir destas atividades prendem-se com: 

• Destruição de habitats; 

• Perturbação e/ou contaminação de habitats; 

• Destruição das comunidades biológicas; 

• Perturbação das comunidades faunísticas; 

• Melhoramento / recuperação de habitats; 

• Incremento de populações. 

Relativamente à instalainstalainstalainstalação e operação do estaleiro e suas estruturas de apoioção e operação do estaleiro e suas estruturas de apoioção e operação do estaleiro e suas estruturas de apoioção e operação do estaleiro e suas estruturas de apoio, o parque de 

estacionamento existente no promontório a oeste da praia da Franquia, por ser uma área já artificializada, 

é proposto no projeto para instalação dessas infraestruturas. Desta forma, os impactes esperados sobre 

os habitas, fauna e flora serão nulos, visto que não se verificarão alterações sobre os mesmos. 
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Prevê-se ainda que qualquer uma das atividadesqualquer uma das atividadesqualquer uma das atividadesqualquer uma das atividades provoque perturbações à fauna (exceto a macrofauna 

bentónica, analisada em particular sempre que necessário), classificando-se este impacte como negativo, 

indireto, certo, temporário, reversível, imediato, local, de fraca magnitude e pouco significativo a 

significativo. Por um lado, a significância é maior pela ocorrência de fauna classificada sob estatutos de 

conservação mas, por outro, pode ser considerada menor pela característica mobilidade das espécies 

faunísticas (comparada com a da vegetação), que lhes permite deslocarem-se com relativa facilidade de 

áreas mais perturbadas pontualmente para outras menos perturbadas. Aliás, as áreas afetadas 

apresentam-se sob influência humana, nalguns casos bastante acentuada. 

A avaliação dos impactes de cada uma das restantes atividades é realizada nas secções seguintes, 

incluindo a comparação entre alternativas de projeto, sempre que considerado pertinente. 

 

5.6.1.1. Dragagens (alternativas A, B e C) 

A destruição desta zona bentónicadestruição desta zona bentónicadestruição desta zona bentónicadestruição desta zona bentónica pela sua remoção afetará principalmente as comunidades que aí vivem, 

em que haverá a eliminação tanto dos habitats como da fauna aí eeliminação tanto dos habitats como da fauna aí eeliminação tanto dos habitats como da fauna aí eeliminação tanto dos habitats como da fauna aí existentexistentexistentexistente. Ressalta-se a importância da 

colonização deste meio por fauna que desempenha importantes funções no ecossistema aquático. Deste 

modo, apesar de se esperar uma recolonização das áreas afetadas ao longo do tempo, considera-se que o 

impacte será negativo, direto, certo, permanente, irreversível, imediato, de âmbito local, de magnitude 

fraca (alternativa A) ou média (alternativas B e C) e pouco significativo (alternativa A) a significativo 

(alternativas B e C). 

As operações de dragagem têm também um efeito de perturbação do meio pelágicoperturbação do meio pelágicoperturbação do meio pelágicoperturbação do meio pelágico que poderá afetar 

tanto a macrofauna bentónica das áreas adjacentes como a ictiofauna utilizadora destes locais. Com 

efeito, o aumento da carga sólida em suspensão provoca turbidez na coluna de água que, para a fauna 

piscícola, altera os seus habitats de alimentação, reprodução e postura e, para os macroinvertebrados 

bentónicos, reduz a eficiência do seu processo de alimentação (de um modo geral, o aumento de detritos 

e partículas em suspensão pode provocar a colmatação das brânquias em qualquer espécie com 

respiração branquial). Apesar de as areias apresentarem relativa facilidade de decantação quando 

comparadas com materiais finos como siltes e argilas, verifica-se no estuário a presença de ictiofauna 

migradora sob estatuto de conservação “Vulnerável” e “Em Perigo” que pode, mesmo assim, ser afetada. 

Desta forma, considera-se que estes impactes são negativos, diretos, certos, temporários, reversíveis, 

imediatos, locais, de magnitude fraca e significativos.  
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Numa comparação entre cenários, desde a menor área dragada (alternativa A), à maior e mais profunda 

(alternativa C), o primeiro seria o mais aconselhável. No entanto, pela destruição de habitats e respetivas 

consequências de mortalidade e perturbação de fauna, os impactes em qualquer um dos cenários não 

deixam de se apresentar, no mínimo, como significativos, mesmo na alternativa A.  

Na ausência de estudos mais recentes que confirmem a existência e localização de bancos de 

monocotiledóneas (Zostera marina e Z. noltii) no estuário do Mira, não deixa de se considerar que, 

existindo, tanto estas comunidades (dada a sua sensibilidade a fatores naturais e antrópicos) como os 

sapais presentes nas áreas a montante do projeto podem sofrer perturbações logo desde a fase de 

construção.  

No caso dos bancos de monocotiledóneas, Silva et al. (2009, in Cunha et al., 2011) referem uma situação 

em que o aprofundamento dos canais e a ação conjunta do aumento da velocidade das correntes, 

ocasionando a perda de sedimentos finos e nutrientes e a redução da zona intertidal, propiciaram o 

declínio das populações das comunidades de Zostera. No entanto, com base no estudo hidromorfológico 

realizado para o troço terminal do estuário (NEMUS, 2014a), em qualquer uma das alternativas estudadas 

não são esperados aumentos de velocidade de corrente para as áreas a montante das zonas dragadas. 

Pelo contrário, esperam-se velocidades no mínimo iguais ou então ligeiramente inferiores às verificadas na 

situação de referência. Deste modo, considerando que, havendo redução nas velocidades, a diferença será 

extremamente reduzida (na ordem dos 0,1 m/s), considera-se que as dragagens propostas terão um 

impacte nulo. Ainda que a sedimentação nestas zonas aumente, Cabaço e Santos (2007) verificaram para 

Z. noltii um aumento no comprimento dos internós dos rizomas como resposta à erosão e ao 

soterramento, o que sugere uma tentativa dos indivíduos para contrariar estes processos.  

Quanto aos sapais existentes, a sua localização mais afastada das áreas intervencionadas e a reduzida ou 

nenhuma alteração na velocidade das correntes esperada para estas áreas sugere também um impacte 

nulo. 

Também não se esperam perturbações (impactes nulos) nos recifes identificados na área de estudo, 

devido à sua localização a norte da foz do estuário (e dado que a direção média da agitação marítima 

predomina de noroeste, segundo NEMUS [2014b]). 

É ainda de referir a possibilidade da contaminação química do meio aquático através do derrame acidental 

de substâncias como combustível, óleos e lubrificantes, mas que sendo cumpridas as respetivas boas 

práticas, este impacte poderá ser considerado pouco significativo. 
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5.6.1.2. Realimentação e modelação da praia da Franquia (alternativas A, B e C) 

Esta atividade poderá impactar de forma distinta as diferentes comunidades e os habitats presentes.  

A deposição das areias cobrindo a zona intertidal da praia irá provocar a destruição de habitatsdestruição de habitatsdestruição de habitatsdestruição de habitats, a 

consequente morte e perturbação da fauna bentónicamorte e perturbação da fauna bentónicamorte e perturbação da fauna bentónicamorte e perturbação da fauna bentónica. Deve, contudo, considerar-se na análise dos 

impactes desta atividade que apesar de haver perda de habitats e da macrofauna bentónica, o resultado 

das amostras deste último grupo revela a dominância de taxa característicos de meios que sofrem 

frequentemente perturbações diversas (quer naturais quer antrópicas), constituindo-se frequentemente 

como colonizadores pioneiros de habitats perturbados. Assim, para este grupo, os impactes esperados 

são negativos, diretos, certos, temporários, irreversíveis, imediatos, locais, de magnitude fraca, e 

significativos. 

Outras comunidadcomunidadcomunidadcomunidades faunísticas que podem sofrer perturbaçõeses faunísticas que podem sofrer perturbaçõeses faunísticas que podem sofrer perturbaçõeses faunísticas que podem sofrer perturbações são comunidades que apresentam maior 

mobilidade que a macrobentónica, com sejam a ictiofauna ou a avifauna, que temporariamente podem 

utilizar outros habitats existentes nas imediações em substituição deste. Não se prevê assim a morte mas 

apenas a perturbação destas comunidades. Por estes motivos, os impactes esperados são negativos, 

diretos, certos, temporários, irreversíveis, imediatos, locais, de magnitude fraca e pouco significativos. 

A diferença entre alternativas de projeto na extensão da área intertidal a ser soterrada é desprezável. 

No que diz respeito à vegetação, nesta praia encontra-se em muito baixo estado de conservação, tanto 

devido ao pisoteio (provocado pelo acesso desregrado à praia, apesar da existência de estruturas 

próprias), como pela própria erosão acentuada que aqui se observa, tendo com isto desaparecido 

manchas de vegetação que anteriormente ali estavam fixadas. Por outro lado, a vegetação que ainda 

existe caracteriza-se pela presença tanto de espécies dunares, como de espécies invasoras, como é o caso 

do Chorão-das-praias e, outras, como a Cana.  

Apenas para as alternativas B e C está prevista a modelação destas zonas vegetadas, pelo que o 

soterramento/eliminação destas comunidades vegetaissoterramento/eliminação destas comunidades vegetaissoterramento/eliminação destas comunidades vegetaissoterramento/eliminação destas comunidades vegetais    não característicasnão característicasnão característicasnão características, mesmo sem aplicação de 

medidas de erradicação de invasoras, acarreta impactes no mínimo nulos, mas que podem ser 

considerados (pelo soterramento poder atuar como erradicador natural) como positivos, diretos, certos, 

permanentes, irreversíveis, de longo prazo, locais, de magnitude fraca e pouco significativos. No que diz 

respeito à flora nativaflora nativaflora nativaflora nativa, visto que após o seu soterramentosoterramentosoterramentosoterramento se prevê a revegetação de parte dos sedimentos 

colocados na praia da Franquia (com espécies dunares), o impacte global do soterramento da vegetação 

existente com a posterior revegetação da área será positivo, com magnitude fraca e significativo. 
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5.6.1.3. Robustecimento da praia / duna frontal da praia do Carreiro da Fazenda 

(alternativas B e C) 

As alternativas B e C contemplam a realização do reforço da zona mais elevada da praia 

(caracteristicamente nua a nível de vegetação e utilizada maioritariamente pela fauna como zona de 

passagem), esperando-se um impacte positivo, direto, certo, permanente, irreversível, imediato, local, de 

magnitude fraca e significativo (a médio/longo prazo). 

As alternativas B1 e C1, além do reforço da alta-praia (como nas alternativas B e C), prevêm ainda o 

robustecimento da praia em toda a sua extensão. Considerando que as zonas a intervencionar não são 

vegetadas e que a fauna utilizadora destes locais apresenta mobilidade e que, por isso, pode 

temporariamente utilizar habitats próximos com características semelhantes, espera-se um impacte 

positivo, direto, certo, permanente, irreversível, imediato, local, de magnitude média e significativo (a 

médio/longo prazo). 

Com efeito, em qualquer uma das (quatro) alternativas, as areias da praia do Carreiro da Fazenda atuarão 

como fonte de alimentação do cordão dunar contíguo e, indiretamente, da praia da Franquia, devido ao 

transporte eólico dos grãos de areia nesse sentido, pelo que com o robustecimento da praia segundo robustecimento da praia segundo robustecimento da praia segundo robustecimento da praia segundo 

qualquer uma das alternativasqualquer uma das alternativasqualquer uma das alternativasqualquer uma das alternativas, estará a proporcionar-se uma maior quantidade de sedimentos que 

poderão servir de alimentação e proteção natural das zonas dunares adjacentes. Além disso, atualmente 

já se verifica erosão provocada pelo mar, observada pelo perfil em arriba do sistema praia-duna (ver 

Fotografia 21). 
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5.6.1.4. Decapagem do terreno (alternativas B e C) 

Nestas zonas existem faixas bem definidas sem vegetação, de largura variável e que funcionam como 

zonas de acesso não ordenado à praia do Carreiro da Fazenda (sujeitas a pisoteio – Fotografia 50). 

Contudo, ao seu redor e nas enc0stas destes corredores, observa-se em geral vegetação característica de 

dunas e que se encontra em bom estado de conservação. 

 
                             Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 50 – Corredor eólico com zonas não vegetadas bem definidas (vista para SE de um corredor 

eólico no início da duna branca da praia do Carreiro da Fazenda) 

Da decapagem desta área decorrem os seguintes impactes:    destruição de habitatsdestruição de habitatsdestruição de habitatsdestruição de habitats, consequente perda de perda de perda de perda de 

vegetação vegetação vegetação vegetação e perturbação das comunidades faunísticase perturbação das comunidades faunísticase perturbação das comunidades faunísticase perturbação das comunidades faunísticas. Por estes motivos, esperam-se: 

• Para as alternativas B e C: impactes negativos, diretos, certos, temporários, irreversíveis, 

imediatos, locais, de magnitude média e muito significativos. Um dos aspetos que torna a 

decapagem tão significativa é o de o local ser considerado como habitat prioritário (“Dunas 

cinzentas”) merecedor de medidas de conservação e ainda por se encontrar dentro dos 

limites do PNSACV, que objetiva também a proteção destes sistemas dunares e das espécies 

aqui existentes. Além disso, podem ocorrer espécies de avifauna como o Alcaravão Burhinus 

oedicnemus – estatuto “Vulnerável” segundo Cabral et al. (2006) – que utilizem as dunas 

como locais de nidificação; 
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• Para as alternativas B1 e C1: impactes negativos, diretos, certos, temporários, irreversíveis, 

imediatos, locais, de magnitude fraca e significativos. As grandes diferenças face aos casos 

anteriores são: a extensão de cordão dunar a intervencionar ser consideravelmente inferior; 

a intervenção incidir maioritariamente em zonas de passagem (sujeitas, portanto, a pressão 

humana frequente), pouco ou mesmo não vegetadas, pelo que, por exemplo, a 

probabilidade de albergarem ninhos de espécies avifaunísticas é mais reduzida. 

É importante relembrar que antes de se proceder à decapagem, o projeto prevê a retirada de espécimes 

florísticos viáveis para transplantação/revegetação da área modelada. 

 

5.6.1.5. Transporte do material dragado da zona de dragagem (ou de local de 

deposição provisório, por exemplo na praia da Franquia) para a zona de modelação 

(alternativas B e C) 

Nas alternativas B e C, devido ao destino final dos dragados se localizar para além da praia da Franquia e 

se proceder à modelação do relevo, vários tipos de maquinaria serão necessários. A destruiçãodestruiçãodestruiçãodestruição    do coberto do coberto do coberto do coberto 

vegetalvegetalvegetalvegetal é um impacte esperado, sendo assim considerado pela extensão afetada como negativo, direto, 

provável (há faixas não vegetadas, mas que podem não ser largas o suficiente para as máquinas não 

destruírem alguma vegetação), temporário, reversível, imediato, local, de magnitude fraca e pouco 

significativo. Caso a maquinaria utilize exclusivamente uma via de acesso dentro da área a intervencionar 

que deverá posteriormente ser revegetada, este impacte passará a ser nulo. 

No caso específico da alternativa C, a deposição dos dragados na praia das Furnas será realizada 

diretamente por via marítima, pelo que os impactes do transporte dos sedimentos são considerados 

nulos. 
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5.6.1.6. Modelação do relevo e revegetação dunar (alternativas B e C) 

Esta atividade irá provocar a perturbação das comunidades faunísticasperturbação das comunidades faunísticasperturbação das comunidades faunísticasperturbação das comunidades faunísticas, mas devido ao seu caráter 

temporário e à mobilidade das espécies em questão, os impactes esperados serão negativos, de 

magnitude fraca (alternativas B1 e C1) a média (alternativas B e C) e pouco significativos. 

De acordo com o Estudo Prévio (NEMUS, 2014b), existem dois corredores eólicos definidos segundo a 

orientação predominante dos ventos Oes-Noroeste/Noroeste. De acordo com Carter et al. (1990 in 

Almeida, 2011), nestas zonas sem vegetação ou com vegetação esparsa (observável na Fotografia 12 e na 

Fotografia 20) o vento faz-se sentir com mais intensidade, devido à morfologia destas depressões. Aliás, a 

tendência é para que estes corredores alarguem ou fiquem cada vez mais profundos pela contínua ação 

dos ventos. Assim, o seu preenchimento (com sedimentos do mesmo tipo) é aconselhável, para atenuar a atenuar a atenuar a atenuar a 

erosão que se verificaerosão que se verificaerosão que se verificaerosão que se verifica. A este nível, os impactes desta atividade serão positivos, diretos, certos, 

permanentes, reversíveis, de curto/médio prazo, locais, de magnitude fraca (alternativas B1 e C1) a média 

(alternativas B e C) e pouco significativos (alternativas B1 e C1) a significativos (alternativas B e C). 

Dado que a revegetação da área se encontra prevista no projeto (em que o objetivo será atingir uma 

cobertura vegetal robusta do cordão dunar dentro do menor tempo possível para, a um segundo nível, 

atenuar o efeito erosivo nos corredores eólicosatenuar o efeito erosivo nos corredores eólicosatenuar o efeito erosivo nos corredores eólicosatenuar o efeito erosivo nos corredores eólicos), considera-se que o impacte terá um desfasamento no 

tempo de longo prazo e será significativo (alternativas B1 e C1) a muito significativo (alternativas B e C). 

Como é sabido, as dunas atuam como uma proteção da costa relativamente à ação marítima, pelo que a 

sua consolidação e proteção deve ser prioritária. Este facto pesa ainda mais, considerando que a área 

integra um Parque Natural. 

 

5.6.1.7. Implantação de estruturas de retenção de areias (alternativas B e C) 

De modo a potenciar a eficácia da revegetação da área modelada o projeto prevê a colocação de 

estruturas que ajudem na retenção das areiasretenção das areiasretenção das areiasretenção das areias e na proteção da vegetação, proporcionando melhores 

condições de fixação à vegetação transplantada. Esta ação tem assim um impacte positivo, local, 

permanente (se as estruturas forem mantidas em boas condições), de magnitude fraca (alternativas B1 e 

C1) a média (alternativas B e C) e significativo (alternativas B1 e C1) muito significativo (alternativas B e C). 
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5.6.1.8. Realimentação e modelação da praia das Furnas (alternativa C) 

Na zona proposta, não se verifica a existência de vegetação, pois a deposição dos sedimentos será 

realizada na área da praia e não de duna. 

Apesar de se tratar de uma situação de deposição de areias na face oceânica da praia das Furnas, que tem 

até vindo a sofrer acreção (Cf. ponto 4.2.4,), considera-se que os sedimentos depositados irão contribuir 

para o reforço do sistema dunar adjacente (atendendo também aos temporais que se verificam 

pontualmente na costa), pelo que o impacte deverá ser considerado positivo, direto, certo, permanente, 

irreversível, de longo prazo, de âmbito local, com magnitude fraca e pouco significativo. 

 

5.6.2. Fase de exploração 

Nesta fase, e de acordo com os objetivos do projeto, estão previstas as seguintes atividades: 

Quadro 44 – Atividades na fase de exploração 

Atividades Alternativas de projeto 

Utilização da praia da Franquia (alternativas A, B e C) e da 

praia das Furnas (alternativa C) para a prática balnear 
A, B e C 

Navegação de embarcações no estuário do rio Mira A, B e C 

Manutenção das intervenções executadas na fase de 

construção, nomeadamente: 

 - Execução de dragagens de manutenção para a conservação 

das condições de navegabilidade atingidas com o projeto 

 - Realização de ações de manutenção das intervenções de 

reforço do cordão dunar 

- A, B e C 

- B e C 

À semelhança da fase anterior, os impactes diretos e indiretos que podem advir destas atividades 

prendem-se com: 

• Perturbação e/ou contaminação de habitats; 

• Destruição de habitats e das comunidades biológicas; 

• Perturbação das comunidades faunísticas; 

• Melhoramento / recuperação de habitats; 

• Incremento de populações. 

A avaliação dos impactes de cada uma das atividades previstas para a fase de exploração é realizada nas 

secções seguintes, incluindo a comparação entre alternativas de projeto, sempre que considerado 

pertinente. 
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5.6.2.1. Utilização da praia da Franquia (alternativas A, B e C) e da praia das Furnas 

(alternativa C) para a prática balnear 

Esta atividade já decorre atualmente e, com o reforço do areal, espera-se que as praias venham a ser 

frequentadas por um número ainda maior de pessoas. Quando não existe uma consciência ambiental 

significativa, em regra a presença humana é sinónimo de pisoteio desregrado da vegetação, de poluição, 

etc., e pode considerar-se ainda um possível aumento da circulação de veículos na avenida marginal. 

Assim, os impactes provocados pelo aumento da pressão antrópicaaumento da pressão antrópicaaumento da pressão antrópicaaumento da pressão antrópica serão negativos, diretos, prováveis, 

permanentes (mas com maior ocorrência no período estival), irreversíveis (não se espera o abandono da 

utilização balnear da praia), de longo prazo, locais, de magnitude fraca e pouco significativos, isto porque 

estas áreas são já atualmente bastante antropizadas. 

No que respeita à Praia das Furnas, o aumento esperado da pressão antrópica poderá ser acrescido pelas 

intervenções realizadas no âmbito do Plano de Arranjo da Orla Costeira (PAOC) para esta praia (cf. secção 

3.8.1), tratando-se, de um modo geral, da melhoria das condições de acesso viárias e pedonais à praia. No 

entanto, considera-se que estas intervenções, apesar de possivelmente levarem ao aumento da utilização 

da praia, têm como objetivos a proteção do areal, bem como das dunas e respetiva vegetação, pelo que se 

pode considerar um complemento positivo ao reforço do areal, mantendo-se a avaliação de impactes 

efetuada no parágrafo anterior. 

 

5.6.2.2. Navegação de embarcações no estuário do rio Mira (alternativas A, B e C) 

As diferenças na navegação face à situação atual passarão pela melhoria das condições de 

operacionalidade, o que permitirá o acesso à navegação de embarcações de maior calado e/ou sem 

estarem condicionadas à preia-mar e eventualmente promover o aumento do tráfego no estuário. 

A estes fenómenos estarão associados impactes como a perturbação/contaminação de habitats e a 

perturbação das comunidades faunísticas. 

Com efeito, um aumento do tráfego de embarcações significará um acréscimo de uma perturbaçãoacréscimo de uma perturbaçãoacréscimo de uma perturbaçãoacréscimo de uma perturbação que já 

se verifica tanto no meio aquático como nas zonas envolventestanto no meio aquático como nas zonas envolventestanto no meio aquático como nas zonas envolventestanto no meio aquático como nas zonas envolventes, afetando a fauna aquática e marinha 

(macrofauna bentónica, ictiofauna e avifauna), e possivelmente também a herpetofauna, avifauna e 

mamofauna que utiliza as margens. Isto traduz-se num impacte negativo, direto, provável, permanente, 

irreversível e de longo prazo (enquanto se mantiverem as condições de navegabilidade alcançadas pelo 

projeto), local de fraca magnitude e pouco significativo, atendendo ao número de espécies com utilização 

regular da área de estudo (que se prevê bastante inferior ao inventário do Parque, devido à sua área mais 

reduzida e menor diversidade de habitats) e que esta é uma região bastante antropizada.  
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Com o aumento do tráfego de embarcações, espera-se também um aumento do risco de contaminação aumento do risco de contaminação aumento do risco de contaminação aumento do risco de contaminação 

química do meio aquáticoquímica do meio aquáticoquímica do meio aquáticoquímica do meio aquático, causado por derrames acidentais de substâncias na água, como sejam óleos, 

lubrificantes ou combustível. No entanto, cumprindo as boas práticas que reduzem o risco de ocorrência 

destes acidentes, considera-se este como um impacte pouco significativo. 

 

5.6.2.3. Manutenção das intervenções executadas na fase de construção (alternativas 

A, B e C) 

Estas atividades de manutenção incluem: 

• A execução de dragagens de manutenção para a conservação das condições de 

navegabilidade atingidas com o projeto (alternativas A, B e C); 

• A realização de ações de manutenção das intervenções de reforço do cordão dunar 

(operações de limpeza, ceifas, mondas, tratamentos fitossanitários, retanchas e 

substituições de espécies vegetais que o justifiquem, etc.) (alternativas B e C). 

Relativamente ao primeiro ponto, espera-se que os impactes nas componentes ecológicas sejam 

semelhantes aos descritos para as dragagens deste estudo. Em particular, no que diz respeito à destruição destruição destruição destruição 

do meio bentónico e à perturbação do meio pelágicodo meio bentónico e à perturbação do meio pelágicodo meio bentónico e à perturbação do meio pelágicodo meio bentónico e à perturbação do meio pelágico, a classificação dos impactes mantém-se, à exceção 

da magnitude, que baixa, devido à menor área afetada. Assim, prevê-se que sejam negativos, diretos, 

certos, permanentes, irreversíveis, imediatos, de âmbito local, de magnitude fraca e pouco significativos a 

significativos. A sua significância não será alterada, apesar de envolver um menor volume de sedimentos 

dragados, visto tratar-se de uma área classificada sob vários diplomas comunitários. 

Quanto aos trabalhos que venham a ser necessários desenvolver na praia da Franquia e no cordão dunar 

com o objetivo da manutenção e/ou melhoria das condições da vegetação transplantadamanutenção e/ou melhoria das condições da vegetação transplantadamanutenção e/ou melhoria das condições da vegetação transplantadamanutenção e/ou melhoria das condições da vegetação transplantada, considerando 

que são tomados os devidos cuidados em relação ao pisoteio, etc., estas ações terão um impacte positivo, 

de magnitude média e significativo, na medida em que contribuirão para o sucesso da revegetação dos 

dragados ali colocados e do reforço de todo o sistema dunar envolvente. 
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5.6.3. Síntese 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção prevê-se que todas as atividades possam perturbar a fauna (exceto a macrofauna 

bentónica, estudada em particular), impactes que foram considerados negativos, indiretos, certos, 

temporários, reversíveis, imediatos, locais, de fraca magnitude e pouco significativos a significativos, 

considerando tanto a presença de espécies sob vários estatutos de conservação, mas também a sua 

facilidade de deslocação para áreas menos perturbadas. 

Nesta fase também se identificaram outros impactes potencialmente relevantes na ecologia, flora e fauna: 

• As dragagensdragagensdragagensdragagens implicarão: 

- a destruição do meio bentónico (eliminação de habitats e da fauna bentónica), com 

impacte de sentido negativo, direto, certo, permanente, irreversível, imediato, de âmbito 

local, de magnitude fraca (alternativa A) ou média (alternativas B e C) e pouco 

significativo (alternativa A) a significativo (alternativas B e C); 

- a perturbação do meio pelágico, que se considera como um impacte negativo, direto, 

certo, temporário, reversível, imediato, local, de magnitude fraca e significativo; 

• A realimentação e modelação da praia da Franquiarealimentação e modelação da praia da Franquiarealimentação e modelação da praia da Franquiarealimentação e modelação da praia da Franquia terá impactes: 

- negativos, diretos, certos, temporários, irreversíveis, imediatos, locais, de magnitude 

fraca e significativos, ao provocar a destruição de habitats, a consequente morte e 

perturbação da fauna bentónica; 

- para as alternativas B e C em que se prevê a revegetação de parte da área modificada, o 

impacte global da realimentação e modelação da praia da Franquia (com exceção da 

zona intertidal) será positivo, direto, certo, permanente, irreversível, de longo prazo, de 

âmbito local, com magnitude fraca e significativo. 

• Para o robrobrobrobustecimento da praia / duna frontal da praia do Carreiro da Fazendaustecimento da praia / duna frontal da praia do Carreiro da Fazendaustecimento da praia / duna frontal da praia do Carreiro da Fazendaustecimento da praia / duna frontal da praia do Carreiro da Fazenda realizado 

sobre uma área naturalmente não vegetada espera-se: para as alternativas B e C, um 

impacte positivo, direto, certo, permanente, irreversível, imediato, local, de magnitude fraca 

e significativo (a médio/longo prazo); para as alternativas B1 e C1, um impacte positivo, 

direto, certo, permanente, irreversível, imediato, local, de magnitude média e significativo (a 

médio/longo prazo); 

• Quanto à decapagem do terrenodecapagem do terrenodecapagem do terrenodecapagem do terreno, a destruição de habitats, vegetação e perturbação das 

comunidades faunísticas torna o impacte negativo, direto, certo, temporário, irreversível, 

imediato, local, de magnitude média e muito significativo para as alternativas B e C e 

negativo, direto, certo, temporário, irreversível, imediato, local, de magnitude fraca e 

significativo para as alternativas B1 e C1; 
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• No contexto da atividade de modelação do relevomodelação do relevomodelação do relevomodelação do relevo, o preenchimento dos corredores eólicos 

(com sedimentos do mesmo tipo) permitirá atenuar a erosão que se verifica, avaliando-se 

esses impactes como positivos, diretos, certos, permanentes, reversíveis, de curto/médio 

prazo, locais, de magnitude fraca (alternativas B1 e C1) a média (alternativas B e C) e pouco 

significativos (alternativas B1 e C1) a significativos (alternativas B e C); dado que a 

revegetação dunarrevegetação dunarrevegetação dunarrevegetação dunar se encontra prevista no projeto, considera-se que o impacte terá um 

desfasamento no tempo de longo prazo e será significativo (alternativas B1 e C1) a muito 

significativo (alternativas B e C); 

• A implantação de estimplantação de estimplantação de estimplantação de estruturas de retenção de areiasruturas de retenção de areiasruturas de retenção de areiasruturas de retenção de areias irá potenciar a eficácia da revegetação da 

área modelada, pelo que o respetivo impacte foi considerado positivo, local, permanente, de 

magnitude fraca (alternativas B1 e C1) a média (alternativas B e C) e significativo 

(alternativas B1 e C1) muito significativo (alternativas B e C). 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração foram identificadas as seguintes atividades e respetivos impactes potencialmente 

significativos na ecologia: 

• A manutenção das intervenções executadas na fase de construção engloba atividades e 

impactes distintos: 

- na execução de dragagens de manutençãodragagens de manutençãodragagens de manutençãodragagens de manutenção, espera-se que os impactes sejam 

semelhantes aos descritos para as dragagens deste estudo. Em particular no que diz 

respeito à destruição do meio bentónico e à perturbação do meio pelágico, prevê-se que 

os impactes sejam negativos, diretos, certos, permanentes, irreversíveis, imediatos, de 

âmbito local, de magnitude fraca e significativos a muito significativos. 

- as ações de manutenção no cordão dunarmanutenção no cordão dunarmanutenção no cordão dunarmanutenção no cordão dunar (alternativas B e C) considera-se que terão um 

impacte positivo, de magnitude média e significativo, na medida em que contribuirão 

para o sucesso da revegetação dos dragados ali colocados e do reforço de todo o 

sistema dunar envolvente. 

Em suma, no que diz respeito particularmente ao reforço do cordão dunar, seria desaconselhável uma 

intervenção da magnitude da proposta pelo projeto nas alternativas B e C. Isto deve-se ao facto de a área 

estar classificada sob vários diplomas nacionais e comunitários, mas também pelas orientações de gestão 

e conservação neles constantes que condicionam as ações interventivas. No entanto, verifica-se que o 

próprio projeto tem também como objetivo minimizar a longo prazo (pela decapagem do terreno, 

transplantação de vegetação, etc.) os possíveis impactes negativos causados, na medida em que se 

espera que, com as ações tomadas, os sedimentos depositados sejam novamente e progressivamente 

colonizados com vegetação típica destes ambientes. Além disso, o reforço com material arenoso do 

cordão dunar deverá atenuar a situação verificada no presente, isto é, a existência de zonas sem 

vegetação e sujeitas à ação do vento. 
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Em todo o caso e de um modo geral, as alternativas B/B1 e C/C1 apresentam ligeiras diferenças entre si no 

que diz respeito aos impactes causados. Já comparando com a alternativa Aalternativa Aalternativa Aalternativa A, pela menor área afetada, será 

aquela a provocar menores perturbações no ecossistema, considerando-se assim a alternativa mais a alternativa mais a alternativa mais a alternativa mais 

favorável de entre as 3favorável de entre as 3favorável de entre as 3favorável de entre as 3. 
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5.7. Ordenamento do território 

Face à análise da situação ambiental de referência, identificam-se seguidamente os impactes esperados 

com as fases de construção, de exploração e eventual desativação do projeto.  

A metodologia de avaliação dos impactes no descritor uso do solo e ordenamento do território assenta na 

análise da medida em que as alterações do uso do solo preconizadas pelo projeto são compatíveis com as 

disposições dos instrumentos de gestão territorial em vigor (IGT) e em que grau a implementação do 

projeto resulta na afetação de servidões administrativas e restrições de utilidade pública.  

Na avaliação dos impactes da fase de construção analisou-se a afetação de servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública, enquanto a avaliação da fase de exploração se centra na análise na 

compatibilidade entre os usos propostos e os usos previstos nos IGT. 

 

5.7.1. Fase de construção 

5.7.1.1. Domínio público marítimo 

As ações de dragagem e a recarga artificial da praia que serão desenvolvidas no âmbito do projeto, e cuja 

concretização se verificará com a sua construção, enquadram-se ao abrigo de uma atividade que se 

encontra sujeita a licença, pelo que desde que sejam consideradas as disposições do Decreto-Lei n.º 226-

A/2007, na sua versão atual, nomeadamente da secção VII, se encontram em conformidade com o domínio 

público marítimo. 

 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 281 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

5.7.1.2. Reserva Ecológica Nacional 

Como foi referido na caraterização da situação ambiental de referência, a área do projeto é abrangida por 

REN. No Quadro 45 identifica-se a compatibilidade das intervenções previstas na REN com as respetivas 

categorias, tendo em conta o regime jurídico da REN. 

Quadro 45 – Compatibilidade das intervenções previstas na REN 

 

Intervenção do projeto 

Dragagem 
Realimentação 

Franquia 

Enchimento 

Carreiro da 

Fazenda (apenas 

alternativas 

B/B1 e C/C1) 

Realimentação 

Furnas 

(apenas 

alternativa 

C/C1) 

Reconstrução 

dunar 

C
la

ss
e 

R
E

N
 

Faixa marítima de proteção 

costeira 
√ (c) n.a. n.a. √ (a)(1) n.a. 

Praias n.a. n.a. √ (b) (1) √ (b) (1) n.a. 

Dunas costeiras e dunas 

fósseis 
n.a. √ (b)(1) n.a. n.a. √ (b)(2) 

Leito e margens dos cursos de 

água 
√ (c)(2) √ (b)(1) n.a. n.a. n.a. 

Áreas estratégicas de proteção 

e recarga de aquíferos 
n.a. n.a. n.a. n.a. √ (b)(1) 

Legenda: 
√ – compatível; 
n.a. – não se aplica. 
(a) Não se configura como uma das ações previstas no n.º 1 artigo 20.º do regime jurídico da REN; 
(b) Ação prevista no n.º 3 do artigo 20.º do regime jurídico da REN (Anexo 2 – II – r – estabilização de áreas com risco de 
erosão); 
(c) Ação prevista no n.º 3 do artigo 20.º do regime jurídico da REN (Anexo 2 – II – r – desassoreamento); 
(1) Não coloca em causa as funções definidas no Anexo I do regime jurídico da REN; 
(2) Não coloca em causa as funções definidas no Anexo I do regime jurídico da REN, considerando que em última instância os 
sistemas naturais irão ser repostos. 

Quanto ao estaleiro de apoio à obra, apesar do mesmo ficar coincidente com REN, trata-se de uma zona 

artificializada e impermeabilizada, pelo que na prática não existirá interferência com a mesma. 

Refira-se ainda que o regime da REN prevê que possam ser realizadas as ações de relevante interesse 

público que sejam reconhecidas como tal por despacho 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, o que cai no 

âmbito do projeto em avaliação. 

Tendo em conta o exposto, conclui-se que a implementação do projeto é compatível com o regime da REN. 
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5.7.1.3. Impactes do projeto 

No que se refere às servidões e restrições de utilidade pública verifica-se que o projeto se encontra em 

conformidade com os regimes do domínio público marítimo e da Reserva Ecológica Nacional, pelo que não 

se esperam impactes relacionados com a construção do projeto, desde que respeitada a legislação 

respetiva. 

 

5.7.2. Fase de exploração 

5.7.2.1. Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sines-Burgau 

O projeto permitirá melhorar as condições das praias da Franquia, das Furnas e/ou do Carreiro da Fazenda 

(consoante a alternativa considerada), através do aumento da sua área, devido à realimentação e 

enchimento artificial com recurso às areias dragadas, o que se configura como um aspeto muito relevante 

considerando a classificação das duas primeiras praias como de uso intensivo. Refira-se ainda que o 

enchimento da praia irá beneficiar em concreto as áreas de uso balnear definidas nos planos de praia das 

praias incidentes na área de projeto, beneficiando-as diretamente. Esta situação permitirá ainda ir ao 

encontro dos objetivos definidos no POOC para as praias marítimas, com particular destaque para: 

• A proteção da integridade biofísica do espaço; 

• A garantia de segurança e conforto de utilização das praias pelos utentes. 

Por outro lado, as obras de estabilização de dunas naturais e as obras de desobstrução e regularização de 

linhas de água com o objetivo de manter, melhorar ou repor o sistema de escoamento natural (como é o 

caso), desde que devidamente autorizadas e respeitando as condições definidas no POOC (no caso das 

dunas), são consideradas como atividades de interesse público.  

Ainda, as ações de dragagem vão ao encontro do objetivo definido para o plano da UOPG 2 de prever 

intervenções destinadas à regularização da foz do rio Mira, com vista à viabilização do acesso de 

embarcações ao estuário. 

De acordo com o exposto, considera-se que o projeto é compatível com o POOC Sines-Burgau. 
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5.7.2.2. Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina 

As intervenções previstas no projeto enquadram-se na área terrestre e na área marinha e fluvial definidas 

no POPNSACV. 

No que se refere à área marinha e fluvial, as intervenções do projeto referem-se à realização de dragagens 

e à realimentação/enchimento das praias da Franquia, das Furnas (caso da alternativa C/C1) e do Carreiro 

da Fazenda (alternativas B/B1 e C/C1) com parte dos materiais resultantes, ambas incidentes em áreas de 

Proteção parcial II. Nestas áreas o POPNSACV prevê a possibilidade de serem realizadas dragagens, nas 

condições definidas no artigo 78.º do seu regulamento, bem como o condicionamento da deposição de 

inertes, incluindo a imersão de dragados, que está sujeita a parecer do ICNF. 

Quanto à área terrestre, o projeto coincide com áreas de proteção parcial II (praia) e de proteção parcial I 

(dunas). 

Para a área terrestre em geral, o POPNSACV prevê que fique sujeita a parecer do ICNF a deposição de 

dragados, com o objetivo da proteção das margens, como é o caso da intervenção prevista no projeto, de 

enchimento com materiais resultantes da dragagem, que pretende minimizar a erosão atual das praias.  

No caso das dunas, sendo o objetivo das intervenções previstas de aproveitar os materiais dragados para 

reconstrução de zonas dunares para melhorar as suas características, pode considerar-se que se 

enquadram como ações de conservação da natureza, cuja possibilidade está prevista no POPNSACV. 

No que se refere às áreas de intervenção específica (AIE) previstas no POPNSACV, verifica-se o seguinte: 

• AIE Aivados/Malhão – as intervenções previstas nesta área vão ao encontro de parte dos 

seus objetivos ou não os põem em causa, se se considerar que as intervenções de 

reconstrução dunar irão evoluir no sentido da estabilização da área em termos 

geomorfológicos e ecológicos; 

• AIE do Estuário do Mira – as intervenções previstas nesta área vão ao encontro dos seus 

objetivos ao contribuir para garantir a conformidade com o uso balnear no estuário. 

Face ao referido anteriormente, considera-se que o projeto é compatível com o disposto no POPNSACV 

desde que respeite as condições impostas no seu regulamento. 
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5.7.2.3. Plano Setorial da Rede Natura 2000 

Como ficou expresso no capítulo referente à caracterização da situação ambiental de referência, o 

PSRN2000 define que deve ser efetuada a necessária adaptação dos planos especiais e dos planos 

municipais de ordenamento do território existentes, pelo que se considera suficiente a análise dos 

mesmos. 

 

5.7.2.4. Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo Litoral 

A área de intervenção do projeto não tem características florestais, razão pela qual não são aplicáveis as 

funções definidas para a sub-região homogénea Litoral Alentejano e Mira, onde se inclui, ou aos 

corredores ecológicos abrangidos.  

 

5.7.2.5. Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica do Sado e Mira 

O PGBH do Sado e Mira, relativamente às massas de água coincidentes com a área de projeto (superficial 

de transição Mira-WB1 e de água subterrânea Zona Sul Portuguesa da Bacia do Mira), define uma medida 

relacionável diretamente com o projeto, a Medida Spf 10 (conservação e reabilitação da rede hidrográfica, 

da zona costeira, dos estuários e zonas húmidas), que consiste na realização de estudos para conhecer 

melhor o processo de assoreamento e promover a navegabilidade do rio Mira. O projeto resulta 

diretamente do ‘Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a 

Minimização do Processo de Erosão na Praia da Franquia’ (NEMUS, 2014a) e da necessidade de efetuar 

dragagens para reduzir o assoreamento do estuário e promover uma menor erosão consequente da praia 

da Franquia. Neste sentido enquadra-se no espírito da medida referida, considerando-se consonante com 

o PGBH do Sado e Mira. 
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5.7.2.6. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo  

No contexto do PROTA, realça-se a coincidência da área do projeto com a estrutura regional de proteção e 

valorização ambiental (ERPVA), nomeadamente com a área nuclear correspondente ao Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (cujo plano de ordenamento já se analisou), com o rio Mira e com o 

litoral. 

No âmbito das normas orientadoras do PROTA para a ERPVA é definido que devem ser estudados 

mecanismos, pelas entidades públicas e privadas, de incentivo ao desempenho das funções ecológicas de 

preservação da composição, estrutura e funcionalidade dos ecossistemas lagunares/estuarinos e 

costeiros, avaliando os efeitos das alterações climáticas ao nível dos processos de erosão, regressão da 

linha de costa, alterações na morfologia e ecologia de estuários e zonas lagunares, intrusão salina e 

recursos piscícolas e restante património biológico. 

Relativamente aos recursos hídricos as Administrações Central e Local têm como competências preservar 

e valorizar o meio hídrico e os ecossistemas associados, garantindo as adequadas condições de 

escoamento e a manutenção dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos (incluindo os estuarinos). 

O PROTA realça ainda preocupações diversas para as quais a navegabilidade do estuário do Mira é 

importante, nomeadamente pela localização em Vila Nova de Milfontes de infraestruturas náuticas e 

piscatórias. 

Face ao exposto, o projeto enquadra-se no âmbito do disposto no PROTA. 

 

5.7.2.7. Plano Diretor Municipal de Odemira 

De acordo com a análise do PDM de Sines apresentada na caracterização da situação de referência, a área 

do projeto é coincidente com ‘Espaços de Valorização e Proteção Ambiental 1’, não se identificando no 

regulamento do plano restrições às intervenções previstas. 

 

5.7.2.8. Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes 

O projeto é coincidente com a área do plano de urbanização na classe de espaço verde, relativamente à 

qual não são identificadas restrições às intervenções previstas. 
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5.7.2.9. Impactes do projeto 

Tendo em conta o exposto nos capítulos anteriores, pode concluir-se que as intervenções preconizadas no 

projeto são compatíveis com os instrumentos de gestão territorial em vigor na sua área de incidência, 

prevendo-se impactes positivos, significativos (por serem compatíveis ou se articularem com os IGT em 

vigor), de magnitude fraca (dada a relativamente reduzida expressão espacial do projeto), diretos e 

indiretos, e locais. No caso do POOC, é de referir que os impactes positivos poderão ser cumulativos com 

as intervenções executadas no plano de praia das Furnas, no caso da alternativa C/C1, uma vez que irão de 

encontro ao mesmo objetivo de garantia de segurança e conforto de utilização das praias pelos utentes. 

 

5.7.3. Fase de desativação 

A desativação do projeto, a acontecer, refletir-se-ia provavelmente em situações de erosão da praia e na 

degradação de habitats dunares, a que se associariam impactes negativos. 

 

5.7.4. Síntese 

Dado que o projeto se encontra em conformidade com os regimes do domínio público marítimo e da 

Reserva Ecológica Nacional, não se esperam impactes relacionados com a construçãoconstruçãoconstruçãoconstrução do projeto, desde 

que respeitada a legislação respetiva. 

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, atendendo à compatibilidade das intervenções propostas com os instrumentos de 

gestão territorial aplicáveis, preveem-se impactes positivos, significativos (por serem compatíveis ou se 

articularem com os IGT em vigor), de magnitude fraca (dada a relativamente reduzida expressão espacial 

do projeto), diretos e indiretos, e locais. 

Os impactes identificados correspondem já os impactes impactes impactes impactes residuaisresiduaisresiduaisresiduais do projeto no ordenamento do território, 

uma vez que neste contexto não se propõem quaisquer medidas de mitigação, atendendo à ausência de 

potenciais impactes negativos e ao grau de significância dos impactes positivos identificados. 

Considerando a ausência de impactes na fase de construção independentemente da alternativa de projeto 

e a compatibilidade com os IGT em vigor qualquer que seja a alternativa considerado, no âmbito do 

ordenamento do território não se dá preferência a qualquer uma das anão se dá preferência a qualquer uma das anão se dá preferência a qualquer uma das anão se dá preferência a qualquer uma das alternativaslternativaslternativaslternativas. 
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5.8. Paisagem 

5.8.1. Metodologia e critérios de avaliação 

A caracterização da situação de referência permitiu concluir que a área do projeto se insere na unidade de 

paisagem Vale do Mira e nas subunidades de paisagem rio Mira e orla costeira e estuarina, ambas com 

qualidade elevada, bem como na subunidade mar, com qualidade visual média. Insere-se ainda numa área 

com capacidade de absorção visual entre máxima e baixa e sensibilidade paisagística média a elevada. A 

zona onde se prevê a implantação do estaleiro de apoio à obra tem capacidade de absorção visual baixa e 

sensibilidade paisagística elevada. 

Para a avaliação de impactes na paisagem são abordados os impactes visuais e os impactes 

estruturais/funcionais esperados com o projeto nas fases de construção, de exploração e de desativação, 

considerando as diferentes componentes do projeto (dragagem, realimentação da praia da Franquia e das 

Furnas, reconstrução dunar e enchimento de praia do Carreiro da Fazenda). São ainda abordados os 

potenciais impactes cumulativos. 

Os impactes estruturais/funcionais estão relacionados com alterações na estrutura, no caráter e qualidade 

da paisagem devido à implementação do projeto. 

Os impactes visuais estão relacionados com as alterações provocadas pelo projeto em áreas visualmente 

acessíveis e com os efeitos dessas alterações nos potenciais observadores. 

Os critérios utilizados na classificação dos impactes para os diferentes fatores são os identificados na 

secção 5.1, com exceção para o grau de significância e magnitude.  

No que se refere ao grau de significânciagrau de significânciagrau de significânciagrau de significância adotam-se os seguintes critérios: 

• Muito significativos – quando alteram de forma muito significativa o nível estrutural/funcional 

da paisagem ou valor cénico e paisagístico e/ou afetam áreas de reconhecido valor; 

• Significativos – quando alteram medianamente o nível estrutural/funcional da paisagem ou o 

valor cénico e paisagístico; 

• Pouco significativos – quando alteram de forma pouco significativa o nível 

estrutural/funcional da paisagem ou afetam de forma pouco significativa o valor cénico e 

paisagístico. 
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No que se refere à magnitudemagnitudemagnitudemagnitude, consideram-se os seguintes critérios: 

• Magnitude forte – quando se verificam alterações muito significativas da qualidade da 

paisagem ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma muito significativa na 

envolvente; 

• Magnitude média – quando se verificam alterações sensíveis na qualidade da paisagem ou 

quando essas alterações se refletem visualmente de forma significativa na envolvente; 

• Magnitude fraca – quando se verificam alterações pouco sensíveis na qualidade da paisagem 

ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma pouco significativa na 

envolvente. 

 

5.8.2. Fase de construção 

Para a construção do projeto será necessária uma série de ações que poderá trazer alterações ao nível da 

paisagem e que por isso se avalia, designadamente: 

• Implantação e funcionamento dos estaleiros de apoio à obra; 

• Dragagens; 

• Realimentação de praias e enchimento da praia do Carreiro da Fazenda; 

• Reconstrução dunar. 
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5.8.2.1. Impactes estruturais/funcionais 

Com a realização das ações previstas na fase de construção é expectável a alteração da área de projeto 

devido a modificações na estrutura, no caráter e na qualidade da paisagem. Porém, o projeto não 

contempla a construção de estruturas artificiais ou ações específicas com o objetivo de artificializar a 

paisagem, tendo como objetivo requalificar sistemas biofísicos naturalizados, pelo que se prevê que 

eventuais impactes negativos no nível estrututal/funcional da paisagem sejam temporários. 

Relativamente à implantação e funcionamento dos estaleiros de apoio à obraimplantação e funcionamento dos estaleiros de apoio à obraimplantação e funcionamento dos estaleiros de apoio à obraimplantação e funcionamento dos estaleiros de apoio à obra, prevê-se que os mesmos se 

localizem numa zona já artificializada, pelo que não são expectáveis modificações na estrutura da 

paisagem, mas apenas ao nível do seu caráter e qualidade, que serão alterados durante a fase de 

construção, com uma maior artificialização derivada da presença do estaleiro e dos elementos associados 

com uma maior volumetria do que o parque de estacionamento atual, e com a redução da qualidade visual 

da área devido às disfunções associadas ao funcionamento do estaleiro. Prevê-se que os impactes sejam 

negativos, pouco significativos, de magnitude fraca, diretos, certos, temporários, imediatos e locais. 

Relativamente às dragagensdragagensdragagensdragagens parte das mesmas incidirão em zonas de banco arenoso que ficam emersas 

com as marés baixas, que com a dragagem ficarão a cotas mais baixas e deixarão de ser visíveis. 

Considerando os elementos de marés apresentados na Carta ”Aproximações ao Porto de Sines (plano do 

Porto de Sines)”, ou seja: 

• BMAM (baixa-mar de águas mortas): 1,3 m (ZH), 

• BMAV (baixa-mar de águas vivas): 0,6 m (ZH) (como referência ver Fotografia 51) e 

• BMmín (baixa-mar mínima): 0,1 m (ZH), 

e tendo ainda por base o levantamento topo-hidrográfico apresentado no projeto, pode concluir-se o 

seguinte relativamente ao banco arenoso (ver Figura 46): 

• Fica emerso um máximo de 1,39 m de altura na BMmín; 

• Fica emerso um máximo de 0,89 m de altura relativamente à BMAV; 

• Fica emerso um máximo de 0,29 m de altura relativamente à BMAM. 
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Figura 46 – Área emersa do banco arenoso (cotas da BMmín, BMAV e BMAM) e zonas a dragar 

Com a dragagem do canal deixará de ser visível uma pequena parte do banco de areia, coincidente com o 

mesmo, e com a dragagem do banco arenoso (apenas nas alternativas B, B1, C e C1) à cota -1 m (ZH) o 

mesmo deixará de ser visível, o que levará a que o rio Mira neste troço se apresente como um plano de 

água em qualquer altura de maré (como referência ver Fotografia 52, onde se pode visualizar a zona do 

banco arenoso em maré alta), bem como a que deixem de existir variações cromáticas no plano de água 

relacionadas com a presença do banco arenoso e com a sua variabilidade topográfica. 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 291 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 51 – Banco arenoso próximo da maré-baixa de dia 28-08-2014 (72 cm [ZH]) 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografia 52 – Zona do banco arenoso próximo da maré-alta de dia 28-08-2014 (3 m [ZH]) 

Neste contexto, apesar de não se preverem alterações na qualidade da paisagem relacionadas com as 

intervenções no banco arenoso, verificar-se-ão alterações no seu caráter com alguma redução da 

diversidade de elementos visuais presentes. Considera-se, porém que estas alterações, apesar de 

ocorrerem, não constituem propriamente um impacte ao nível estrutural e funcional da paisagem uma vez 

que esta se manterá similar a situações em que a maré está alta. 
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A. Realimentação de praias e enchimento da praia do Carreiro da Fazenda 

A realimentação da praia da Franquiapraia da Franquiapraia da Franquiapraia da Franquia deverá levar a que a praia seja fique mais extensa, o que se refletirá 

numa modificação na paisagem, mas não se refletirá em impactes negativos ao nível da estrutura, caráter 

e qualidade da paisagem, que não serão desvirtuados e se manterão grosso modo; antes pelo contrário, 

poderão ser beneficiados, na medida em que o aumento da praia se poderá refletir na minimização dos 

problemas de ‘erosão’ existentes no limite superior da mesma, próximo do parque de estacionamento da 

praia do Farol, que degradam a paisagem. 

De acordo com os perfis topográficos da realimentação da praia da Franquia apresentados no projeto para 

a alternativa A e tendo em conta os elementos de marés já referenciados, pode concluir-se que, 

relativamente à BMAM, à BMAV e à BMmín, a praia aumentará em largura; 

• Entre cerca de 23 e 35 metros, na zona correspondente ao perfil 1 (zona mais poente da 

praia); 

• Entre cerca de 17 e 20 metros, na zona correspondente ao perfil 2 (zona adjacente ao apoio de 

praia); 

• Entre cerca de 4 e 8 metros, na zona correspondente ao perfil 3 (zona próxima do pontão do 

clube náutico). 

Já relativamente à Preia mar máxima (PMmáx.), à Preia mar de águas vivas (PMAV) e à Preia mar de águas 

mortas (PMAM), a praia aumentará em largura: 

• Entre cerca de 32 e 36 metros, na zona correspondente ao perfil 1; 

• Entre cerca de 15 e 19 metros, na zona correspondente ao perfil 2; 

• Entre cerca de 26 e 28 metros, na zona correspondente ao perfil 3. 

A praia também ficará mais alta em todos os perfis.  

No caso da praia do Carreiro da FazendaCarreiro da FazendaCarreiro da FazendaCarreiro da Fazenda, nas alternativas B e C o enchimento está previsto na parte 

superior da praia, até à duna frontal. Nas alternativas B1 e C1 a intervenção será mais extensa, incluindo 

áreas mais baixas da praia. Em ambos os casos a praia será alterada, o que deverá também minimizar as 

situações de erosão existentes na duna, que localmente se refletem em degradações visuais. 

Tendo em conta o exposto, são expectáveis impactes positivos, pouco significativos, de fraca magnitude, 

diretos e indiretos, certos, permanentes, imediatos e locais. 
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Na praia das Furnaspraia das Furnaspraia das Furnaspraia das Furnas, uma vez que não está definida a modelação das areias na praia, não se consegue 

avaliar com igual pormenor as alterações que serão desencadeadas pela realimentação da praia. No 

entanto, em princípio serão similares em termos de impactes às que se operarão na praia da Franquia. 

 

B. Reconstrução dunar  

A maior parte das áreas de reconstrução dunar corresponde a zonas onde atualmente já existem dunas 

com vegetação, situação que será alterada temporariamente para que sejam implementadas as ações de 

reconstrução dunar. A remoção da vegetação, a decapagem do terreno, o aterro, a modelação e a 

posterior transplantação da vegetação levarão a que temporariamente se verifiquem alterações no caráter 

naturalizado da área e na sua qualidade visual, prevendo-se impactes negativos, significativos (uma vez 

que se considera ser alterado temporariamente o nível estrutural/funcional da paisagem), de magnitude 

entre fraca e média (por se refletirem de forma relativamente sensível na qualidade da paisagem), diretos, 

certos, temporários (considerando que será reposta uma situação similar à existente com a intervenção), 

imediatos e locais. 

No caso das alternativas B1/C1 as intervenções incidirão numa área menor, bem como na duna frontal da 

praia do Carreiro da Fazenda, pelo que os impactes serão menores, apesar da classificação dos impactes 

ser similar. 
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5.8.2.2. Impactes visuais 

Para análise dos impactes visuais consideram-se as características das intervenções previstas em conjunto 

com a sensibilidade visual da paisagem. 

 

A. Implantação e funcionamento dos estaleiros de apoio à obra 

Tal como já foi referido, a zona de estaleiro localizar-se-á no parque de estacionamento a nordeste do 

farol, uma zona já artificializada, sendo esperados impactes visuais relacionados com a sua presença na 

paisagem envolvente, com a intrusão visual das estruturas construídas, bem como com a deposição de 

materiais diversos e movimentação de máquinas e veículos na própria zona dos estaleiros e sua 

envolvente.    

Uma vez que a zona onde se localizará o estaleiro tem elevada sensibilidade visual, as estruturas 

associadas interpor-se-ão na paisagem envolvente, com impactes visuais que se preveem negativos, mas 

pouco significativos (uma vez que apesar de se inserir numa área com valor cénico, se trata de uma zona 

com uma imagem já artificializada e que não se espera que as instalações venham a ter grande expressão 

espacial), de magnitude fraca, diretos, certos, temporários (por terminarem no final da obra com a 

reposição da situação atual), imediatos e locais.  

A implementação de medidas de minimização para contenção da zona de estaleiro em termos visuais 

(secção 6.9) deverá ajudar a conter o interior da área de estaleiro. Por seu lado, os impactes serão maiores 

se as obras decorrerem durante a época balnear, uma vez que existirá um maior número de pessoas a 

visualizar as degradações e intrusão visuais espectáveis. No entanto, em termos globais manter-se-á a 

classificação atribuída aos impactes.  
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B. Dragagens 

As áreas onde estão previstas dragagens encontram-se atualmente submersas ou ficam emersas apenas 

temporariamente (à maré), como foi referido anteriormente. 

No caso das zonas sempre submersas não se esperam alterações na paisagem por efeito das dragagens a 

não ser pela presença das dragas (ver adiante).  

Nas zonas que ficam temporariamente emersas, coincidentes com o banco arenoso, poderá verificar-se 

uma alteração da imagem do banco com introdução de um aspeto mais irregular do que é normal, durante 

o tempo necessário à concretização das dragagens e até que estas zonas sejam permanentemente 

cobertas pela água do rio. Nessa altura essa alteração cessará, criando-se uma imagem similar à que 

ocorre nas marés altas, em que o banco fica submerso (ver Fotografia 52).  

Considerando que o banco arenoso é visível apenas em algumas alturas da maré e a dragagem não irá 

introduzir uma artificialização do rio Mira, apesar das dragagens serem efetuadas em zonas de elevada 

sensibilidade visual, prevê-se que se verifiquem impactes visuais negativos, mas pouco significativos (por 

não se refletirem de forma relevante na alteração do valor cénico e paisagístico), de magnitude fraca, 

diretos, prováveis, temporários (por terminarem no final da dragagem), imediatos e locais. No caso da 

dragagem apenas do canal, dada a reduzida área de banco afetada, os impactes podem considerar-se 

negligenciáveis. 

Refira-se ainda que na sequência das operações de dragagem pode existir alguma acumulação de 

partículas em suspensão geradas durante a sua execução, o que poderá levar a eventual turbidez e 

introduzir um novo elemento cromático no plano de água. Porém, a coloração das areias dragadas terá 

alguma consistência com a cor do plano de água aquando das marés mais baixas, nas quais se visualiza o 

fundo arenoso. Por outro lado, as partículas em suspensão devem ser localizadas à área da dragagem e 

deixar rapidamente de se ver porque a pluma será rapidamente diluída, sendo negligenciável em termos 

visuais.  

É ainda de mencionar que durante as dragagens se verificará a presença de máquinas e equipamentos 

necessários à sua execução, bem como para transporte dos materiais dragados para utilização na própria 

da obra, como está previsto. Caso se realizem na época balnear poderão interferir com o campo visual, 

provocando disfunções visuais que serão visualizadas pelo grande número de pessoas que frequentam as 

praias e a vila nessa altura do ano, podendo causar impactes visuais negativos, mas que se consideram 

pouco significativos (mas mais significativos nos casos em que os volumes de dragagens são maiores), de 

magnitude fraca, diretos, prováveis, temporários, imediatos e locais. 
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C. Realimentação de praias e enchimento da praia do Carreiro da Fazenda 

A deposição das areias nas praias será executada em simultâneo com as dragagens, sendo os materiais a 

depositar neste local areias, idênticas às que constituem o substrato existente no local, pelo que não se 

preveem impactes visuais relacionados com a eventual divergência dos materiais aplicados. 

No entanto, enquanto estiver a ser executada a deposição de areias deverão verificar-se degradações 

visuais, relacionadas essencialmente com a criação de uma topografia irregular, enquanto as areias não 

forem modeladas, e com a presença de máquinas para a sua modelação no local. Caso esta ação seja 

executada durante a época balnear, para além de impedir a utilização em pleno da praia, levará a maiores 

impactes visuais do que se for desenvolvida fora desta época, devido ao maior número de potenciais 

observadores do local e ao facto de se tratar de uma área muito acessível visualmente. Prevê-se que 

ocorram impactes visuais negativos, pouco significativos, de magnitude fraca a média (dependendo da 

execução ou não fora da época balnear), diretos, certos, temporários, imediatos e locais. No caso do 

enchimento da praia do Carreiro da Fazenda, a magnitude considera-se sempre fraca por não ser uma 

praia balnear de uso intensivo e se localizar numa área com sensibilidade visual média. 

 

D. Reconstrução dunar 

Para a reconstrução dunar será necessária a afetação de uma área atualmente já com caraterísticas 

dunares, retirando-lhe previamente a vegetação, efetuando o aterro com as areias dragadas, a sua 

modelação para constituir relevos com morfologia dunar e a reposição da vegetação anteriormente 

retirada. Durante estas operações verificar-se á inicialmente degradação visual causada pela retirada de 

vegetação e pela execução dos aterros. Depois da modelação e replantação da área, esta deverá assumir 

um caráter mais naturalizado que terá continuidade com o desenvolvimento da vegetação. Por outro lado, 

verificar-se-á a presença de maquinaria diversa, à semelhança do que foi referido para as restantes ações 

previstas. 

Assim, a área de reconstrução dunar apresentará disfunções visuais durante a execução da obra, que 

serão maiores nas áreas com a maior visualização a partir da envolvente nas áreas de maior sensibilidade 

visual (na envolvente da via de acesso ao farol). Neste contexto, preveem-se impactes impactes visuais 

negativos, significativos (por afetarem áreas com valor cénico e paisagístico), de magnitude fraca (nas 

zonas menos expostas visualmente, no interior da zona dunar) a média (nas restantes zonas, mais 

expostas visualmente), diretos, certos, temporários (até que seja terminada a reconstrução da duna), 

imediatos e locais. 
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5.8.3. Fase de exploração 

Na fase de exploração considera-se para avaliação a presença das intervenções do projeto e a realização 

de dragagens de manutenção. 

 

5.8.3.1. Impactes estruturais/funcionais 

Tendo as ações de projeto sido já concretizadas e ficando as áreas objeto de intervenção com 

caraterísticas naturalizadas, não se esperam impactes negativos no nível estrutural/funcional da 

paisagem decorrentes das intervenções efetuadas.  

Em oposição, o facto de as praias serem alargadas deverá minimizar a erosão atualmente existente na 

base do talude existente (no caso da praia da Franquia) ou da duna frontal (no caso da praia das Furnas), 

potenciando situações mais sustentáveis em termos biofísicos e mais equilibradas do ponto de vista 

paisagístico.  

No caso das áreas onde se efetuou a reconstrução dunar (alternativas B, B1, C e C1) verificar-se-ão 

alterações que, apesar de em alguns casos não se repercutirem em alterações muito relevantes na 

estrutura e funcionamente global da paisagem, dada a manutenção do seu caráter anterior, noutros terá 

efeitos mais nítidos na qualidade da paisagem local. É o caso das intervenções previstas no topo da praia 

da Franquia e na duna frontal da praia do Carreiro da Fazenda. 

Tendo em conta o exposto preveem-se impactes positivos, pouco significativos, de magnitude fraca, 

diretos e indiretos, prováveis e locais. 

No que respeita a eventuais dragagens de manutenção, considera-se que não terão impactes no nível 

estrutural funcional da paisagem dado não se prever a alteração significativa das condições do leito do rio 

Mira existentes na altura.  

Já no que respeita à utilização dos dragados, a sua utilização nas praias, à semelhança do que foi referido 

para a fase de construção, originará impactes positivos, mas que deverão ser muito pouco significativos 

ou até negligenciáveis, devido à menor quantidade de materiais envolvida. 

No caso dos dragados serem utilizados na reconstrução dunar, poderão verificar-se impactes negativos 

similares aos referenciados para a fase de construção, mas de significado e magnitude menores e 

dependentes das especificidades das intervenções previstas. 
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5.8.3.2. Impactes visuais 

Na fase de exploração resultará do projeto sobretudo um conjunto de zonas com caráter naturalizado que 

se deverão integrar visualmente na envolvente e que têm características similares às que ocorrem já 

atualmente. 

Os impactes visuais da presença do projeto na fase de exploração relacionam-se com algumas melhorias 

que o mesmo imputará na paisagem atual, localmente, com reflexos positivos na mesma, nomeadamente 

os seguintes factos: 

• A reconstrução dunar no topo da praia da Franquia (apenas nas alternativas B, B1, C e C1) 

levar a que o remate entre esta e a estrada seja melhor enquadrado do ponto de vista 

paisagístico do que atualmente; 

• O enchimento das praias da Franquia, Furnas (apenas nas alternativas C e C1) e Carreiro da 

Fazenda (apenas nas alternativas B, B1, C e C1) potencialmente reduzir as situações de erosão 

existentes no talude ou na duna frontal, potenciando menor degradação dos mesmos; 

• A requalificação do sistema dunar posterior à praia da Franquia (apenas nas alternativas B, 

B1, C e C1), com a minimização de algumas situações de degradação existentes (acessos 

pedonais e zonas sem vegetação, por exemplo). 

Considera-se que estes impactes visuais deverão ser positivos, pouco significativos, de magnitude fraca, 

diretos e indiretos, permanentes e locais. Serão mais favoráveis nas intervenções correspondentes às 

alternativas B1 e C1, uma vez que é intervencionada uma grande extensão da duna frontal da praia do 

Carreiro da Fazenda, o que se deverá refletir positivamente na paisagem local. As melhorias na paisagem 

atual em termos visuais relacionadas com o projeto serão cumulativas com as que deverão resultar do 

projeto de requalificação de Vila Nova de Milfontes, que requalificará a parte urbana na proximidade do 

projeto. 

No que se refere às dragagens de manutenção, em princípio as mesmas serão reduzidas, podendo gerar 

alguma acumulação de partículas em suspensão (negligenciável em termos de impacte visual) e tendo 

associada a presença de máquinas e equipamentos durante a sua execução, à semelhança do que foi 

referido na fase de construção. Esta última situação poderá gerar impactes similares aos previstos na fase 

de construção, mas dado que a quantidade de materiais a dragar deverá ser mais reduzida, os impactes 

visuais relacionados com a presença de máquinas e equipamentos também deverão ser, no máximo, 

impactes visuais negativos, pouco significativos, de magnitude fraca, diretos, prováveis, temporários, 

imediatos e locais. 
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A utilização dos materiais dragados, caso seja efetuada nos mesmos moldes previstos na fase de 

contrução, poderá levar a impactes visuais negativos similares aos previstos nessa fase, mas que deverão 

ter significado e magnitude menores dada a menor extensão que deverão ter. 

 

5.8.4. Fase de desativação 

A desativação do projeto não é um cenário expetável, uma vez que não é provável a retirada de materiais 

da praia, a reposição no rio ou o retorno propositado à situação atual de morfologia dunar na zona que foi 

intervencionada. Neste contexto, não se esperam impactes associados relacionados com a desativação do 

projeto. 

 

5.8.5. Síntese 

Tendo em conta a avaliação apresentada anteriormente, pode concluir-se que os impactes negativos 

identificados são temporários, cessando aquando da finalização da execução das ações previstas, não se 

conhecendo outras intervenções que possam ter efeitos cumulativosefeitos cumulativosefeitos cumulativosefeitos cumulativos com as mesmas nesta fase. 

Os impactes permanentes previstos com a implementação do projeto são positivos e relacionam-se com a 

realimentação e enchimento das praias e com a presença das intervenções do projeto na fase de 

exploração. As melhorias na paisagem atual em termos visuais relacionadas com o projeto serão 

cumulativas com as que deverão resultar do projeto de requalificação de Vila Nova de Milfontes, que 

requalificará a parte urbana na proximidade do projeto. 

No âmbito das medidas de minimizaçãomedidas de minimizaçãomedidas de minimizaçãomedidas de minimização para a paisagem, para além das medidas gerais da APA, são 

apenas propostas duas medidas de minimização que se relacionam a contenção visual do estaleiro de 

apoio à obra e com o faseamento da obra. 

Assim, ao nível estrutural/funcional da paisagem os impactes residuais e não residuaisimpactes residuais e não residuaisimpactes residuais e não residuaisimpactes residuais e não residuais são idênticos, uma 

vez que as alterações na estrutura, no caráter e qualidade da paisagem não deverão poder ser 

minimizadas de forma relevante, quer na fase de construção, quer na fase de exploração do projeto. 

As medidas de minimização propostas terão reflexos na minimização de todos os impactes visuais 

previstos na fase de construção. No entanto, apesar de os mesmos poderem ser minimizados, apenas se 

prevê uma redução relevante da classificação atribuída aos impactes no caso da realimentação das praias 

da Franquia e das Furnas, relativamente às quais a magnitude passará a ser fraca (em vez de fraca a 

média). 
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Considerando apenas os impactes temporários previstos na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção, a alternativa A seria a 

mais favorável do ponto de vista paisagístico, uma vez que não se preveem impactes negativos 

significativos nesse cenário (associados à reconstrução dunar nas alternativasB/B1 e C/C1) e se prevê um 

menor número de impactes negativos pouco significativos (sendo a alternativa C/C1 a mais desfavorável 

neste âmbito). No entanto, considerando os impactes permanentes, que se preconizam positivos, a 

alternativa mais favorável é a correspondente à alternativa C/C1, seguida da alternativa B/B1 e da 

alternativa A.    

Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração a lógica referenciada no capítulo anterior mantém-se no que se refere ao facto de os 

impactes negativos, temporários, se preverem mais significativos consoante o maior número de 

intervenções, sendo mais favorável a alternativa A e menos as restantes. 

No que se refere aos impactes positivos permanentes, tendo em conta a classificação atribuída, não se 

verifica uma diferenciação significativa entre as intervenções. No entanto, apesar de não se refletir em 

termos de classificação, as alternativas B1 e C1 são mais favoráveis do ponto de vista paisagístico do que 

os restantes cenários, na medida em que preveem a reconstrução dunar no topo da praia da Franquia e na 

duna frontal da praia do Carreiro da Fazenda, bem como os enchimentos das praias que deverão minimizar 

situações de degradação visual relacionadas com processos erosivos das dunas e talude. 

 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 301 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

5.9. Socioeconomia 

5.9.1. Fase de construção 

Na fase de construção são previsíveis impactes positivos e negativos com aspetos comuns e também com 

algumas diferenças em função da alternativa de projeto que venha a ser adotada: A, B ou C. 

A maior parte dos impactes previsíveis nesta fase são certos, negativos e diretos. São porém localizados, 

temporários, minimizáveis e reversíveis. 

Referem-se, de seguida, as principais ações geradoras de impacte, identificando-se e caracterizando-se os 

principais impactes previsíveis. 

 

5.9.1.1. Dragagens no estuário do rio Mira 

Independentemente da alternativa de projeto, as operações de dragagem a realizar envolvem a presença 

de uma dragueta (pequena draga) de sucção em marcha. A presença da embarcação, bem como o seu 

movimento implicam a interdição de outras atividades (como sejam navegação, pesca e uso balnear) na 

sua envolvente imediata, por razões de segurança e de operacionalidade. A interdição estende-se ainda à 

imediação de mangas de transporte que sejam instaladas para o transporte de sedimentos desde o local 

de dragagem até ao local de deposição (praia da Franquia e, eventualmente, campo dunar adjacente/praia 

do Carreiro da Fazenda e praia das Furnas). 

Esta interdição ocorre durante o período de execução das dragagens e em torno das áreas onde estas se 

verificam. Em todas as alternativas em análise ocorre dragagem do canal principal de vazante do rio Mira, 

que constitui a área com maior potencial de navegação, atendendo ao facto de ser aí que se encontram as 

maiores profundidades. 

Deste modo, a presença e operação da draga / batelão no canal principal do rio Mira, tem potencial para 

afetar a navegação nesta zona do estuário. A afetação incide, no essencial, sobre a navegação de 

embarcações de pesca, recreativas e de transporte de passageiros que usam ancoradouros no estuário do 

rio Mira. 

A afetação da navegação de embarcações no canal principal devido à presença da draga / batelão pode 

ser total ou parcial em função da dimensão da embarcação, da situação de maré e do local e tempo de 

permanência da draga / batelão e de eventuais mangas de transporte dos dragados. 
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No geral considera tratar-se de um impacte negativo de fraca magnitude atendendo à quantidade de 

embarcações que podem estar envolvidas e ao facto de se admitir que, na maior parte dos casos, o 

condicionamento à navegação não será total. Globalmente considera-se este impacte potencialmente 

significativo mas parcialmente mitigável, de modo a tornar-se pouco significativo, direto, provável, 

temporário, reversível e local. 

Em relação às embarcações de pesca que têm ancoragem no estuário, no cais a montante do Forte de São 

Clemente, verifica-se que o impacte eventual é de reduzida magnitude e significado, uma vez que as 

poucas embarcações que aí costumam ancorar permanentemente (cerca de 30) são, no essencial, barcos 

de pesca de recreio e não de pesca profissional. Sendo embarcações, em geral, de reduzidas dimensões, o 

condicionamento à navegação não será total. Além disso, estas embarcações, pelas suas características, 

podem ancorar no Portinho do Canal, com saída direta para o mar, evitando-se assim afetação da sua 

navegação. 

Por outro lado, tanto a navegação de recreio, como a navegação de transporte de passageiros de e para a 

praia das Furnas (serviço que não pode evitar a passagem pela área onde ocorrem as dragagens) ocorrem 

fundamentalmente no período balnear. Este impacte potencialmente significativo será nulo caso as 

dragagens ocorram fora desta época, conforme se preconiza (cf. secção 6.10). 

No caso particular da navegação de travessia do rio Mira que é efetuada fora da época balnear (serviço de 

táxi, nomeadamente no âmbito da “Rota Vicentina”), pode efetivamente haver situações de interrupção do 

serviço sobretudo devido aos trabalhos de dragagens na proximidade dos cais do lado da praia das 

Furnas. A interrupção desta navegação constitui um impacte negativo provável, de magnitude fraca, que 

se considera pouco significativo por tratar-se de um serviço ocasional que pode ser afetado 

temporariamente e de forma parcial. 

Ocorre ainda, ao longo de todo o ano, navegação turística no rio Mira para montante, a partir de Vila Nova 

de Milfontes. No entanto, considerando que o “Ferry boat” utiliza o cais junto ao Forte de São Clemente e 

que o “Moliceiro” se serve de vários cais na margem norte do rio, nomeadamente o cais da Câmara, ambos 

a montante da zona de dragagens, há condições para que esta navegação não seja afetada, 

independentemente da época do ano. 

De referir ainda que, na área onde ocorrem as dragagens navegam, por vezes, canoas que, em treinos e 

provas, circulam pelo estuário, ao longo de todo o ano. Trata-se, no entanto, de embarcações mais 

pequenas que as anteriores e com um calado muito reduzido, que, com facilidade, podem desviar-se e 

evitar a proximidade de uma draga / batelão, considerando-se, neste caso, nulo o impacte. 
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Outras atividades recreativas como a vela e windsurf podem desenvolver-se evitando as áreas de 

dragagem. No caso do surf não haverá qualquer interferência, dado esta atividade praticar-se no mar e 

não no estuário. 

A presença de draga / batelão no canal principal de vazante do estuário do rio Mira não implica afetação 

direta da pesca e do uso balnear (banhos), independentemente da época do ano, dado que estas 

atividades não decorrem habitualmente nesta área. No entanto o aumento da turbidez provocado pelas 

dragagens tornará a água pouco atrativa para banhos, sobretudo nas praias das Furnas e da Franquia. 

Este aspeto representa um impacte negativo indireto, temporário e reversível, de magnitude moderada, 

potencialmente significativo, tornando-se pouco significativo caso a intervenção ocorra fora da época 

balnear, conforme preconizado (cf. secção 6.10). 

No caso das alternativas de projeto B e C ocorrem também dragagens na área do banco de areia existente 

entre o canal principal de vazante e a praia da Franquia.  

Nesta área, atividades como o uso balnear e a navegação de embarcações de recreio (canoas por 

exemplo) a partir da praia da franquia ficam restritas durante as dragagens. Considera-se que esta 

afetação constitui uma extensão natural da afetação temporária do uso da própria praia da Franquia que, 

simultaneamente às operações de dragagem será alimentada com os sedimentos dragados. A restrição ao 

uso desta praia durante a execução do projeto será analisada seguidamente. 

A atividade de pesca não será também afetada pela dragagem do banco de areia no caso das alternativas 

B e C, dado não ter expressão nessa área. 
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5.9.1.2. Realimentação da praia da Franquia 

Todas as alternativas em análise contemplam a utilização dos sedimentos procedentes das dragagens na 

alimentação da praia da Franquia (sendo este um dos objetivos fulcrais do projeto), permitindo um 

aumento generalizado das cotas da superfície desta praia e o aumento da sua área em qualquer situação 

de maré, face ao que ocorre atualmente. 

Atendendo à proximidade entre os locais de dragagem e a praia da Franquia, prevê-se que os sedimentos 

possam ser lançados na praia pela própria draga à medida que forem sendo removidos dos fundos. Assim 

a alimentação da praia decorre em simultâneo com as operações de dragagem, havendo vantagem de se 

concentrarem todos os incómodos e restrições de usos no mesmo período temporal e de não haver 

necessidade de outro local para deposição temporária das areias. 

Durante o período de dragagens e reposição de areia fica parcial a totalmente restrita a utilização da Praia 

da Franquia, quer para uso balnear, como para qualquer outro uso. 

No entanto, em todas as alternativas de intervenção, a possibilidade de funcionamento do apoio de praia 

existente não será posta em causa, sendo igualmente possível o uso e acesso do terreno que tem sido 

utilizado para jogos de futebol e vólei de praia (que na realidade fica fora da praia propriamente dita).  

Por outro lado, apesar de ser possível manter, no local de armazenamento atual, as canoas do Clube 

Náutico de Milfontes, o habitual acesso direto destas canoas ao estuário através de passagem pelo areal 

da Praia da Franquia utilizando o cais existente, poderá ser total a parcialmente condicionado. Este 

condicionamento verifica-se quer em terra, devido aos trabalhos de alimentação da praia e possível 

necessidade de remoção temporária do cais, quer na água, pela eventual presença de mangas de 

transporte e pela proximidade da própria draga / batelão (nos casos das alternativas B e C). Assim sendo, 

admite-se que a navegação destas canoas só será possível, sem restrições, se ocorrer a montante dos 

locais de dragagem e se as canoas forem transportadas por terra para um cais a montante da praia e aí 

colocadas no rio. 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 305 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

O conjunto de restrições e condicionamentos referidos aos usos atuais da praia da Franquia associa 

impactes negativos, certos a prováveis, temporários e reversíveis. A magnitude e a significância destes 

impactes estão na dependência direta da duração temporal dos trabalhos e da sua localização em cada 

momento e, sobretudo, do período do ano em que estes decorram. Caso os trabalhos decorram 

inteiramente fora da época balnear, conforme preconizado (cf. secção 6.10), o significado das restrições de 

uso desta praia é reduzido, contrariamente ao que sucederia no caso de haver operações nesta época. 

Considera-se assim que uma adequada calendarização da intervenção, evitando-se a época balnear, é a 

medida de mitigação mais eficaz dos impactes associados a restrições e condicionamentos de uso da 

praia da Franquia. 

Independentemente do período do ano em que ocorra, o decurso dos trabalhos na praia da Franquia e no 

estuário em frente desta (sobretudo no caso das alternativas B e C) associa também a emissão de algum 

ruído, suscetível de afetar a tranquilidade de quem circule na via marginal ou habite na proximidade. 

Trata-se porém de um impacte que se admite ser de fraca magnitude, temporário e reversível, 

considerando-se pouco significativo, desde logo porque só ocorrerá no período diurno. 
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5.9.1.3. Reconstrução dunar entre a praia da Franquia e a praia do Carreiro da 

Fazenda 

A alimentação de areia neste cordão dunar, bem como na área de alta-praia/duna frontal da praia do 

Carreiro da Fazenda, está prevista no âmbito das alternativas de projeto B e C, em ambos os casos com a 

variante (alternativas B1 e C1) de colocar menos areia no campo dunar e mais areia na praia do Carreiro da 

Fazenda. 

A área de intervenção no campo dunar apresenta, atualmente, uso restrito e condicionado, sendo apenas 

indevidamente atravessada a pé por pessoas para acesso à Praia do Carreiro da Fazenda. Assim sendo a 

interdição de circulação nesta área, no decurso da intervenção, não representa qualquer impacte negativo, 

até porque a Praia do Carreiro da Fazenda, apesar de não ter um acesso formal bem definido, pode ser 

acedida a pé e por automóvel a partir da área da ETAR de Vila Nova de Milfontes, localizada a norte. 

No entanto, a deposição de sedimentos na área dunar implica que, para o transporte dos mesmos, terá 

que ser transposta, com recurso a maquinaria, a via marginal, sendo assim de prever a necessidade de 

interrupções frequentes desta via durante os trabalhos.  

O condicionamento intermitente à circulação nesta via marginal, que permite acesso e estacionamento 

para a praia da Franquia e praia do Farol (incluindo o respetivo apoio de praia e o próprio farol), constitui 

um impacte negativo temporário e reversível, cuja magnitude e significado mais uma vez depende da 

duração temporal dos trabalhos e do período do ano em que estes decorram, sendo reduzidas no caso de 

a intervenção evitar a época balnear, conforme preconizado (cf. secção 6.10). Caso contrário poderia ser 

significativo a muito significativo. 

A intervenção na praia do Carreiro da Fazenda não terá significado, desde que decorra exclusivamente fora 

da época balnear, conforme preconizado (cf. secção 6.10). Caso contrário, e atendendo ao facto de não ser 

uma praia balnear de uso intensivo, só se considera a ocorrência de um impacte negativo (e ainda assim 

pouco significativo), no caso das alternativas B1 e C1 em que a intervenção não se restringe à alta-praia. 
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5.9.1.4. Realimentação da praia das Furnas 

Atendendo às características da praia das Furnas (incluindo o afastamento do apoio de praia em relação à 

frente de mar) e à natureza da intervenção prevista, restrita à sua frente marítima e efetuada a partir do 

lado do mar, sem previsão de instalação de estaleiro em terra, considera-se que o impacte associado à 

operação de reposição de areia (apenas previsto no caso da alternativa C), só é suscetível de constituir 

condicionamento relevante a usos existentes no caso de ocorrer na época balnear. Neste caso, seria 

efetivamente condicionada a utilização balnear desta praia (do lado estuarino, pela proximidade às ações 

de dragagem e, do lado oceânico, pela realimentação da praia com material dragado, no caso da 

alternativa C) e atividades associadas, o que se traduziria num impacte negativo temporário e reversível, 

de magnitude média e potencialmente significativo atendendo à procura desta praia na época balnear. 

Considerando o desenvolvimento dos trabalhos fora do período balnear, conforme preconizado (cf. secção 

6.10), assume-se que esta intervenção não se traduz em impactes negativos com significado em termos 

sócioeconómicos. 

 

5.9.1.5. Presença e atividade do estaleiro de apoio 

Na área em torno da praia da Franquia é bem patente a exiguidade de espaços disponíveis e com 

condições adequadas para a localização do estaleiro de apoio. 

Neste contexto, o projeto propõe o uso da área de estacionamento existente no pequeno promontório 

localizado entre as praias da Franquia e do Farol. 

Esta área de estacionamento serve de apoio às praias da Franquia e do Farol, sendo muito utilizada na 

época balnear, sobretudo aos fins de semana. No entanto, fora desta época, a sua utilização é bem mais 

reduzida, havendo possibilidade de estacionamento alternativo ao longo da via marginal e no seu final, 

junto ao farol. 

Deste modo considera-se que o impacte negativo da ocupação da área de estacionamento referida para 

instalação do estaleiro, sendo temporário e reversível, assume-se como pouco significativo, desde que 

decorra exclusivamente fora da época balnear, conforme preconizado (cf. secção 6.10). Caso contrário 

seria significativo a muito significativo. 
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5.9.1.6. Outros impactes 

Foram referidas as principais situações de impacte previsíveis na fase de construção, associadas, no geral, 

a restrições ou incómodos a atividades humanas. 

Pode, no entanto, referir-se, como aspeto positivo provável, a eventualidade de os trabalhos previstos 

poderem suportar, temporariamente, o emprego de alguma mão de obra local, numa área onde o 

desemprego é elevado e parte do existente é fortemente sazonal. Este impacte, caso ocorra, é positivo, 

possivelmente apenas associado às intervenções a efetuar no campo dunar (alternativas B e C), 

assumindo sempre fraca magnitude e, como tal, sendo pouco significativo. 

Complementarmente, a presença temporária de pessoal de fora afeto à realização dos trabalhos poderá 

animar um pouco atividades de alojamento e restauração e eventualmente comércio. 

 

5.9.2. Fase de exploração 

A intervenção proposta pretende, em qualquer das alternativas propostas (A, B ou C), melhorar as 

condições de navegabilidade no canal principal de vazante do estuário do rio Mira e alimentar com areia a 

praia da Franquia, repondo o areal que tem vindo a ser perdido nos últimos anos. 

As alternativas B e C, contemplam também o reforço do cordão dunar adjacente à praia da Franquia (bem 

como o robustecimento da área de alta-praia/duna frontal da praia do Carreiro da Fazenda) e a alternativa 

C inclui ainda o reforço do areal na frente oeste da praia das Furnas. No presente capítulo pretende-se 

avaliar, quer de modo individualizado, quer de forma integrada, os efeitos que estas alterações terão em 

termos socioeconómicos. 
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5.9.2.1. Melhoria das condições de navegabilidade no canal principal do estuário, na 

sua porção terminal 

O assoreamento histórico que se tem vindo a verificar no estuário do rio Mira tem constituído uma 

limitação para a navegação no seu troço terminal. 

Neste contexto, a futura presença de um canal de navegação dragado permitirá melhorar as condições de 

navegabilidade atuais, que são precárias, permitindo apenas, e com alguma dificuldade, em função do 

ciclo de maré, a passagem de embarcações de reduzida dimensão. 

Com efeito, independentemente do cenário de intervenção escolhido, com profundidades de 1,5 m ou 

superiores no canal principal, será possível a navegação, sem restrições, de embarcações com calado até 

1 m. Refira-se que atualmente existem zonas do canal principal onde a profundidade não excede 1,2 m, o 

que não constitui um tirante de água seguro para embarcações com 1 m de calado (que considerando uma 

folga de 0,5 m necessitam de uma cota de serviço de -1,5 m) e que assim só podem navegar na preia mar. 

Verifica-se assim que, independentemente do cenário de intervenção, após as dragagens existirão 

condições para que as embarcações naveguem com maior segurança e ainda para que seja viável a 

navegação de embarcações de até 1 m de calado em quaisquer condições de maré. 

A melhoria das condições de navegação atuais e o potencial para o desenvolvimento de novos 

investimentos (públicos ou privados) que beneficiem da intervenção prevista constituem uma vantagem 

para Vila Nova de Milfontes no domínio do Cluster da navegação de recreio e desportiva, no qual esta 

localidade se tem pretendido afirmar nos últimos anos. 

A consolidação deste cluster tem vantagens óbvias em termos turísticos e concomitante receita e suporte 

de emprego, contribuindo também para a promoção das potencialidades locais e regionais, com impactes 

positivos e sinérgicos prováveis no médio prazo que podem apresentar magnitude média a elevada e 

serem significativos. 
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5.9.2.2. Melhoria das condições balneares na praia da Franquia 

Concomitantemente com o assoreamento do estuário do rio Mira, tem vindo a manifestar-se um 

continuado processo de erosão e perda de areal da praia da Franquia. 

A perda de areal desta praia tem-se traduzido na diminuição da sua largura e também na diminuição na 

sua extensão, refletindo-se numa diminuição muito significativa da extensão de areal disponível para os 

banhistas. 

Com a intervenção prevista em qualquer das alternativas de projeto, a largura da praia da Franquia voltará 

a ter dimensões da ordem das ocorrentes em 2004, estimando-se que, face às condições atuais, a área de 

areal disponível se torne entre três a quatro vezes superior à atual. 

Este aumento muito relevante do areal da praia da Franquia e a maior resistência que terá aos efeitos 

erosivos no inverno, traduz-se numa franca melhoria das condições balneares desta praia, uma vez que 

permitirá melhorar substancialmente a experiência de praia dos utilizadores atuais e possibilitará uma 

maior procura no futuro. 

A este respeito refira-se ainda que o robustecimento adicional da zona alta da praia previsto no caso das 

alternativas B e C, não representa, para os banhistas, uma vantagem adicional face à alternativa A, uma 

vez que é na zona baixa da praia, próximo da água, que se tendem a concentrar a maior parte das pessoas. 

Atendendo às características únicas da praia da Franquia em termos de equipamentos, acessibilidade ao 

centro de Vila Nova de Milfontes (permitindo deslocações a pé) e posição abrigada, favorável a famílias 

com crianças, a intervenção proposta em qualquer das alternativas terá condições para potenciar um 

significativo aumento de procura desta praia.  

Acresce ainda o fato de que o reforço do areal da praia terá um efeito cumulativo e sinérgico positivo com 

o projeto de requalificação da avenida marginal descrito na secção 3.8.2. 

Em resultado, haverá condições para melhorar as taxas de ocupação dos estabelecimentos turísticos 

existentes em Vila Nova de Milfontes que, não obstante a forte sazonalidade, se cifram atualmente nuns 

modestos 17,9% ao nível do concelho de Odemira. 

É de prever assim um contributo para uma inversão da tendência de diminuição do n.º de dormidas em 

estabelecimentos turísticos (ao nível local e municipal), aumentando-se a receita e as condições de 

suporte de novas oportunidades de emprego.  



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 311 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Complementarmente, admitindo que a intervenção proposta atrairá mais veraneantes a Vila Nova de 

Milfontes, haverá também efeitos positivos sensíveis na restauração, em outras atividades ligadas ao 

turismo, no comércio e em toda a atividade económica e emprego em geral. 

Com um novo areal, atividades como a realização de torneios de futebol e vólei de praia podem ter 

condições melhoradas para a sua realização e assistência de público, reforçando, no contexto nacional, a 

vocação de Vila Nova de Milfontes para a prática destes desportos. 

Pelo exposto considera-se que, independentemente do cenário de intervenção adotado, a melhoria das 

condições balneares da praia da Franquia desencadeará impactes socioeconómicos positivos e com 

efeitos sinérgicos que se consideram certos, permanentes, reversíveis, de magnitude média a forte e 

significativos a muito significativos. 

 

5.9.2.3. Presença de um cordão dunar reforçado entre as praias da Franquia e do 

Carreiro da Fazenda 

A presença de um cordão dunar reforçado adjacente à praia da Franquia e à praia do Carreiro da Fazenda 

em resultado das intervenções previstas no caso das alternativas B e C não trará impactes diretos em 

termos socioeconómicos. 

Após a conclusão desta intervenção é previsível e desejável que seja impedida a circulação nas dunas, 

obrigando a novos hábitos em pessoas que, indevidamente, se desloquem nesta área. 

Por outro lado, não se considera que a futura presença de uma maior altura de areia na alta-praia / duna 

frontal da praia do Carreiro da Fazenda (sobretudo no caso das alternativas B1 e C1) represente um 

impacte com significado (positivo ou negativo), atendendo à reduzida procura desta praia e à sua 

dimensão. 
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5.9.2.4. Melhoria das condições balneares na praia das Furnas 

A alternativa C apresenta, diferentemente das restantes, a vantagem de contemplar o reforço da frente 

oeste (marítima) da praia das Furnas, localizada do lado esquerdo (sul) da foz do rio Mira. 

Esta praia, habitualmente menos lotada, apresenta características distintas das da praia da Franquia, não 

tendo a singularidade de permitir uma acessibilidade a pé (ainda que permita acesso de barco), além de 

ser exposta à nortada. Por outro lado, a frente norte virada para o rio Mira é estreita e inclinada na 

proximidade da água, tendo condições inferiores às da praia da Franquia. Assim, habitualmente a maior 

parte dos utilizadores da praia das Furnas dirige-se à frente oeste onde o areal é mais largo. No entanto, 

nos últimos anos a diminuição da largura da frente oeste desta praia tem também sido bem visível, 

sobretudo no setor mais a sul, próximo do apoio de praia existente. 

A intervenção prevista no caso da alternativa C permitirá um aumento importante da área de areal desta 

praia, ainda que não tão expressivo como o previsto no caso da praia da Franquia.  

Pelo exposto considera-se que a intervenção contemplada no caso da alternativa C de deposição de 

dragados na face oeste da praia das Furnas, reforçando o areal existente, permitirá melhorar as condições 

balneares existentes e suportar, com qualidade, maior carga humana. Deste modo, a praia das Furnas, 

além do seu potencial de procura próprio, poderá reforçar um papel de alternativa e complemento às 

restantes praias de Vila Nova de Milfontes, sobretudo nos dias em que estas se encontram mais lotadas.  

Nesta perspetiva o acréscimo do areal da praia das Furnas surge como uma ação complementar do Plano 

de Arranjo da Orla Costeira descrito na secção 3.8.1 e recentemente implementado, criando-se efeitos 

positivos cumulativos e sinérgicos. 

O impacte socioeconómico esperado é positivo, provável e permanente (ainda que reversível), devido aos 

esperados reflexos na procura do apoio de praia existente próximo da frente marítima, e na previsível 

procura de alojamento e de locais de restauração na freguesia de Longueira / Almograve. O impacte 

deverá ter magnitude fraca, sendo pouco significativo. 
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5.9.3. Síntese 

Na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção identificam-se, sobretudo, impactes negativos devido ao condicionamento de 

diversas atividades que habitualmente decorrem no estuário e na praia da Franquia. 

Em qualquer das alternativas, os trabalhos de dragagens no estuário, sobretudo no canal principal de 

vazante do rio Mira, têm elevado potencial de afetação da navegação de embarcações de pesca, 

recreativas e de transporte de passageiros, criando condicionamentos parciais ou totais, que são sempre 

temporários e reversíveis.  

A magnitude e o significado destes condicionamentos dependem das dimensões das embarcações em 

causa, da duração das restrições, da possibilidade de desvio dos trajetos e da época do ano. Admitindo a 

execução dos trabalhos fora da época balnear, conforme proposto (cf. secção 6.10), estes impactes são 

geralmente pouco significativos. 

Os trabalhos de dragagens e reposição de areia na praia da Franquia implicam restrição parcial a total do 

uso da praia da Franquia afetando o uso balnear e a navegação de recreio, incluindo a canoagem nesta 

praia. No entanto a possibilidade de utilização do apoio de praia mantém-se, assim como de uso dos 

terrenos para jogos de futebol e vólei de praia e para armazenamento das canoas do Clube Náutico de 

Milfontes. 

O conjunto de restrições e condicionamentos aos usos atuais da praia da Franquia associa impactes 

negativos, certos a prováveis, temporários e reversíveis. A magnitude e a significância destes impactes 

estão na dependência direta da duração temporal dos trabalhos e da sua localização em cada momento e, 

sobretudo, do período do ano em que estes decorrem. No caso de os trabalhos decorrerem inteiramente 

fora da época balnear, conforme proposto (cf. secção 6.10), o significado das restrições de uso desta praia 

é reduzido, contrariamente ao que sucederia no caso de haver operações nesta época.  

No caso da adoção das alternativas B ou C é ainda de prever impactes associados ao condicionamento 

intermitente da via marginal no âmbito dos trabalhos de alimentação da área dunar adjacente à praia da 

Franquia. Por outro lado, a intervenção prevista na praia das Furnas no caso da alternativa C poderá 

também condicionar o uso balnear desta praia. No entanto, estes impactes apresentam significado 

reduzido se ocorrentes fora do período balnear, conforme proposto (cf. secção 6.10). 

Os impactes positivos mais relevantes e potencialmente sinérgicos previsíveis na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração 

decorrem de todas as alternativas de intervenção propostas e relacionam-se com a melhoria das 

condições balneares da praia da Franquia e, com menor relevância, com a melhoria das condições de 

navegação no canal principal do rio Mira. 
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O reforço da frente oeste da praia das Furnas, apenas previsto no caso da alternativa C, constitui uma 

importante mais valia, prevendo-se que provoque impactes socioeconómicos positivos adicionais e 

potencialmente sinérgicos, ainda que de menor magnitude e significância que os associados à intervenção 

na praia da Franquia. 
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5.10. Património 

5.10.1. Fase de construção 

A fase de construção comporta um conjunto de obras e intervenções potencialmente danificadoras de 

património cultural subaquático. Genericamente os principais riscos podem ser agrupados pela seguinte 

tabela: 

Tipo de afetação Ações praticadas em obra 

Maior grau de afetação Remoção de terras 

Escavações 

Dragagem 

Ações de destruição menos agressivas Obras de preparação de terreno ou de instalação de estaleiro 

Drenagens 

Ações que promovem a alteração e o derrube Circulação de maquinaria pesada 

Ancoração 

 

5.10.1.1. Ambiente subaquático 

Na alternativa A o desassoreamento do canal implicará impacte positivo significativo sobre o Tanque das 

Mouras. De acordo com o observado nos resultados da modelação da hidrodinâmica (NEMUS, 2014a), é 

possível perceber que no local onde se situa o tanque das Mouras a velocidade máxima em vazante reduz 

de aproximadamente 0,3 m/s para aproximadamente 0,1 m/s. Em relação à circulação residual atualmente 

os tanques estão sujeitos a uma velocidade entre os 0,3 e os 0,6 m/s, com a alternativa A dá-se uma 

redução para 0,1 a 0,3 m/s. 

  
Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 47 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário A 

A 
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Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 48 – Análise das diferenças da circulação residual na situação atual e no cenário A 

Para as alternativas B e C preveem-se os seguintes impactes:  

Impactes diretos  

- zona da “Angra das Mós” (antiga zona portuária e local de perda de embarcações) 

- zona da “rampa” (prováveis estaleiros temporários, varação de embarcações de pesca e 

transfega) 

Impactes indiretos 

- zona da “Angra do Lastro” (ancoradouro contemporâneo) 

- Forte de S. Clemente (Época Moderna)  

- tanque das Mouras (estruturas relacionadas com a ocupação do Período Romano) 

No caso de Angra das MósAngra das MósAngra das MósAngra das Mós o impacte será negativo de magnitude forte enquanto que na RampaRampaRampaRampa o impacte 

será negativo de magnitude fraca e permanente. Em ambos os casos avalia-se o impacte de negativo 

significativo.  

Nestes dois casos, bem como em Angra do LastroAngra do LastroAngra do LastroAngra do Lastro, como o desassoreamento destes locais é parte inerente 

da sua natureza enquanto interface portuário, considera-se que o impacte negativo e perda de 

conhecimento científico não justifica a sua conservação material, mas sim preservação por registo, de 

acordo com o definido no capítulo 6. 

No caso do tanque das Mourastanque das Mourastanque das Mourastanque das Mouras, e de acordo com o modelo hidrodinâmico referido anteriormente (NEMUS, 

2014a), o impacte será negativo significativo. Tanto no cenário B como no Cenário C dá-se um aumento da 

velocidade máxima que passa de 0,3 m/s para aproximadamente 0,5 m/s. Devido a este incremento, os 

sedimentos de fundo que cobrem os tanques serão mais rapidamente arrastados, pondo a descoberto as 

estruturas e com forte probabilidade dar-se-á a remoção dos sedimentos de suporte às próprias 

estruturas. Neste sentido, considera-se que o impacte seja negativo significativo, indireto, com uma 

magnitude forte. 

A 
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Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 49 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário B 

 

 

Fonte: adaptado de NEMUS (2014a). 

Figura 50 – Análise do campo de velocidades máximas de vazante na situação atual e no cenário C 

É de referir que a manutenção destas estruturas traz benefícios em termos de conhecimento científico, da 

valorização patrimonial do concelho e benefícios económicos, nomeadamente através da sua integração 

no discurso museológico local e em pacotes de fruição cultural, pelo que se recomendam medidas que 

salvaguardem os interesses tanto a nível nacional como local. 

O ForteForteForteForte    de S. Clementede S. Clementede S. Clementede S. Clemente não terá um impacte direto, contudo, em meio submerso, em seu redor, parte da 

área utilizada na sua construção deverá ficar desassoreada pelos trabalhos, o que irá colocar as áreas 

facetadas, associadas à antiga zona de "estaleiro" de construção de um forte do século XVII, visíveis. Esta 

possibilidade deverá ser considerada como um impacte positivo significativo já que será uma situação 

inédita, abrindo a possibilidade a futuros trabalhos que poderão informar da forma de como estes fortes 

seriam construídos.  

 

C 

B 
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5.10.1.2. Ambiente terrestre 

Para a fase de construção não são espectáveis impactes sobre o património terrestre para nenhuma das 

alternativas avaliadas. 

 

5.10.2. Fase de exploração 

5.10.2.1. Ambiente subaquático 

O impacte previsto para as diferentes alternativas sobre o património cultural subaquático durante a fase 

de exploração advém da ancoragem, considerando-se negativo mas de baixa magnitude e pouco 

significativo, dado que esta situação já ocorre atualmente. 

 

5.10.2.2. Ambiente terrestre 

Na alternativa A não se identificam impactes sobre o património. Para as alternativas B e C prevê-se um 

impacte indireto sobre o sítio Pedra do PatachoPedra do PatachoPedra do PatachoPedra do Patacho. Da colocação de sedimentos para reforço das zonas 

debilitadas do campo dunar a norte da praia da Franquia e o robustecimento da alta-praia/duna frontal da 

praia do Carreiro da Fazenda poderá resultar uma maior movimentação de areias que poderão ser 

transportadas pelo vento sobrepondo-se ao sítio arqueológico. Neste caso não se considera negativo já 

que atualmente a erosão e a movimentação dunar vão colocando esporadicamente contextos a 

descoberto. Com o aumento do volume das areias os contextos arqueológicos ficarão mais protegidos. 

Assim, considera-se que o impacte será positivo significativo, mas reversível em função da ação natural da 

movimentação das dunas. 

Quadro 46 – valores calculados para obtenção de valor patrimonial sobre o património terrestre 

Designação cns Conservação Originalidade Proteção 
Reconhecimento 

social e 
científico 

Valor 
patrimonial 

Pedra do 

Patacho 
7067 4 4 1 4 0,81 4 
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Quadro 47 – Valores calculados para obtenção de significância de impacte sobre o património terrestre 

Designação cns 
Reconh. social 
e científico e 

v. patrimonial 

Magnitude de 
impacte 

Reversibilidade 
Significância 
de impacte 

Pedra do Patacho 7067 8 4 1 +3 

 

5.10.3. Fase de desativação 

Para a fase de desativação não estão previstos impactes sobre o património em meio terrestre ou no meio 

subaquático. 

 

5.10.4. Síntese 

Após análise das várias alternativas de projeto e da sua implicação sobre a conservação dos elementos 

patrimoniais, considera-se que a alternativa A é a mais vantajosa para o património pois ao reduzir a 

velocidade da corrente na zona onde se localiza o Tanque das Mouras trará condições mais favoráveis à 

sua conservação, o que equivale a um impacte positivo significativo. Este cenário não trará qualquer 

afetação, positiva ou negativa, para o património em meio terrestre.  

As alternativas B e C têm a desvantagem de criarem um aumento das velocidades máximas na vazante 

junto às estruturas do tanque das Mouras, removendo de forma mais intensa os sedimentos que protegem 

as estruturas, criando um impacte negativo significativo. Em contrapartida, na fase de exploração, nestes 

cenários ocorrerá um impacte indireto positivo significativo sobre o sítio da Pedra do Patacho visto poder 

vir a ser coberto por sedimentos que sejam transportados pelo vento, aumentando as suas condições de 

conservação. 
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5.11. Síntese de impactes (não residuais) 

No Quadro 48 (página seguinte) apresenta-se a síntese dos impactes (não residuais), concretizando os 

impactes para os diferentes fatores ambientais, para as três alternativas de projeto (A, B e C) e respetivas 

variantes (B1 e C1). 
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Quadro 48 – Quadro síntese de impactes (não residuais) 

Fator 
ambiental 

Identificação 
do impacte 

Fase de 
implementação 

Alternativa Sentido valorativo Magnitude Duração Âmbito espacial Grau de significância 

Geologia, 

geomorfologia e 

hidrogeologia 

Alteração ao progressivo 

assoreamento dos fundos e 

minimização da erosão das 

praias 

Construção 

A 

Positivo 

Média 

Temporário Local 

Significativo 

B/C Forte Muito significativo 

Minimização da instabilidade do 

talude adjacente à praia da 

Franquia 
Construção/Exploração 

A/B/C Positivo Fraca Temporário Local Significativo 

Reforço dos sistemas costeiros 

devido ao destino final dos 

dragados 

A/B/C Positivo Forte Temporário Local Muito significativo 

Alteração ao progressivo 

assoreamento dos fundos 
Exploração A/B/C Positivo Média Temporário Local Significativo 

Recursos hídricos 

superficiais 

Alterações das condições de 

diluição e dispersão de 

poluentes 

Construção 

(prolongando-se na fase 

de exploração) 

A 
Positivo 

Fraca a Média 
Temporário  Local 

Pouco significativo a 

significativo 

B/C Média Significativo 

Degradação da qualidade da 

água por intermédio das ações 

de dragagem 
Construção 

A/B/C Negativo 

Pontualmente forte 

(turbidez) 

Fraca (outros 

parâmetros) 

Temporário Local Pouco significativo 

Degradação da qualidade da 

água pelo funcionamento do 

estaleiro e acessos de obra 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Alterações das condições de 

diluição e dispersão de 

poluentes (dragagens de 

manutenção) 
Exploração 

A/B/C Positivo 
Tendencialmente 

fraca (1) 
Temporário Local 

Tendencialmente pouco 

significativo (1) 

Degradação da qualidade da 

água por intermédio de ações 

de dragagem de manutenção 

A/B/C Negativo 

Pontualmente elevada 

(turbidez) 

Fraca (outros 

parâmetros)(2) 

Temporário Local 
Tendencialmente muito 

pouco significativo (2) 
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Fator 
ambiental 

Identificação 
do impacte 

Fase de 
implementação 

Alternativa Sentido valorativo Magnitude Duração Âmbito espacial Grau de significância 

Hidrodinâmica 

Melhoria das condições 

hidrodinâmicas do trecho 

terminal do estuário do Mira 

Construção/Exploração 

A 

Positivo 

Média 

Temporário Local 

Significativo 

B  

Forte 

Muito significativo 

C e C1 
Muito significativo a 

significativo 

Qualidade dos 

sedimentos 

Ressuspensão de partículas 

para a coluna de água 

Construção 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Remobilização de metais e 

compostos orgânicos 

adsorvidos nos sedimentos 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Compatibilidade dos 

sedimentos com o destino final 
A/B/C Positivo Forte Permanente Local Muito significativo 

Dragagens de manutenção Exploração A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Ecologia, flora e 

fauna 

Perturbações à fauna (exceto 

bentos) (todas as atividades) 
Construção A/B/C Negativo Fraca Temporário Local 

Pouco significativo a 

significativo 

Destruição da zona bentónica 

(dragagens, incluindo as de 

manutenção) 
Construção/Exploração 

A 
Negativo 

Fraca 
Permanente Local 

Pouco significativo 

B/C Média Significativo 

Perturbação do meio pelágico 

(dragagens, incluindo as de 

manutenção) 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Significativo 

Contaminação química do 

meio aquático (dragagens) 

Construção 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Destruição de habitats, morte 

e perturbação da fauna 

bentónica (realimentação e 

modelação da Franquia) 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Significativo 

Perturbação das outras 

comunidades faunísticas 

(realimentação e modelação da 

praia da Franquia) 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 
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Fator 
ambiental 

Identificação 
do impacte 

Fase de 
implementação 

Alternativa Sentido valorativo Magnitude Duração Âmbito espacial Grau de significância 

Ecologia, flora e 

fauna (cont.) 

Soterramento de vegetação e 

posterior revegetação 

(realimentação da Franquia) 

Construção (cont.) 

B/C Positivo Fraca Permanente Local Significativo 

Robustecimento da praia/duna 

frontal (Carreiro da Fazenda) 

B/C 
Positivo 

Fraca 
Permanente Local Significativo 

B1/C1 Média 

Destruição de habitats, 

vegetação e perturbação da 

fauna (decapagem do terreno) 

B/C 
Negativo 

Média 
Temporário Local 

Muito significativo 

B1/C1 Fraca Significativo 

Destruição do coberto vegetal 

(transporte dos dragados para 

a zona de modelação) 

B/C Negativo Fraca Temporária Local Pouco significativo 

Perturbação da fauna 

(modelação do relevo e 

revegetação dunar) 

B/C 
Negativo 

Média 
Permanente Local Pouco significativo 

B1/C1 Fraca 

Atenuação da erosão nos 

corredores eólicos (modelação 

do relevo e revegetação dunar) 

B/C 

Positivo 

Média 

Permanente Local 

Significativo a muito 

significativo 

B1/C1 Fraca 
Pouco significativo a 

significativo 

Retenção de areias (pelas 

estruturas de retenção) 

B/C 
Positivo 

Média 
Permanente Local 

Muito significativo 

B1/C1 Fraca Significativo 

Reforço do sistema dunar 

(adjacente à praia das Furnas) 
C Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Aumento da pressão antrópica 

(prática balnear) 

Exploração 

A/B/C Negativo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Acréscimo da perturbação do 

meio aquático (potencial 

aumento do tráfego) 

A/B/C Negativo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Aumento do risco de 

contaminação (potencial 

acréscimo do tráfego) 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Manutenção das condições da 

vegetação transplantada 
B/C Positivo Média Permanente Local Significativo 
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Fator 
ambiental 

Identificação 
do impacte 

Fase de 
implementação 

Alternativa Sentido valorativo Magnitude Duração Âmbito espacial Grau de significância 

Ordenamento do 

território 

Compatibilidade entre os usos 

propostos e os usos previstos 

nos IGT 

Exploração A/B/C Positivo Fraca Permanente Local Significativo 

Paisagem 

Estrutural/funcional – 

implantação e funcionamento 

do estaleiro 

Construção 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Estrutural/funcional – 

Realimentação da praia da 

Franquia 

A/B/C Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Estrutural/funcional – 

Enchimento da praia do 

Carreiro da Fazenda 

B/C Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Estrutural/funcional – 

Realimentação da praia das 

Furnas 

C Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Estrutural/funcional – 

Reconstrução dunar 
B/C Negativo Fraca a média Temporário Local Significativo 

Visual – Implantação e 

funcionamento do estaleiro 
A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Dragagem A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Realimentação da praia 

da Franquia 
A/B/C Negativo Fraca a média Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Enchimento da praia 

do Carreiro da Fazenda 
B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Realimentação da praia 

das Furnas 
C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Reconstrução dunar B/C Negativo Fraca a média Temporário Local Significativo 
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Fator 
ambiental 

Identificação 
do impacte 

Fase de 
implementação 

Alternativa Sentido valorativo Magnitude Duração Âmbito espacial Grau de significância 

Paisagem (cont.) 

Estrutural/funcional – Presença 

das intervenções do projeto 

Exploração 

A/B/C Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Estrutural/funcional – 

Realimentação da praia 
A/B/C Positivo Fraca Permanente Local 

Muito pouco significativo ou 

negligenciável 

Estrutural/funcional – 

Reconstrução dunar 
B/C Negativo Fraca Temporário Local Menor que significativo 

Visual – Presença das 

intervenções do projeto 
A/B/C Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Visual – Dragagem de 

manutenção 
A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Realimentação da praia A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Reconstrução dunar B/C Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 
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Fator 
ambiental 

Identificação 
do impacte 

Fase de 
implementação 

Alternativa Sentido valorativo Magnitude Duração Âmbito espacial Grau de significância 

Socioeconomia 

Afetação de usos devido a 

dragagens no estuário 

Construção 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Potencialmente significativo (3) 

Afetação de usos devido a 

reposição de areia na Praia da 

Franquia 

A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Potencialmente significativo (3) 

Afetação de usos devido a 

trabalhos de alimentação de 

areia no cordão dunar 

adjacente à Praia da Franquia e 

Praia do Carreiro da Fazenda 

B/C Negativo Fraca Temporário Local Potencialmente significativo (3) 

Afetação de usos devido a 

reposição de areia na Praia das 

Furnas 

C Negativo Fraca Temporário Local Potencialmente significativo (3) 

Presença e atividade de 

estaleiros de obra 
A/B/C Negativo Fraca Temporário Local Potencialmente significativo (3) 

Melhoria das condições de 

navegabilidade do canal 

principal de vazante 

Exploração 

A/B/C Positivo Média/Forte Permanente Local/Regional Significativo 

Melhoria das condições 

balneares da Praia da Franquia 
A/B/C Positivo Média/Forte Permanente Local/Regional Significativo 

Melhoria das condições 

balneares da praia das Furnas 
C Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 
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Fator 
ambiental 

Identificação 
do impacte 

Fase de 
implementação 

Alternativa Sentido valorativo Magnitude Duração Âmbito espacial Grau de significância 

Património 

Impacte sobre o sítio Angra 

das Mós 

Construção 

B/C Negativo Forte Permanente Local Significativo 

Impacte sobre o sítio Rampa B/C Negativo Fraca Permanente Local Significativo 

Impacte sobre o sítio Angra do 

Lastro 

A Negativo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

B/C Negativo Fraca Permanente Local Significativo 

Impacte sobre o sítio Forte de 

S. Clemente 

Exploração 

B/C Positivo Média Temporária Local Significativo 

Impacte sobre o sítio Tanque 

das Mouras 

A Positivo Média Permanente Regional Significativo 

B/C Negativo Forte Permanente Regional Significativo 

Impacte sobre o sítio Pedra do 

Patacho 
B/C Positivo Média Temporária Local Significativo 

Notas: 
(1) Classificação a definir em função do volume e tipo de dragagem a efetuar, embora se preveja que se materializem num quantitativo inferior em relação ao projetado; 
(2) Classificação a definir em função da quantidade a dragar e das características físicas e químicas dos sedimentos em causa no momento de dragagem; 
(3) Considera-se potencialmente significativo atendendo à possibilidade das intervenções ocorrerem na época balnear, caso esta restrição não seja uma medida assumida à partida pelo projeto. 
Legenda: 

Sentido valorativo Grau de significância Código de cores 

“+” – Positivo 

“–“ – Negativo 

“0” Nulo ou insignificante 0 

“1” Pouco significativo – 1 + 1 

“2” Significativo – 2 + 2 

“3” Muito significativo – 3 + 3 
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6. Medidas de mitigação 

6.1. Introdução 

No seguimento da avaliação de impactes ambientais efetuada pretende-se neste capítulo identificar as 

medidas ambientais que deverão ser adotadas de forma a minimizar ou compensar os impactes 

ambientais negativos e potenciar os impactes ambientais positivos do projeto. 

Estas medidas têm como principal objetivo implementar o projeto da forma o mais otimizada possível em 

termos ambientais, salvaguardando os interesses das populações e do meio biofísico, atenuando ou 

anulando potenciais impactes negativos significativos, que possam condicionar o projeto ou ter como 

consequência uma afetação severa sobre qualquer descritor ambiental considerado neste estudo. 

Ao longo do presente capítulo são feitas análises e considerações de ordem diversa, distinguindo-se nos 

textos dois tipos de recomendações: 

• As medidas de mitigaçãomedidas de mitigaçãomedidas de mitigaçãomedidas de mitigação propostas pelo EIA – medidas que constituem ações concretas a 

implementar, quer em fase prévia ao início da fase de construção, quer durante a construção e 

exploração do projeto, podendo ser da responsabilidade do projetista, do promotor ou do 

empreiteiro, de modo a potenciar ou garantir a sua sustentabilidade ambiental; 

• Recomendações de caráter geral Recomendações de caráter geral Recomendações de caráter geral Recomendações de caráter geral sobre as boas práticas ambientais de gestão de projetos e 

sobre a estratégia que se entende deverá ser seguida para promover o desenvolvimento 

sustentável do projeto em análise; estas considerações não constituem ações concretas a 

implementar, traduzindo-se antes em textos de enquadramento que sustentam o 

desenvolvimento das medidas propostas. 

Neste sentido, e de forma a ser possível distinguir as medidas mitigadoras dos textos de enquadramento, 

optou-se por diferenciar graficamente as medidas de mitigação, apresentando-as sob a forma de marcas 

numeradas, de acordo com o descritor a que se referem, no seguinte formato: 

Código_Descritor. Código_Descritor. Código_Descritor. Código_Descritor. Texto da medida de mitigação. 

Nos pontos seguintes são assim apresentadas as medidas ambientais a adotar. Na secção 6.2 são 

apresentadas as medidas de mitigação de caráter geral, ou seja, que se aplicam a mais que um descritor, 

sendo por isso consideradas de âmbito transversal.  



 

330 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

6.2. Medidas gerais 

As medidas aqui apresentadas resultam das várias sensibilidades sectoriais consideradas ao longo do EIA, 

tendo em conta que uma mesma medida pode ser vantajosa para um conjunto alargado de descritores. 

São medidas relacionadas sobretudo com as atividades construtivas, nomeadamente com a instalação e 

gestão do(s) estaleiro(s), atividades da obra, circulação de veículos e outras medidas, pelo que foram 

agrupadas segundo a atividade a que se destinam. Estas medidas destinam-se assim a ser integradas na 

gestão ambiental da empreitada, de modo a garantir a sua efetiva aplicação.  

Na definição das medidas gerais, bem como nas medidas específicas por descritor, foi tido em devida 

conta o documento “medidas de minimização gerais da fase de construção”3 da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), nomeadamente as medidas aplicáveis ao presente projeto (assinaladas com o código APA 

e aditadas – texto em itálico – sempre que pertinente). 

 

A. Fase de preparação prévia à execução das obras 

APA1.APA1.APA1.APA1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, 

a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 

população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

APA2APA2APA2APA2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. 

APA3.APA3.APA3.APA3. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às 

medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 

trabalhos. 

APA4APA4APA4APA4. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturbação 

das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos, 

designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o início de abril e o fim de 

junho. 

                                            

 

3 Disponível no portal da APA (http://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/MedidasdeMinimizacaoGerais.pdf) 
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Dadas as características da obra e da envolvente a medida APA5APA5APA5APA5 é substituída pelas medidas específicas 

propostas na secção 6.9.1. 

APA6.APA6.APA6.APA6. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos 

os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na 

fase da execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de 

concurso da empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, 

desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas ambientais constantes 

do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas as medidas de minimização 

identificadas, de acordo com o planeamento previsto.  

 

B. Fase de execução da obra 

B1. Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 

A medida APA7APA7APA7APA7 (“Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de 

intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 

próximo, (…)”) é citada pelo projeto, na definição da potencial localização dos elementos de apoio à obra 

– estaleiro e acessos. Considerando as indicações da APA neste âmbito e a localização da praia da 

Franquia, o projeto recomenda que o estaleiro e eventuais parques de materiais sejam instalados na área 

impermeabilizada mais próxima do local das obras: o parque de estacionamento que se localiza no 

promontório a Oeste da praia da Franquia, com acesso a partir da marginal de Vila Nova de Milfontes. 

Perante o exposto, considera-se desnecessário propor a implementação da medida APA7. 

APA8.APA8.APA8.APA8. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação aplicável, de 

forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. 
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B2. Desmatação, Limpeza e Decapagem dos Solos 

APA9APA9APA9APA9. As ações pontuais de remoção da vegetação e decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas 

estritamente indispensáveis para a execução da obra. Esta medida foi adaptada em função das 

intervenções efetivamente previstas no projeto em estudo. 

APA10APA10APA10APA10. Antes dos trabalhos de reconstrução dunar, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. Esta medida foi 

adaptada em função das intervenções efetivamente previstas no projeto em estudo. 

APA11APA11APA11APA11. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 

devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. 

 

B3. Escavações e Movimentação de terras 

Considerando a avaliação de impactes realizada no contexto do património e a necessidade de distinguir 

as medidas destinadas a salvaguardar o património histórico-cultural em meio aquático e em meio 

terrestre, as medidas APA12APA12APA12APA12 e APA13APA13APA13APA13 são substituídas pelas medidas específicas propostas na secção 6.11. 

APA14APA14APA14APA14. Os trabalhos de reconstrução dunar devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. Esta medida foi adaptada em função das 

intervenções efetivamente previstas no projeto em estudo. 

Dado que o projeto não envolve escavações a céu aberto e que de resto as “movimentações de terra” 

previstas se limitam ao espalhamento dos sedimentos dragados na(s) praia(s) e à sua utilização para 

reconstrução dunar (nas alternativas B e C), as medidas APA15APA15APA15APA15 e APA16APA16APA16APA16 são substituídas pelas medidas 

específicas propostas na secção 6.7.1.26.11. 

As medidas APA17 a APA19, APA21 e APA22APA17 a APA19, APA21 e APA22APA17 a APA19, APA21 e APA22APA17 a APA19, APA21 e APA22 não se aplicam, uma vez que não haverá terras sobrantes ou 

necessidade de terras de empréstimo. Com efeito, todos os materiais a dragar (ou a decapar, nas 

alternativas B e C) serão reutilizados na área de intervenção, dado que não apresentam contaminação (cf. 

secção 4.5), que o projeto prevê destinos finais para todos os dragados e que a decapagem da camada 

superficial de areias nas áreas de reconstrução dunar (nas alternativas B e C) tem como único objetivo a 

sua reutilização nas mesmas áreas, para suporte da vegetação a transplantar. 

APA20APA20APA20APA20. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 

impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. 
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B4. Construção e Reabilitação de Acessos 

APA23.APA23.APA23.APA23. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário 

proceder à abertura de novos acessos, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as 

alterações na ocupação do solo fora das zonas a intervir. Em particular no caso das alternativas B/B1 e 

C/C1, em que para se proceder tanto à decapagem e modelação do terreno, como ao transporte dos 

sedimentos para o campo dunar e praia oceânica adjacente (praia do Carreiro da Fazenda), será necessária 

a passagem de máquinas e equipamentos através do campo dunar, recomenda-se a definição de uma 

única via dentro das áreas a intervencionar que permita o acesso nos dois sentidos até aos locais 

desejados, procedendo-se à posterior deposição dos dragados nessa área e à revegetação . Esta medida 

foi adaptada uma vez que o acesso local é feito através de uma via pública (Avenida Marginal) e não se 

prevê a abertura de novos acessos permanentes, embora possa vir a ser necessária a abertura de acessos 

informais e temporários para a realização de algumas das ações previstas nas alternativas B/B1 e C/C1 

(intervenções no campo dunar a noroeste da praia da Franquia e na praia oceânica adjacente – praia do 

Carreiro da Fazenda). 

APA24. APA24. APA24. APA24. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações.  

APA25. APA25. APA25. APA25. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos 

ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.  

APA26. APA26. APA26. APA26. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os 

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

APA27. APA27. APA27. APA27. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra.  
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B5. Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria  

APA28.APA28.APA28.APA28. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais de/para o estaleiro, (…) minimizando a passagem no interior dos aglomerados 

populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de 

saúde e escolas). Esta medida foi adaptada dado que não haverá terras sobrantes ou necessidade de 

terras de empréstimo, como se referiu anteriormente. 

APA29.APA29.APA29.APA29. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.  

APA30.APA30.APA30.APA30. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.  

APA31. APA31. APA31. APA31. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível.  

APA32. APA32. APA32. APA32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.  

APA33APA33APA33APA33. . . . Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, 

dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à 

emissão de ruído.  

APA34. APA34. APA34. APA34. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

As medidas APA35APA35APA35APA35, AAAAPA36PA36PA36PA36 e APA37APA37APA37APA37 não se aplicam uma vez que o projeto propõe, para a implantação dos 

estaleiros e parques de materiais, um local já pavimentado (parque de estacionamento que se localiza no 

promontório a Oeste da praia da Franquia), que os restantes locais das obras são praias e eventualmente 

dunas (nas alternativas B e C) e que não haverá transporte de materiais pulverulentos de ou para o local 

da obra. Com efeito, os sedimentos a dragar não só constituem areias de granulometria média, como à 

partida serão lançados na(s) praia(s) “pela própria draga à medida que forem sendo removidos dos 

fundos” ou então transportados “para a zona de modelação – por meios mecânicos, com recurso a um 

sistema de bombagem dos sedimentos” (nas alternativas B e C), de acordo com o Estudo Prévio (NEMUS, 

2014b). 
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APA38.APA38.APA38.APA38. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos 

rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e 

procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.  

A medida APA39APA39APA39APA39 não se aplica uma vez que o projeto não prevê a instalação de equipamentos ou edifícios. 

 

B6. Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos  

APA40.APA40.APA40.APA40. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a 

Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos 

destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

APA41.APA41.APA41.APA41. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 

eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas 

margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  

APA42.APA42.APA42.APA42. São proibidas queimas a céu aberto.  

APA43.APA43.APA43.APA43. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a 

separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.  

A medida APA44APA44APA44APA44 não se aplica uma vez que o projeto não prevê a remodelação de obras existentes. 

APA45.APA45.APA45.APA45. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 

adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.  

APA46.APA46.APA46.APA46. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, 

com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

APA47.APA47.APA47.APA47. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 

acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques 

ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.  
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APA48.APA48.APA48.APA48. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma 

a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os 

solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.  

APA49.APA49.APA49.APA49. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento 

e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

 

C. Fase final da execução das obras 

APA50.APA50.APA50.APA50. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 

outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do 

início dos trabalhos. 

APA51.APA51.APA51.APA51. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como 

os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.  

APA52.APA52.APA52.APA52. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.  

APA53.APA53.APA53.APA53. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam 

ter sido afetados pelas obras de construção.  

APA54.APA54.APA54.APA54. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – através 

da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de infiltração, 

com a descompactação e arejamento dos solos. 

A medida APA55APA55APA55APA55 não se aplica uma vez que não haverá necessidade de empréstimo de terras, como se 

referiu anteriormente. 
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6.3. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 

6.3.1. Fase de construção 

Atendendo que na fase de construção não foram identificados impactes negativos consideram-se 

suficientes as medidas de minimização geral apresentadas na secção 6.2. 

Embora o local previsto para o estaleiro corresponda atualmente a um local de estacionamento automóvel 

e não se prevejam impactes diretos da sua utilização para o fim previsto, importa ter presente que este se 

localiza numa zona dinâmica e em permanente evolução. Assim, recomenda-se, de forma complementar e 

preventiva, que se minimize a circulaçse minimize a circulaçse minimize a circulaçse minimize a circulação de camiõesão de camiõesão de camiõesão de camiões junto à crista do talude adjacente de forma a 

minimizar a vibração do terreno e, consequentemente, não potenciar a eventual queda de blocos 

individualizados ao longo do tempo sob ação dos agentes erosivos naturais. 

 

6.3.2. Fase de exploração 

De forma a acompanhar a evolução das áreas intervencionadas recomenda-se a implementação de um implementação de um implementação de um implementação de um 

programa de monitorizaçãoprograma de monitorizaçãoprograma de monitorizaçãoprograma de monitorização para o acompanhamento da evolução dos fundos do sistema estuarino e das dos fundos do sistema estuarino e das dos fundos do sistema estuarino e das dos fundos do sistema estuarino e das 

áreas de depósito dos materiais dragadosáreas de depósito dos materiais dragadosáreas de depósito dos materiais dragadosáreas de depósito dos materiais dragados. As características deste programa de monitorização são 

apresentadas na secção 7.1. 
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6.4. Recursos hídricos superficiais 

6.4.1. Fase de construção 

Durante a fase de construção prevê-se a ocorrência de ações que contribuirão de uma forma geral pouco 

significativa para a degradação da qualidade da água. Tais operações prendem-se essencialmente com a 

realização de dragagens, com as ações de modelação dunar (alternativas B/B1 e C/C1) e com o 

funcionamento do estaleiro. A minimização destes impactes passa sobretudo pela adoção de boas 

práticas ambientais na gestão da empreitada (designadamente as propostas na secção 6.2) e pela 

implementação das seguintes medidas: 

RHSRHSRHSRHS1111. Garantir a regular desobstrução e condições de manutenção e funcionamento dos equipamentos de 

retenção e drenagem de águas residuais temporários, nesta fase. 

RHSRHSRHSRHS2222. Executar as dragagens com recurso a métodos, técnicas e equipamentos adequados à não 

dispersão dos sedimentos na coluna de água. Salienta-se a adequação da pretensão apresentada no 

Estudo Prévio para a utilização preferencial de dragas de sucção-repulsão e dragas de sucção em marcha, 

bem como a utilização de dispositivos antidispersão. 

RHSRHSRHSRHS3333. Prever mecanismos de controlo em contínuo das embarcações de materiais dragados no estuário, 

conforme previsto no Estudo Prévio. 

Recomenda-se ainda o acompanhamento das ações de repulsão/rejeição de dragados através de uma 

fiscalização eficaz e rigorosa, de forma a evitar a contaminação da água por via direta ou indireta, 

cumprindo nomeadamente as seguintes normas de boa prática ambientais na execução das mesmas: 

• Evitar descargas acidentais de material dragado; 

• Manter a draga parada durante a descarga dos sedimentos, de forma a minimizar o efeito de 

dispersão dos materiais para fora das áreas designadas para o efeito; 

• Sensibilizar a empresa dragadora e os seus trabalhadores para os impactes ambientais 

associados a este tipo de operações. 

 

6.4.2. Fase de exploração 

Face à ausência de atividades afetas ao projeto na fase de exploração à exceção de potenciais dragagens 

de manutenção, importa garantir o cumprimento das medidas de minimização e recomendações 

supramencionadas na fase de construção direcionadas para essas ações. 
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6.5. Hidrodinâmica 

Com a implementação do projeto são esperados impactes positivos significativos sobre as condições 

hidrodinâmicas do estuário do Mira e com influência na evolução da praia da Franquia, mas também das 

praias do Carreiro da Fazenda e das Furnas no caso das alternativas (B, B1, C e C1).  

Não sendo identificados impactes negativos não se propõem quaisquer medidas minimizadoras. Não se 

propõe igualmente medidas potenciadoras dos impactes positivos que são em todos os casos 

significativos a muito significativos. 

Atendendo que o estuário do Mira corresponde a um sistema natural dinâmico em permanente evolução, 

torna-se essencial a implementação de um programa de monitorização da evolução dos fundos estuarinos programa de monitorização da evolução dos fundos estuarinos programa de monitorização da evolução dos fundos estuarinos programa de monitorização da evolução dos fundos estuarinos 

e das áreas de depósito dos materiais dragadose das áreas de depósito dos materiais dragadose das áreas de depósito dos materiais dragadose das áreas de depósito dos materiais dragados. 
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6.6. Qualidade dos sedimentos 

Durante a fase de construção e de exploração serão desenvolvidas dragagens que são suscetíveis de 

contribuir para alterações da qualidade da água no trecho terminal do estuário do Mira. A minimização dos 

impactes na qualidade da água passa, na maioria das situações, pela adoção das boas práticas ambientais 

na gestão da empreitada e pela implementação do conjunto de medidas de minimização gerais previstas 

no que diz respeito aos processos de intervenção e equipamentos mais significativos. 

Atendendo que a área de intervenção se localiza numa zona de transição entre o domínio marinho e 

terrestre e que se caracteriza pelo permanente dinamismo, as características físico-químicas dos 

sedimentos que se depositarão depois da dragagem prevista no projeto poderão ser diferentes das atuais, 

pelo que se propõe a seguinte medida de minimização: 

SedSedSedSed1111. . . . Na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração e previamente à realização de qualquer dragagem de manutenção, propõe-se 

a realização de uma campanha de caracterização dos sedimentoscampanha de caracterização dos sedimentoscampanha de caracterização dos sedimentoscampanha de caracterização dos sedimentos nos termos da Portaria n.º 1450/2007, 

de 12 de novembro. Esta campanha destina-se a garantir que continua a existir compatibilidade 

granulométrica dos sedimentos para reforço das dunas e das praias e a ausência de contaminação. 
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6.7. Ecologia, flora e fauna 

As medidas que se propõem de seguida têm como propósito a atenuação ou anulação dos potenciais 

impactes negativos identificados e, por outro lado, o reforço dos impactes positivos. 

Relembra-se que neste ponto apenas se referem as medidas que extrapolam as medidas de mitigação 

gerais (secção 6.2). 

Além das medidas descritas para ambas as fases do projeto e atendendo à elevada sensibilidade e 

importância ecológica da área de estudo, no secção 7.2 apresenta-se o Programa de Monitorização da Programa de Monitorização da Programa de Monitorização da Programa de Monitorização da 

EcologiaEcologiaEcologiaEcologia, que se propõe com o objetivo de verificar o grau de significância dos impactes identificados e a 

eficácia da medidas de minimização propostas para salvaguardar os habitats, flora e fauna. 

 

6.7.1. Fase de construção 

6.7.1.1. Operações de dragagem (alternativas A, B e C) 

Eco1Eco1Eco1Eco1. Realização das dragagens Realização das dragagens Realização das dragagens Realização das dragagens durante um período contínuodurante um período contínuodurante um período contínuodurante um período contínuo, de forma a reduzir a possibilidade de 

recolonização dos espaços intervencionados pela fauna antes do término dos trabalhos, evitando a sua 

nova perturbação. 

 

6.7.1.2. Revegetação dunar (alternativas B e C) 

Reforça-se a intenção do Estudo Prévio de utilizar, tanto quanto possível, indivíduos viáveis existentes nas 

zonas a decapar, que deverão ser transplantados para as dunas já modeladas. E que a vegetação seja 

(também tanto quanto possível) transplantada diretamente (no mesmo dia) do local original para o local transplantada diretamente (no mesmo dia) do local original para o local transplantada diretamente (no mesmo dia) do local original para o local transplantada diretamente (no mesmo dia) do local original para o local 

final, minimizando situações de transplantação intermédia de material vegetal (Eco2)final, minimizando situações de transplantação intermédia de material vegetal (Eco2)final, minimizando situações de transplantação intermédia de material vegetal (Eco2)final, minimizando situações de transplantação intermédia de material vegetal (Eco2). No entanto, no caso 

do primeiro local a ser decapado, por se prever que estas ações não aconteçam no mesmo dia, deverá 

criar-se uma zona específica, provisória e dentro da área afetada pelo projeto para a transplantação 

intermédia das plantas. É ainda de extrema importância para o sucesso do projeto que se confirme que as 

espécies a transplantar são adequadas ao ambiente dunar. 

Para aumentar as probabilidades de sucesso dos indivíduos revegetados, estas operações devem ocorrer 

no outono, ou entre o final do inverno e o início da primavera (Eco3)no outono, ou entre o final do inverno e o início da primavera (Eco3)no outono, ou entre o final do inverno e o início da primavera (Eco3)no outono, ou entre o final do inverno e o início da primavera (Eco3). 
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6.7.1.3. Implantação de estruturas de retenção de areias (alternativas B e C) 

Também neste contexto se considera de reforçar uma intervenção prevista no Estudo Prévio: a colocação colocação colocação colocação 

destas estruturas preferencialmente no barlavento das dunasdestas estruturas preferencialmente no barlavento das dunasdestas estruturas preferencialmente no barlavento das dunasdestas estruturas preferencialmente no barlavento das dunas, i. e., nas dunas frontais, aquelas mais 

sujeitas à ação erosiva do vento; considerando também, devido à extensão da área do cordão dunar a 

modelar, a implantação destas estruturas para o interior do mesmoa implantação destas estruturas para o interior do mesmoa implantação destas estruturas para o interior do mesmoa implantação destas estruturas para o interior do mesmo, ajudando igualmente na fixação das 

areias e, consequentemente, aumentando as probabilidades de sucesso da revegetação (Eco4)(Eco4)(Eco4)(Eco4). 

Aconselha-se a que este processo se dê no início do outono (Eco5)no início do outono (Eco5)no início do outono (Eco5)no início do outono (Eco5), evitando a época em que as praias 

estão mais sujeitas ao uso humano. Uma outra vantagem é que a implantação das estruturas antes do 

início do inverno faz com que na passagem desta estação (em que o vento se faz sentir com mais 

intensidade) a fixação das areias se dê de forma natural (Almeida, 2011). 

 

6.7.2. Fase de exploração 

Considerando o objetivo de utilização das praias para a prática balnear e, ao mesmo nível, a preservação 

dos habitats, fauna e flora (existente e a transplantar), é recomendável (re)ordenar e dotar dotar dotar dotar (novamente)    

estas áreas de infraestruturasestas áreas de infraestruturasestas áreas de infraestruturasestas áreas de infraestruturas. É disso exemplo (aplicáveis apenas às alternativas B/B1 e C/C1) a 

colocação de passadiços de acesso à praia da Franquia nas zonas a revegetar (à semelhança do que já se 

verifica com sucesso na praia das Furnas), de resto prevista no projeto de requalificação e valorização de 

Vila Nova de Milfontes referido na secção 3.8.2. 

Ainda no contexto da fruição balnear, tendo-se verificado que o cordão dunar alvo de intervenção é 

utilizado como acesso não ordenado à praia do Carreiro da Fazenda, é altamente aconselhável a interdição aconselhável a interdição aconselhável a interdição aconselhável a interdição 

da passagem nesta áreada passagem nesta áreada passagem nesta áreada passagem nesta área, pelo menos temporariamente (no caso das alternativas B/B1 e C/C1). 

As medidas mitigadoras referidas para as dragagens do presente projeto devem ser adotadas também nas 

eventuais operações de dragagem de manutençãodragagem de manutençãodragagem de manutençãodragagem de manutenção (alternativas A, B/B1 e C/C1). 
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6.8. Ordenamento do território 

Não são esperados impactes na fase de construçãofase de construçãofase de construçãofase de construção e, na fase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploraçãofase de exploração, o projeto é compatível com 

os IGT em vigor qualquer que seja a alternativa considerada, pelo que não se propõem medidas referentes 

ao uso do solo e ordenamento do território. 

 

6.9. Paisagem 

6.9.1. Fase de construção 

Dadas as características da obra e o facto de as intervenções a executar não terem como objetivo a 

artificialização da paisagem, para além das medidas mencionadas na secção 6.2 (medidas gerais), 

recomenda-se apenas a implementação das seguintes medidas: 

Pai1Pai1Pai1Pai1. Contenção visual da área do estaleiroContenção visual da área do estaleiroContenção visual da área do estaleiroContenção visual da área do estaleiro de forma a minimizar impactes visuais; 

Pai2Pai2Pai2Pai2. Realização das intervençõesRealização das intervençõesRealização das intervençõesRealização das intervenções, em especial das dragagens e da deposição de dragados nas praias,    fora fora fora fora 

da época balnearda época balnearda época balnearda época balnear. 

 

6.9.2. Fase de exploração 

Não se propõem medidas para a fase de exploração. 
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6.10. Socioeconomia 

6.10.1. Fase de construção 

No sentido de minimizar os impactes negativos associados à fase de construção, deverão ser adotadas as 

seguintes medidas, para além de outras já mencionadas no âmbito das medidas gerais (secção 6.2) ou de 

outros descritores (em particular a medida Pai2Pai2Pai2Pai2 – secção 6.9). 

SE1. Informar e procurar articular a programação das dragagens com entidades que habitualmente SE1. Informar e procurar articular a programação das dragagens com entidades que habitualmente SE1. Informar e procurar articular a programação das dragagens com entidades que habitualmente SE1. Informar e procurar articular a programação das dragagens com entidades que habitualmente 

dedededesenvolvem atividades de navegação no estuáriosenvolvem atividades de navegação no estuáriosenvolvem atividades de navegação no estuáriosenvolvem atividades de navegação no estuário (navegação de embarcações de passageiros, recreio, 

canoagem, vela e pesca), de modo a minimizar e ajustar, na medida do possível, a afetação de eventuais 

atividades programadas. 

SE2. Informar e procurar articulSE2. Informar e procurar articulSE2. Informar e procurar articulSE2. Informar e procurar articular a programação dos trabalhos a desenvolver em terra com entidades que ar a programação dos trabalhos a desenvolver em terra com entidades que ar a programação dos trabalhos a desenvolver em terra com entidades que ar a programação dos trabalhos a desenvolver em terra com entidades que 

exercem a sua atividade na praia da Franquia (e na praia das Furnas, no caso da alternativa C/C1)exercem a sua atividade na praia da Franquia (e na praia das Furnas, no caso da alternativa C/C1)exercem a sua atividade na praia da Franquia (e na praia das Furnas, no caso da alternativa C/C1)exercem a sua atividade na praia da Franquia (e na praia das Furnas, no caso da alternativa C/C1), de 

modo a procurar, na medida do possível, minimizar a afetação destas atividades. Neste âmbito incluem-se, 

por exemplo, os concessionários de praia e a organização de atividades de canoagem. 

SE3. Equacionar a acomodação temporária, no Portinho do Canal, das embarcações de pesca SE3. Equacionar a acomodação temporária, no Portinho do Canal, das embarcações de pesca SE3. Equacionar a acomodação temporária, no Portinho do Canal, das embarcações de pesca SE3. Equacionar a acomodação temporária, no Portinho do Canal, das embarcações de pesca 

habitualmente ancoradas no cais da Câmara Municipalhabitualmente ancoradas no cais da Câmara Municipalhabitualmente ancoradas no cais da Câmara Municipalhabitualmente ancoradas no cais da Câmara Municipal cuja navegação possa ser condicionada pelas 

operações de dragagem. 

SE4. Criação de uma plataforma para recolha de reclamações e sugestões relativamente à execução dos SE4. Criação de uma plataforma para recolha de reclamações e sugestões relativamente à execução dos SE4. Criação de uma plataforma para recolha de reclamações e sugestões relativamente à execução dos SE4. Criação de uma plataforma para recolha de reclamações e sugestões relativamente à execução dos 

trabalhostrabalhostrabalhostrabalhos.    

Tendo em vista potenciar os impactes positivos identificados para a fase de construção, recomenda-se a 

implementação da seguinte medida: 

SE5. Recorrer, sempre que possível, a mão de obra localSE5. Recorrer, sempre que possível, a mão de obra localSE5. Recorrer, sempre que possível, a mão de obra localSE5. Recorrer, sempre que possível, a mão de obra local, suportando emprego de população residente no 

concelho de Odemira e na freguesia de Vila Nova de Milfontes em particular. 

SE6. Adquirir, sempre que poSE6. Adquirir, sempre que poSE6. Adquirir, sempre que poSE6. Adquirir, sempre que possível, produtos e serviços junto de empresas instaladas no concelho de ssível, produtos e serviços junto de empresas instaladas no concelho de ssível, produtos e serviços junto de empresas instaladas no concelho de ssível, produtos e serviços junto de empresas instaladas no concelho de 

Odemira ou nos concelhos vizinhosOdemira ou nos concelhos vizinhosOdemira ou nos concelhos vizinhosOdemira ou nos concelhos vizinhos, no sentido de fixar o valor acrescentado gerado pelo projeto na área 

de Odemira (e no Alentejo Litoral de um modo geral). 
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6.10.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração foram identificados alguns impactes positivos previsíveis na atividade turística em 

Vila Nova de Milfontes potenciados pela melhoria das condições balneares da praia da Franquia e das 

condições de navegabilidade do estuário do rio Mira. 

No sentido de maximizar os potenciais ganhos em termos turísticos e de imagem de Vila Nova de 

Milfontes, contribuindo para um melhor retorno económico do investimento realizado, propõe-se a 

seguinte medida: 

SE7. SE7. SE7. SE7. Equacionar o desenvolvimentoEquacionar o desenvolvimentoEquacionar o desenvolvimentoEquacionar o desenvolvimento (por parte dos agentes potencialmente interessados – Câmara 

Municipal de Odemira, Região de Turismo do Alentejo e outros) de uma campanha publicitária de uma campanha publicitária de uma campanha publicitária de uma campanha publicitária 

promovendo o produto “Vila Nova de Milfontes”promovendo o produto “Vila Nova de Milfontes”promovendo o produto “Vila Nova de Milfontes”promovendo o produto “Vila Nova de Milfontes” nas suas diversas potencialidades, com destaque para as 

componentes balnear e de jogos de praia, valorizadas com o aumento substancial do areal da praia da 

Franquia e da requalificação da via marginal, e para a componente de desportos náuticos, com maior 

potencial de desenvolvimento após a melhoria das condições de navegabilidade na porção terminal do 

estuário. 
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6.11. Património 

6.11.1. Fase prévia ao início da obra 

Nos casos específicos de Angra das Mós, Rampa e Angra do Lastro, como o desassoreamento destes 

locais é parte inerente da sua natureza enquanto interface portuário, considera-se que o impacte negativo 

e perda de conhecimento científico não justifica a sua conservação material, contudo considera-se que 

deverá ser realizada a sua preservação por registo, de acordo com o estipulado pelo quadro legal em 

vigor. 

Neste âmbito, considera-se que deverá ser aplicado um conjunto de medidas de salvaguarda e 

preservação para memória futura que deverá incluir: 

Pat1. Registo gráfico por filmagemPat1. Registo gráfico por filmagemPat1. Registo gráfico por filmagemPat1. Registo gráfico por filmagem das unidades estratigráficas em exposição do antigo ancoradouro da 

foz do rio Mira, sito “Angra das Mós“Angra das Mós“Angra das Mós“Angra das Mós” (incluindo delimitação das mesmas e caracterização estatística dos 

elementos presentes por micro-sondagem – 0,5 m por 0,5 m).  

Pat2. Registo por arqueografiaPat2. Registo por arqueografiaPat2. Registo por arqueografiaPat2. Registo por arqueografia dos elementos visíveis na micro-toponomia    ”Tanques da Moura””Tanques da Moura””Tanques da Moura””Tanques da Moura”.    

 

6.11.2. Fase de construção 

Para a fase de construção propõe-se: 

Pat3. Implementação de um plano de acompanhamento arqueológicoPat3. Implementação de um plano de acompanhamento arqueológicoPat3. Implementação de um plano de acompanhamento arqueológicoPat3. Implementação de um plano de acompanhamento arqueológico de acordo com os seguintes 

critérios: 

• Acompanhamento integral e presencial por um arqueólogo náutico com conhecimento em 

arqueologia náutica por cada frente de obra; 

• A equipa deverá ser reforçada por técnicos de arqueologia na zona de deposição de 

dragados para recuperação de elementos patrimoniais.    

Não obstante, caso se venha a descobrir embarcações significativas para o conhecimento científico, o 

entendimento destas áreas de interface marítimo enquanto unidade deverá ser salvaguardado, através da 

monitorização dos potenciais efeitos, nestes locais, das alterações de correntes e do transporte 

sedimentar eventualmente associadas às dragagens. 

Pat4. Acompanhamento arqueológicoPat4. Acompanhamento arqueológicoPat4. Acompanhamento arqueológicoPat4. Acompanhamento arqueológico    durante o processo de decapagemdurante o processo de decapagemdurante o processo de decapagemdurante o processo de decapagem das áreas de reconstrução dunar. 
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6.11.3. Fase de exploração 

O impacte no património cultural subaquático durante a fase do funcionamento da área advém da 

potencial ancoragem, não se justificando medidas maiores de minimização. Contudo, caso se venham a 

verificar novos trabalhos de desassoreamento no estuário, pela multitude de vestígios no enquadramento, 

e potencial arqueológico e patrimonial do local, considera-se que se deverá aplicar um programa de programa de programa de programa de 

acompanhamentoacompanhamentoacompanhamentoacompanhamento com sistema semelhante ao aplicado em fase de construção (medida Pat5Pat5Pat5Pat5). No caso de 

dragagens a cotas superiores a -4 m (ZH) os mesmos requerem imperativamente estudos prévios de 

impacte arqueológico com recurso a métodos de deteção remota capazes de detetar materiais enterrados, 

como gradiometria ou penetrador de sedimentos. 

Para a fase de exploração propõe-se ainda ações de monitorização que visam avaliar a evolução do estado 

de preservação dos sítios arqueológicos Angra das Mós, “Rampa”, defronte ao Forte de S. Clemente e 

Tanque das Mouras (cf. secção 7.3).  
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7. Monitorização e medidas de gestão ambiental dos 
impactes resultantes do projeto 

Esta seção apresenta a descrição da monitorização proposta para a implementação do projeto, dando 

cumprimento ao disposto pelo enquadramento atualizado dos processos de avaliação de impactes 

ambientais dado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, cujo Anexo V fixa a estrutura e 

conteúdo mínimo dos Estudos de Impacte Ambiental. 

 

7.1. Evolução dos fundos estuarinos e das áreas de depósito dos 
materiais dragados 

7.1.1. Introdução e objetivos 

Como consequência das dragagens no trecho terminal do estuário do Mira são expectáveis alterações nas 

condições hidrodinâmicas locais e, consequentemente, na evolução da sua fisiografia, bem como dos 

sistemas naturais intervencionados em virtude da deposição dos dragados na praia da Franquia (todas as 

alternativas), no sistema dunar a noroeste daquela praia e na praia do Carreiro da Fazenda (no caso das 

alternativas B, B1, C e C1), e na frente oceânica da praia das Furnas (no caso da alternativa C e C1).  

Neste contexto, propõe-se a implementação de um programa de monitorização da evolução dos fundos 

estuarinos e das áreas de depósito dos materiais dragados com os seguintes objetivos principais: 

• acompanhar a evolução do trecho terminal do estuário do Mira, nomeadamente através da 

monitorização da evolução da morfologia das zonas emersas, da topo-hidrografia e posição 

dos canais, do banco arenoso, das praias e do sistema dunar intervencionados; 

• avaliar os padrões de sedimentação ao longo do tempo de exploração do projeto, de forma a 

avaliar a potencial necessidade de dragagens de manutenção no futuro; 

• identificar a existência e/ou a tendência para a alteração do equilíbrio dos sistemas naturais, 

detetando atempadamente situações críticas de assoreamento ou de erosão; 

• definir ações ou medidas a tomar, no imediato ou no futuro, de forma que os fatores 

geradores de potenciais impactes negativos sejam minimizados ou atempadamente 

corrigidos; 

• monitorizar o comportamento e desempenho das ações de reforço das praias e das dunas, 

identificando eventuais perdas de sedimentos do sistema. 
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7.1.2. Parâmetros a monitorizar 

De forma a acompanhar a evolução dos fundos estuarinos e das áreas de depósito dos materiais dragados 

propõe-se a realização dos seguintes trabalhos: 

• levantamentos topolevantamentos topolevantamentos topolevantamentos topo----hidrográficoshidrográficoshidrográficoshidrográficos, abrangendo a globalidade dos fundos estuarinos 

intervencionados e da envolvente direta no trecho terminal do estuário do Mira; 

• perfis de praiaperfis de praiaperfis de praiaperfis de praia das praias intervencionadas (Franquia – todas as alternativas – e 

eventualmente Carreiro da Fazenda – alternativas B, B1, C e C1 – e Furnas – face oceânica – 

alternativas C e C1) e adjacentes (Furnas – face estuarina, todas as alternativas); 

• campanhas de recolha e análise granulométrica de sedimentoscampanhas de recolha e análise granulométrica de sedimentoscampanhas de recolha e análise granulométrica de sedimentoscampanhas de recolha e análise granulométrica de sedimentos de praia. 

 

7.1.3. Locais, frequência e métodos de amostragem 

Os locais de amostragem definidos seguidamente no contexto de cada um dos parâmetros a monitorizar 

variam com a alternativa de projeto a implantar, sendo representados no Desenho 25 (Anexo IV, Volume 

II). 

 

A. Realização de levantamentos topo-hidrográficos 

Propõe-se que os levantamentos topo-hidrográficos, e de acordo com o desenvolvimento do projeto, 

sejam executados da seguinte forma:  

• Fase de préFase de préFase de préFase de pré----obraobraobraobra: antes da execução das dragagens deverá efetuar-se um levantamento 

topo-hidrográfico da praia das Furnas (frente oceânica; caso venha a ser implementada a 

alternativa C ou C1); 

• Fase de obraFase de obraFase de obraFase de obra: no final das operações de dragagem deverá ser executado um levantamento 

batimétrico global das áreas imersas intervencionadas e da envolvente e levantamentos 

topográficos das áreas de destino final de dragados (praia da Franquia – todas as 

alternativas – e eventualmente sistema dunar a noroeste da Franquia, sistema praia-duna da 

praia do Carreiro da Fazenda – alternativas B, B1, C e C1 – e praia das Furnas – alternativas C 

e C1); 
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• Fase de pósFase de pósFase de pósFase de pós----obraobraobraobra: nos dois anos seguintes à execução das dragagens e de depósito de 

dragados deverão ser efetuados levantamentos topo-hidrográficos anuais da totalidade das 

áreas intervencionadas. Passados dois anos da finalização dos trabalhos deverão ser 

executados levantamentos batimétricos dos fundos do estuário (incluindo a área de 

intervenção e estendendo-se até à ponte sobre o rio Mira) com menor periodicidade, 

propondo-se um levantamento pelo menos de cinco em cinco anos. 

Tendo em conta a variabilidade sazonal dos agentes modeladores, e consequentemente da evolução dos 

sistemas naturais, é fundamental que os levantamentos topo-hidrográficos coincidam sensivelmente com 

a mesma época dos levantamentos anteriores, para que se possam efetuar correlações relativas ao 

mesmo período de análise. 

A extensão dos levantamentos batimétricos até à ponte sobre o rio Mira destina-se a acompanhar a 

evolução dos fundos a montante da área de intervenção. Pelo facto da intervenção se localizar num 

sistema dinâmico importa acompanhar e identificar a prazo eventuais alterações dos fundos a montante 

das áreas a dragar. 

 

B. Perfis de praia 

Os perfis de praia têm como objetivo avaliar a evolução da geometria das praias intervencionadas 

diretamente ou que poderão sofrer alterações no decurso da implementação do projeto. 

Propõe-se a execução de: 

• 4 perfis na praia da Franquia (todas as alternativas); 

• 4 perfis na praia das Furnas (face oceânica; caso venham a ser implementadas as 

alternativas C ou C1); 

• 3 perfis na praia das Furnas (face estuarina) (todas as alternativas); 

• 3 perfis na praia do Carreiro da Fazenda (caso venham a ser implementadas as alternativas 

B, B1, C ou C1). 

Os perfis de praia serão executados em dois períodos diferenciados: 

• no final do verão (setembro/outubro); 

• no final do inverno (abril/maio). 
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A realização de perfis de praia nestas duas épocas do ano permitirá avaliar eventuais variações sazonais, 

nomeadamente nos períodos de tempestade e de calmaria, épocas em que as condições hidrodinâmicas 

têm maiores reflexos sobre a evolução das praias.  

Os perfis de praia serão realizados assim que forem concluídos os trabalhos de colocação dos dragados e 

durante um período de cinco anos. A localização destes perfis de praia deverá ser integralmente 

respeitada ao longo do período de monitorização, de forma a assegurar que o acompanhamento da 

evolução das praias é feito da forma mais rigorosa possível. 

 

C. Realização de campanhas de recolha e análise granulométrica de sedimentos de praia 

As campanhas de recolha e análise granulométrica de sedimentos deverão realizar-se nas praias da 

Franquia, do Carreiro da Fazenda e das Furnas (frente oceânica) e deverão ter a mesma periodicidade que 

os perfis de praia. O acompanhamento das características granulométricas dos sedimentos é 

particularmente importante para avaliar eventuais alterações a prazo nas condições hidrodinâmicas e de 

transporte para as praias. 

A campanha de recolha e análise de sedimentos compreenderá a recolha de três amostras de sedimentos 

superficiais por perfil representativas da alta praia, média praia e baixa praia (sempre que aplicável). 

Todas as amostras de sedimentos serão sujeitas a uma análise granulométrica em laboratório para 

determinação das percentagens de sedimentos que se enquadram na fração fina (siltes+argilas) e na 

fração grosseira (areia+seixo).  
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7.1.4. Análise de resultados, relatórios e revisão do programa de 

monitorização 

A partir dos resultados dos trabalhos de monitorização previstos proceder-se-á à respetiva análise e 

interpretação. Recomenda-se que a informação a compilar seja integrada numa base de dados a constituir 

no âmbito do Programa de Monitorização. 

Os relatórios a produzir no decurso das campanhas deverão incluir as observações registadas, a 

informação resultante do tratamento de dados e cartografia, a escala adequada, exprimindo a variação 

das condições de evolução dos fundos ao longo do período de monitorização. 

No último relatório, para além dos resultados, deverá proceder-se à avaliação da necessidade de 

ajustamento do programa de monitorização, sobretudo indicando se se justifica continuar os 

levantamentos. 
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7.2. Ecologia 

Além das medidas mitigadoras propostas é aconselhável um acompanhamento da eficácia das mesmas, 

principalmente no respeitante às comunidades potencialmente mais afetadas. 

Importa sublinhar que o projeto se insere numa Área Protegida, tratando-se de uma área sensível e 

ecologicamente importante, que inclui habitats de interesse comunitário e espécies da flora e fauna 

classificadas ao abrigo de vários diplomas de conservação. 

Assim, com o intuito de salvaguardar a manutenção da área num estado favorável de conservação, o 

presente programa propõe a monitorização de duas comunidades, a macrofauna bentónica e a vegetação 

(transplantada – nas alternativas B e C), de modo a cumprir os seguintes objetivos específicos: 

• Acompanhamento da evolução da comunidade de macroinvertebrados bentónicos nas áreas 

propostas para dragagem (alternativas A, B e C); 

• Avaliação da evolução da vegetação nas áreas alvo de transplantação (alternativas B e C). 

 

7.2.1. Macrofauna bentónica 

7.2.1.1. Parâmetros a monitorizar 

Devido a características como a reduzida mobilidade de grande parte das espécies e a sua dependência do 

meio para obtenção de alimento, a fauna macrobentónica reflete com grande eficácia as boas condições 

ecológicas do meio onde se insere (Wurdig et al., 2007). Por estes motivos, o estudo destas comunidades 

revela-se como o melhor indicador da evolução das condições de uma determinada área, nomeadamente 

após operações de dragagem como as projetadas. 

Para cumprir estes objetivos, os parâmetros a monitorizar são a abundânciaabundânciaabundânciaabundância e a riqueza específicariqueza específicariqueza específicariqueza específica dos 

povoamentos de macroinvertebrados bentónicos. 
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7.2.1.2. Locais e frequência de amostragem 

Aconselha-se a que os locais de amostragem durante a fase de monitorização sejam coincidentes com os 

apresentados na Figura 30, isto é, que se recolham amostras em seis pontos, tal como efetuado para a 

caracterização da situação de referência. Isto permitirá verificar a existência de colonização e qual a sua 

evolução após as dragagens. 

Propõe-se a realização de uma primeira recolha e análise das amostras logo após a realização das 

dragagens. Quanto às seguintes campanhas, considerando as orientações da Diretiva Quadro da Água e o 

facto de se tratar de uma Área Protegida, propõe-se a realização de amostragens anuais até aos 5 anos 

posteriores às dragagens ou até à confirmação da reposição das condições iniciais. 

Verificando-se dragagens de manutenção, aconselha-se que a recolha de amostras se efetue dentro dos 

mesmos parâmetros, adaptando o número (e local) das amostras às novas áreas a intervencionar. 

Se se verificar uma relação direta entre as dragagens e a degradação da fauna macrobentónica do local, 

aconselha-se a que se pese a necessidade de utilização de medidas de compensação. Isto aplicar-se-á no 

caso da indispensabilidade da realização de dragagens de manutenção e somando-se a impossibilidade 

de aplicação de mais medidas mitigadoras dos impactes causados. 

 

7.2.1.3. Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

A metodologia aplicada para a recolha das amostras deverá ser semelhante à aplicada para a 

caracterização da situação de referência do presente trabalho. Resumidamente, deve utilizar-se uma draga 

“Petite Ponar” para a recolha dos sedimentos e que deve ser manejada a partir de uma embarcação 

ligeira, sendo depois as amostras fixadas e coradas em laboratório. Após crivagem, estas devem ser 

triadas e os organismos identificados até ao nível taxonómico mais baixo possível, recorrendo-se, para tal, 

ao uso de uma lupa estereoscópica e bibliografia adequada. 

O resultado de cada amostra deve ser comparado tanto entre si, como com as campanhas realizadas 

anteriormente, para verificar a evolução das comunidades da zona bentónica de forma a averiguar os 

impactes a longo termo das operações de dragagem. 
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7.2.2. Vegetação dunar (aplicável apenas às alternativas B e C) 

7.2.2.1. Parâmetros a monitorizar 

Para que os indivíduos de flora transplantados vinguem e contribuam para a estabilização do sistema 

dunar e para o sucesso do projeto, devem monitorizar-se os parâmetros apresentados de seguida, através 

das respetivas ações: 

• Avaliação do estabelecimento e desenvolvimento da nova vegetação (evolução do coberto 

vegetal) – inventáriosinventáriosinventáriosinventários; 

• Caracterização florística das formações vegetais (com aferição da presença de espécies 

dunares e ainda de espécies invasoras) – inventáriosinventáriosinventáriosinventários; 

• Evolução geral da área ocupada pelo habitat (evolução do estado ecológico) – transectostransectostransectostransectos. 

 

7.2.2.2. Locais e frequência de amostragem 

Os locais alvo de amostragem serão aqueles que tiverem sido sujeitos às ações de revegetação. 

Em ações de recuperação dunar como a proposta, os efeitos dos trabalhos não se manifestam 

imediatamente, sendo necessário que o sistema se ajuste às modificações introduzidas. 

Perante isto, além de uma campanha logo após a fase de construção, que servirá como referência, o 

seguimento destas áreas deverá efetuar-se, pelo menos, anualmente. A área a intervencionar insere-se no 

PNSACV e é caracterizada por habitats, fauna e flora prioritários a nível de conservação. Por estes motivos, 

e dado que a resposta às alterações efetuadas nos sistemas dunares é altamente complexa, recomenda-se 

que o período de monitorização seja de 5 anos (de acordo com Vega de Seoane et al., 2007). 

Caso os resultados da monitorização da evolução do coberto vegetal não evidenciem um aumento da 

cobertura das dunas com vegetação característica, novas ações de repovoamento deverão ser propostas, 

acompanhadas de novas ações de monitorização. 

 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 357 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

7.2.2.3. Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários 

Cumprindo dois dos objetivos da monitorização ambiental a realizar, o da avaliação do estabelecimento e 

desenvolvimento da vegetação transplantada e o da caracterização das espécies florísticas que se forem 

estabelecendo, considera-se adequada a realização de inventários florísticos. 

No que diz respeito à determinação da evolução do estado ecológico, sugere-se a realização de 

transectos. 

Qualquer um dos métodos deve ser ajustado mediante as características específicas de cada uma das 

áreas intervencionadas. 

Será ainda uma mais-valia que, mesmo fora do âmbito dos inventários ou dos transectos, se identifique a 

existência e anote a localização de espécies com interesse do ponto de vista da conservação. 

 

7.2.3. Análise e discussão de resultados e medidas a adotar na sequência 

da monitorização 

Tanto para as comunidades de macrofauna bentónica, como para as de vegetação dunar, os resultados 

das monitorizações obtidos ao longo do tempo devem ser analisados e comparados entre si. Esta 

informação deverá permitir a avaliação dos efeitos das medidas de mitigação e das recomendações 

propostas. 

Caso se percecione uma degradação destas comunidades, devem ser equacionadas e implementadas 

novas medidas de minimização de impactes e eventualmente adequação do presente programa de 

monitorização. 
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7.2.4. Periodicidade dos relatórios de monitorização  

Os relatórios de monitorização após cada campanha de amostragem devem ser estruturados de acordo 

com o Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. Sucintamente, neles devem constar a metodologia 

adotada, bem como os resultados obtidos e a discussão dos mesmos, além de qualquer outra informação 

relevante. 

De acordo com o mesmo diploma, estes relatórios devem ser entregues para emissão de parecer à 

autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) com a seguinte periodicidade: 

• Logo após a fase de construção, correspondendo neste caso às operações de dragagem para 

a macrofauna bentónica e à revegetação dunar para a flora e vegetação; 

• Durante a fase de exploração deve ser elaborado um relatório por ano, que integre 

cumulativamente os resultados das campanhas de monitorização efetuadas até essa altura 

e que avalie a situação nos locais intervencionados desde a condição de referência, tanto 

para a macrofauna bentónica como para a vegetação dunar. 

Qualquer um dos relatórios deve reavaliar a situação global da área no que diz respeito aos impactes 

produzidos e ainda tirar conclusões face aos efeitos das medidas de minimização adotadas. Nos casos em 

que haja indícios de necessidade de adoção de novas medidas, deve agir-se nesse sentido. 

Ressalva-se a importância de manter constantes ao longo das campanhas amostrais, além dos objetivos 

de monitorização, os vários parâmetros que irão permitir a comparação de resultados, como sejam os 

locais alvo de estudo, a metodologia e a periodicidade. No entanto, estes aspetos poderão ser alterados 

consoante a significância dos resultados obtidos, sem prejuízo de outros aspetos que se revelem 

importantes considerar no decorrer da monitorização, acautelando-se em todo o caso a possibilidade de 

comparação de resultados. 
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7.3. Património 

Na fase de exploração do projeto propõe-se a monitorização do património no sentido de avaliar a 

evolução do estado de preservação dos sítios arqueológicos. 

A ação de monitorização deverá ocorrer 1 ano após a realização das dragagens e deverá incidir nos sítios 

de Angra das Mós, “Rampa”, defronte ao Forte de S. Clemente e Tanque das Mouras. 

Com a monitorização pretende-se o registo dos impactes indiretos das alterações geomorfológicas 

causadas pela dragagem. O mesmo deverá ocorrer em articulação com os grupos de proteção patrimonial 

e a autarquia local, principais beneficiados de descobertas patrimoniais nestes locais. 
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8. Avaliação global do projeto 

8.1. Introdução 

Na sequência da identificação e caracterização dos impactes ambientais por áreas temáticas e da 

recomendação das respetivas medidas de mitigação realizadas, respetivamente, nos capítulos 5 e 6, o 

presente capítulo visa apresentar uma avaliação global qualitativa dos impactes ambientais do projeto 

considerando as diferentes alternativas de projeto. 

Tal avaliação é apresentada sob a forma de matriz de dupla entradamatriz de dupla entradamatriz de dupla entradamatriz de dupla entrada, relacionando as principais ações de 

projeto com os descritores ambientais suscetíveis de serem afetados. O principal interesse deste formato 

reside assim na possibilidade de apresentação simultânea da informação relativa a todas as variáveis 

envolvidas, permitindo uma fácil leitura e cruzamento de dados. 

Embora este tipo de matriz permita uma visualização rápida da avaliação global do projeto, a sua análise e 

interpretação deve ter em consideração que a mesma corresponde, por definição, a uma visão simplificada 

dos impactes identificados, não dispensando portanto a consulta das análises detalhadas apresentadas 

nos textos sectoriais. 

Assim, as matrizes apresentadas no Quadro Quadro Quadro Quadro 49494949, no Quadro Quadro Quadro Quadro 50505050 e no Quadro Quadro Quadro Quadro 51515151 compreendem, no eixo 

vertical, as ações de projeto de maior relevo na produção de impactes ambientais, conforme descrito no 

capítulo 3 (Descrição do projeto), divididas de acordo com a fase em que ocorrem (construção ou 

exploração) e, no eixo horizontal, os diversos descritores ambientais. No essencial pretende-se 

representar o sentido valorativo, o grau de significância e a duração do impacte. 

SalientaSalientaSalientaSalienta----se que os resultados expostos nas matrizes contemplam já as possibilidades de minimização dos se que os resultados expostos nas matrizes contemplam já as possibilidades de minimização dos se que os resultados expostos nas matrizes contemplam já as possibilidades de minimização dos se que os resultados expostos nas matrizes contemplam já as possibilidades de minimização dos 

impactes identificadasimpactes identificadasimpactes identificadasimpactes identificadas, correspondendo assim, grosso modo, aos impactes residuais. No entanto, deve 

ressalvar-se que o procedimento de avaliação de impactes residuais envolve sempre alguma incerteza, 

uma vez que é difícil precisar a eficácia de algumas medidas, dependente de múltiplos fatores que por sua 

vez se podem revestir de grande variabilidade. Mesmo a resposta dos fatores ambientais para os quais se 

previram possíveis alterações não é um processo linear, introduzindo assim um fator adicional de 

complexidade. Tendo em conta estas limitações, matrizes como as que são apresentadas no Quadro Quadro Quadro Quadro 49494949, 

no Quadro Quadro Quadro Quadro 50505050 e no Quadro Quadro Quadro Quadro 51515151devem ser essencialmente encaradas a título indicativo, tendo em 

consideração que procuram apenas fazer o balanço aproximado do projeto em termos de impactes 

residuais. 
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Na sequência da análise desenvolvida, foram consideradas as seguintes ações ou grupos de ações de ações ou grupos de ações de ações ou grupos de ações de ações ou grupos de ações de 

projeto potencialmente geradoras de impactesprojeto potencialmente geradoras de impactesprojeto potencialmente geradoras de impactesprojeto potencialmente geradoras de impactes a incluir no eixo vertical da matriz: 

• FFFFase de construçãoase de construçãoase de construçãoase de construção    

- Trabalhos preparatórios e acessórios (compreende a instalação do estaleiro e a 

operação geral do mesmo, na localização proposta); 

- Dragagem (do canal principal e, eventualmente, do banco arenoso adjacente 

[alternativas B/B1 e C/C1]); 

- Realimentação da(s) praia(s) (deposição de sedimentos e posterior modelação da praia 

da Franquia e, eventualmente, das praias do Carreiro da Fazenda [alternativas B/B1 e 

C/C1] e das Furnas [alternativas C/C1]); 

- Reconstrução dunar (compreende a decapagem destas áreas para posterior aterro e 

modelação, a colocação de estruturas de retenção de areia e a (trans)plantação de 

vegetação, aplicando-se apenas às alternativas B/B1 e C/C1); 

• Fase de exploraçãoFase de exploraçãoFase de exploraçãoFase de exploração    

- Intensificação da prática balnear (na praia da Franquia e eventualmente na praia das 

Furnas [alternativas C/C1]), pelo aumento generalizado das cotas da superfície da(s) 

praia(s) e o acréscimo da sua área em qualquer situação de maré; 

- Potencial acréscimo do tráfego de embarcações pela melhoria das condições de 

navegação nesta zona do estuário (operacionalidade e possibilidade de utilização por 

embarcações de maior calado e/ou sem estarem condicionadas à preia-mar); 

- Manutenção das intervenções executadas na fase de construção (nomeadamente a 

execução de dragagens de manutenção e a eventual realização de ações de manutenção 

das intervenções de reforço e contenção do cordão dunar, nas alternativas B/B1 e C/C1). 

No eixo vertical são considerados os diversos descritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientais potencialmente afetados: 

• Geologia, geomorfologia e hidrogeologia; 

• Recursos hídricos superficiais; 

• Hidrodinâmica; 

• Qualidade dos sedimentos; 

• Ecologia, flora e fauna; 

• Ordenamento do território; 

• Paisagem; 

• Socioeconomia; 

• Património. 
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As interações entre os dois eixos da matriz são representadas através das relações qualitativas previstas, 

utilizando os seguintes critérios: 

• Sentido valorativoSentido valorativoSentido valorativoSentido valorativo    

- positivo (sinal +); 

- negativo (sinal – ); 

• SignificânciaSignificânciaSignificânciaSignificância    

- nulo ou insignificante (0); 

- pouco significativo (1); 

- significativo (2); 

- muito significativo (3); 

• DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração    

- temporário (T); 

- permanente (P) (considerando-se permanente um impacte que ocorra no mínimo 

durante toda a vida útil do projeto). 

Os critérios de avaliação expostos acima consideram-se suficientes para permitir uma compreensão 

genérica sobre a afetação da área de estudo por parte das alternativas de projeto, tendo-se optado por 

não adicionar mais informação às matrizes, de modo a manter a sua leitura o mais simples possível. 

Novamente se remete para o capítulo 5 para uma análise mais completa dos impactes identificados. 

Recorreu-se a um esquema de cores de modo a permitir uma perceção mais imediata do quadro geral do 

grau de significância dos impactes, utilizando-se os verdes para os positivos, os laranjas para os negativos 

e aumentando a intensidade da cor com o significado. 

No ponto 8.2. são então apresentadas e analisadas as matrizes globais de impactes residuais das 

alternativas do projeto, realçando-se os principais impactes, quer positivos, quer negativos, de modo a 

suportar o processo de tomada de decisão. 
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8.2. Avaliação global 

Como se referiu anteriormente, no presente ponto procede-se a uma avaliação global do projeto, para as 

fases de construção e exploração. 

Assim, apresentam-se nos quadros seguintes as matrizes síntese de impactes residuais: no Quadro Quadro Quadro Quadro 49494949 a 

matriz relativa à alternativa A; no Quadro Quadro Quadro Quadro 50505050, a matriz relativa à alternativa B; e, no Quadro Quadro Quadro Quadro 51515151, a matriz 

relativa à alternativa C, ressalvando-se os casos em que as respetivas variantes B1 e C1 apresentam 

impactes distintos. 

Nas secções secções secções secções 8.2.18.2.18.2.18.2.1    e e e e 8.2.28.2.28.2.28.2.2 procede-se a uma análise das três matrizes realçando os principais impactes 

positivos e negativos das alternativas de projeto, na fase de construção e exploração, respetivamente. 

Na secção secção secção secção 8.2.38.2.38.2.38.2.3 é realizada uma análise comparativa das alternativas de projeto (A, B e C), incluindo as 

respetivas variantes (B1 e C1). 
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Quadro 49 – Matriz síntese dos impactes ambientais residuais do projeto (alternativa A) 

DESCRITORES AMBIENTAIS 

AÇÕES DE PROJETO POTENCIALMENTE GERADORAS DE IMPACTES 

Fase de construção Fase de exploração 

Trabalhos 

preparatórios e 

acessórios 

Dragagem 
Realimentação da 

praia da Franquia 

Intensificação da 

prática balnear 

Acréscimo do 

tráfego de 

embarcações 

Atividades de 

manutenção 

Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 0 +2T +2T a +3T 0 +2T 

Recursos hídricos superficiais 0 -1T a +2T 0 0 -1T a +2T 

Hidrodinâmica 0 +2T 0 0 +2T 

Qualidade dos sedimentos 0 -1T +3P 0 -1T 

Ecologia, flora e fauna 0 0 a -2T -1P 

Ordenamento do território 0 +2P 

Paisagem -1T 0 a -1T -1T a +1P +1P 0 a -1T 

Socioeconomia 

Afetação das populações/atividades 

económicas/acessibilidades 
-1T 

+3P 
-1T 

Atividades económicas e emprego 0 0 

Património 0 0 a -1P 0 0 a +3P 

Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    

Sentido valorativoSentido valorativoSentido valorativoSentido valorativo    Grau de significânciaGrau de significânciaGrau de significânciaGrau de significância    Código de coresCódigo de coresCódigo de coresCódigo de cores    DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração    

 “+” – Positivo 
“–“ – Negativo 

“0” Nulo ou insignificante 0 

“T” – Temporário 
“P” – Permanente 

“1” Pouco significativo – 1 + 1 

“2” Significativo – 2 + 2 

“3” Muito significativo – 3 + 3 



 

366                                                                                               Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Quadro 50 – Matriz síntese dos impactes ambientais residuais do projeto (alternativas B/B1) 

DESCRITORES AMBIENTAIS 

AÇÕES DE PROJETO POTENCIALMENTE GERADORAS DE IMPACTES 

Fase de construção Fase de exploração 

Trabalhos 

preparatórios e 

acessórios 

Dragagem 
Realimentação 

das praias 

Reconstrução 

dunar 

Intensificação da 

prática balnear 

Acréscimo do 

tráfego de 

embarcações 

Atividades de 

manutenção 

Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 0 +3T +2T a +3T 0 +2T 

Recursos hídricos superficiais 0 -1T a +2T 0 0 -1T a +2T 

Hidrodinâmica 0 +3P 0 0 +3P 

Qualidade dos sedimentos 0 -1T +3P 0 -1T 

Ecologia, flora e fauna 0 0 a -2T -2T a +2P -3T(1) a +3P(2) -1P -1T a +2P 

Ordenamento do território 0 +2P 

Paisagem -1T 0 a -1T -1T a +1P -2T +1P 0 a -1T 

Socioeconomia 

Afetação das populações/atividades 

económicas/acessibilidades 
-1T 

+3P 
-1T 

Atividades económicas e emprego +1T +1T 

Património 0 -1P 0 -1P a +3P 

Notas: 
(1) Este impacte negativo “Muito significativo” refere-se à destruição de habitats, vegetação e 
perturbação da fauna associadas à decapagem do terreno e é exclusivo da alternativa B; na sua 
variante B1 será apenas “Significativo”. 
(2) Estes impactes positivos “Muito significativos” referem-se à (i) atenuação da erosão nos 
corredores eólicos associada à modelação do relevo e revegetação dunar e à (ii) retenção de areias 
associada à implantação de estruturas para esse fim, sendo exclusivos da alternativa B; na sua 
variante B1 serão apenas “Significativos”. 

Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    

Sentido valorativoSentido valorativoSentido valorativoSentido valorativo    Grau de significânciaGrau de significânciaGrau de significânciaGrau de significância    Código de coresCódigo de coresCódigo de coresCódigo de cores    DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração    

 “+” – Positivo 
“–“ – Negativo 

“0” Nulo ou insignificante 0 

“T” – Temporário 
“P” – Permanente 

“1” Pouco significativo – 1 + 1 

“2” Significativo – 2 + 2 

“3” Muito significativo – 3 + 3 
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Quadro 51 – Matriz síntese dos impactes ambientais residuais do projeto (alternativas C/C1) 

DESCRITORES AMBIENTAIS 

AÇÕES DE PROJETO POTENCIALMENTE GERADORAS DE IMPACTES 

Fase de construção Fase de exploração 

Trabalhos 

preparatórios e 

acessórios 

Dragagem 
Realimentação 

das praias 

Reconstrução 

dunar 

Intensificação da 

prática balnear 

Acréscimo do 

tráfego de 

embarcações 

Atividades de 

manutenção 

Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 0 +3T +2T a +3T 0 +2T 

Recursos hídricos superficiais 0 -1T a +2T 0 0 -1T a +2T 

Hidrodinâmica 0 +2P a +3P 0 0 +2P a +3P 

Qualidade dos sedimentos 0 -1T +3P 0 -1T 

Ecologia, flora e fauna 0 0 a -2T -2T a +2P -3T(1) a +3P(2) -1P -1T a +2P 

Ordenamento do território 0 +2P 

Paisagem -1T 0 a -1T -1T a +1P -2T +1P 0 a -1T 

Socioeconomia 

Afetação das populações/atividades 

económicas/acessibilidades 
-1T 

+3P 
-1T 

Atividades económicas e emprego +1T +1T 

Património 0 -1P 0 -1P a +3P 

Notas: 
(1) Este impacte negativo “Muito significativo” refere-se à destruição de habitats, vegetação e 
perturbação da fauna associadas à decapagem do terreno e é exclusivo da alternativa C; na variante 
C1 será apenas “Significativo”. 
(2) Estes impactes positivos “Muito significativos” referem-se à (i) atenuação da erosão nos 
corredores eólicos associada à modelação do relevo e revegetação dunar e à (ii) retenção de areias 
associada à implantação de estruturas para esse fim, sendo exclusivos da alternativa C; na variante 
C1 serão apenas “Significativos”. 

Legenda:Legenda:Legenda:Legenda:    

Sentido valorativoSentido valorativoSentido valorativoSentido valorativo    Grau de significânciaGrau de significânciaGrau de significânciaGrau de significância    Código de coresCódigo de coresCódigo de coresCódigo de cores    DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração    

 “+” – Positivo 
“–“ – Negativo 

“0” Nulo ou insignificante 0 

“T” – Temporário 
“P” – Permanente 

“1” Pouco significativo – 1 + 1 

“2” Significativo – 2 + 2 

“3” Muito significativo – 3 + 3 
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8.2.1. Fase de construção 

Como se pode observar nas matrizes, a maioria dos impactes negaimpactes negaimpactes negaimpactes negativostivostivostivos identificados são potencialmente 

pouco significativos e ocorrem sobretudo na fase de construção. Resultam fundamentalmente das ações 

de dragagem e de realimentação da(s) praia(s) e, por isso, alguns mantêm-se na fase de exploração, pela 

eventual necessidade de dragagens de manutenção e os subsequentes efeitos na qualidade do ambiente. 

Estas ações deverão provocar tipicamente impactes temporários nos recursos hídricos superficiais, na 

qualidade dos sedimentos, na ecologia e na paisagem, bem como associados à afetação da população e 

atividades económicas, os quais foram todavia avaliados como pouco importantes após a aplicação das 

medidas de minimização propostas. Assinala-se também um importante conjunto de impactes nulos ou 

insignificantes, como os associados à implantação e operação do estaleiro, em quase todos os descritores 

e os impactes no ordenamento do território e património (onde só foi identificado um impacte negativo 

pouco significativo e permanente associado à potencial afetação de um [na alternativa A] a três [nas 

alternativas B e C] dos sítios inventariados em meio subaquático). 

Foram no entanto nesta fase identificados alguns impactes negativos tendencialmente mais significativos 

na ecologia e na paisagem. Na ecologia manifestam-se em todas as alternativas de projeto, embora com 

maior gravidade – atingindo o muito significativo – nas alternativas B e C, face à extensão de área afeta à 

reconstrução dunar nestas alternativas por comparação com a que é proposta pelas variantes B1 e C1. Na 

paisagem só são considerados significativos os impactes estruturais/funcionais e visuais das ações 

envolvidas na reconstrução dunar, nas alternativas B/B1 e C/C1. 

Por outro lado, registar-se-ão alguns impactes positivos significativos (nos recursos hídricos superficiais e 

hidrodinâmica) a muito significativos (na geologia, geomorfologia e qualidade dos sedimentos) desde logo 

na fase de construção, pela melhoria da hidromorfologia e das condições hidrodinâmicas, pela alteração 

ao assoreamento dos fundos e minimização da erosão das praias e pelo reaproveitamento do material 

dragado para reforço dos sistemas costeiros. Os impactes na geologia, geomorfologia e na hidrodinâmica 

serão ainda mais significativos nas alternativas B e C. Estas alternativas acarretam também impactes 

positivos na ecologia, considerados mesmo muito significativos (nas variantes B1 e C1 serão “apenas” 

significativos) devido à atenuação da erosão nos corredores eólicos e à implantação de estruturas de 

retenção de areias. 
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8.2.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração verifica-se que se mantêm alguns dos impactes negativos pouco significativosimpactes negativos pouco significativosimpactes negativos pouco significativosimpactes negativos pouco significativos 

identificados para a fase de obra (associados à qualidade dos sedimentos, à afetação da paisagem e das 

populações e atividades económicas), nomeadamente os associados às potenciais dragagens de 

manutenção. Outros impactes adquirem um caráter permanente, como os impactes na ecologia, pela 

potencial intensificação das atividades desenvolvidas no estuário (prática balnear e navegação) e no 

património, pela potencial afetação, pelas alternativas B e C, de um dos sítios inventariados em meio 

subaquático. 

Por outro lado, também se prolongarão para a fase de exploração alguns dos impactes positivos impactes positivos impactes positivos impactes positivos 

significativossignificativossignificativossignificativos (geomorfologia, recursos hídricos superficiais, hidrodinâmica e ecologia, apenas nas 

alternativas B e C e associada à manutenção das intervenções de reconstrução dunar)    a muito a muito a muito a muito 

significativossignificativossignificativossignificativos (na hidrodinâmica, nas alternativas B e C) identificados na fase de construção, geralmente 

associados às operações de dragagem. 

Também significativosignificativosignificativosignificativo será o impacte no ordenamento do território pela compatibilidade das intervenções 

propostas com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis. 

Finalmente também foram avaliados como muito significativosmuito significativosmuito significativosmuito significativos os impactes na socioeconomia associados 

à melhoria das condições balneares e de navegabilidade e os impactes no património, pela conservação 

de um sítio, na alternativa A (Tanque das Mouras) e pela colocação a descoberto de outro sítio (antiga 

zona de "estaleiro" de construção do Forte de S. Clemente), nas alternativas B e C, possibilitando o seu 

estudo. 
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8.2.3. Comparação de alternativas 

Na presente secção procede-se à análise comparativa das alternativas de projeto atendendo à 

identificação e caracterização dos impactes ambientais por áreas temáticas realizada no capítulo 5 e às 

oportunidades de mitigação propostas no capítulo 6, cujos principais resultados são expostos nas 

matrizes síntese dos impactes ambientais residuais e secções subsequentes. 

Sintetizando as análises comparativas sectoriais das alternativas de projeto, apresentadas ao longo do 

capítulo 5, verifica-se o seguinte: 

• Dois descritores apontam como alternativa mais favorável a alternativa C1Dois descritores apontam como alternativa mais favorável a alternativa C1Dois descritores apontam como alternativa mais favorável a alternativa C1Dois descritores apontam como alternativa mais favorável a alternativa C1 – a geologia, 

geomorfologia e hidrogeologia e a qualidade dos sedimentos –, por abranger o reforço de 

um maior número de áreas com problemas de erosão, pela maior quantidade de sedimentos 

a utilizar para o benefício dos sistemas costeiros e por se restringirem as intervenções nas 

áreas do sistema dunar; 

• Três descritores não dão preferTrês descritores não dão preferTrês descritores não dão preferTrês descritores não dão preferência a qualquer uma das alternativasência a qualquer uma das alternativasência a qualquer uma das alternativasência a qualquer uma das alternativas, por considerarem 

que, do seu ponto de vista, não existem diferenças entre as alternativas ou que as mesmas 

são desprezáveis – os recursos hídricos superficiais, o ordenamento do território e a 

socioeconomia, que avaliam os impactes de todas as alternativas de forma semelhante; 

• Um descritor considera a alternativa B1 a mais favorávelUm descritor considera a alternativa B1 a mais favorávelUm descritor considera a alternativa B1 a mais favorávelUm descritor considera a alternativa B1 a mais favorável (a hidrodinâmica), por permitir 

melhorar de forma significativa as condições do sistema praia-duna, contribuindo para o 

equilíbrio da célula costeira, e previsivelmente ter uma menor remobilização das areias para 

o interior do estuário do Mira; 

• Dois descritores selecionam a alternativa A como a melhor solução ambientalDois descritores selecionam a alternativa A como a melhor solução ambientalDois descritores selecionam a alternativa A como a melhor solução ambientalDois descritores selecionam a alternativa A como a melhor solução ambiental – a ecologia, 

flora e fauna e o património, respetivamente pela menor área afetada e por permitir 

preservar o sítio Tanque das Mouras; 

• Um descritor aponta ambas as alternativas B1 e C1 como mais favoráveisUm descritor aponta ambas as alternativas B1 e C1 como mais favoráveisUm descritor aponta ambas as alternativas B1 e C1 como mais favoráveisUm descritor aponta ambas as alternativas B1 e C1 como mais favoráveis – a paisagem –, na 

medida em que preveem a reconstrução dunar no topo da praia da Franquia e na duna 

frontal da praia do Carreiro da Fazenda, bem como os enchimentos das praias que deverão 

minimizar situações de degradação visual relacionadas com processos erosivos das dunas e 

talude. 
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Não havendo uma clara opção de uma maioria dos descritores por uma das alternativas, comparamcomparamcomparamcomparam----se as se as se as se as 

matrizes síntese dos impactes residuais ao longo da implementação do projeto (fases de construção e matrizes síntese dos impactes residuais ao longo da implementação do projeto (fases de construção e matrizes síntese dos impactes residuais ao longo da implementação do projeto (fases de construção e matrizes síntese dos impactes residuais ao longo da implementação do projeto (fases de construção e 

exploração)exploração)exploração)exploração), concluindo-se que a segunda e terceira matrizes (relativas às alternativas B/B1 e C/C1, 

respectivamente): 

• apresentam impactes negativos mais significativos na ecologia, flora e fauna e na paisagem, 

mas os mesmos são temporários, associados à fase de construção; estes impactes, no caso 

da ecologia, são exclusivos das alternativas B e C, não se aplicando às variantes B1 e C1; e, 

no da paisagem, não invalidaram que tenham sido consideradas como mais favoráveis as 

alternativas B1 e C1, atendendo aos impactes permanentes identificados; 

• evidenciam, por outro lado, a avaliação de impactes positivos mais significativos noutros 

três descritores (na hidrodinâmica, na geologia, geomorfologia e hidrogeologia e na 

socioeconomia, ainda que temporários nos últimos dois casos) e também na própria 

ecologia (impactes permanentes associados às ações de modelação do relevo e revegetação 

dunar). 

Perante o exposto, considera-se que as alternativas B e C apresentam um melhor balanço ambiental do 

que a alternativa A, balanço esse que é otimizado nas alternativas B1 e C1, por não se prever a ocorrência 

de impactes negativos muito significativos nestes cenários, dada a menor intervenção no campo dunar. De 

entre estas recomendarecomendarecomendarecomenda----se a adoção da alternativa B1 como solução de projeto ambientalmente mais se a adoção da alternativa B1 como solução de projeto ambientalmente mais se a adoção da alternativa B1 como solução de projeto ambientalmente mais se a adoção da alternativa B1 como solução de projeto ambientalmente mais 

favorávelfavorávelfavorávelfavorável, pela menor dimensão da intervenção e porque previsivelmente terá uma menor remobilização 

das areias para o interior do estuário do Mira relativamente à alternativa C1, em que existe a probabilidade 

de também ocorrer o transporte das areias depositadas na praia das Furnas. É esta probabilidade que faz 

com que os impactes positivos do projeto na hidrodinâmica nas fases de construção e exploração sejam 

mais significativos nas alternativas B/B1 do que nas alternativas C/C1, traduzindo-se nas únicas diferenças 

entre as respetivas matrizes síntese de impactes residuais. 
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9. Lacunas técnicas ou de conhecimento 

Como o próprio Estudo Prévio refere, o estuário do Mira é um meio natural e complexo, cuja evolução está 

muito dependente da ocorrência de cheias, de tempestades provenientes do oceano, da disponibilidade e 

transporte de sedimentos na bacia hidrográfica e na zona costeira, de intervenções feitas ao longo da 

bacia hidrográfica, entre outros fatores. A interação entre estes fatores é mais difícil de prever na ausência 

de intervenções semelhantes e de dados históricos da resposta de um sistema como este às alterações 

nele provocadas, razão pela qual é proposto no capítulo 7 o programa de monitorização da “Evolução dos 

fundos estuarinos e das áreas de depósito dos materiais dragados”. 

Feita esta ressalva, considera-se que o nível de conhecimento atual, utilizado para a realização do EIA, é 

suficiente para garantir a fiabilidade do processo de identificação e da avaliação de impactes do projeto 

em análise, e das conclusões gerais do presente EIA. 
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10. Conclusões 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio 

Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da FranquiaMira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da FranquiaMira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da FranquiaMira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia, em fase de Estudo Prévio, foi desenvolvido de 

forma a funcionar como instrumento de apoio à tomada de decisão sobre a viabilidade ambiental do 

projeto e sobre a alternativa ambientalmente mais favorável a ser desenvolvida a projeto de execução. 

Com efeito, o projeto compreende três cenários/alternativas principais de intervenção (A, B e Ctrês cenários/alternativas principais de intervenção (A, B e Ctrês cenários/alternativas principais de intervenção (A, B e Ctrês cenários/alternativas principais de intervenção (A, B e C), 

considerando diferentes cotas e áreas de dragagem no troço terminal do estuário do Mira, frente à praia 

da Franquia, e correspondentes destinos finais para o material a dragar. Considera ainda duas variantes duas variantes duas variantes duas variantes 

(alternativas B1 e C1)(alternativas B1 e C1)(alternativas B1 e C1)(alternativas B1 e C1) idênticas em tudo aos cenários B e C, respetivamente, exceto na configuração de 

uma das áreas de destino dos dragados excedentários. 

O EIA tem como objetivoobjetivoobjetivoobjetivo geral analisar a potencial interferência das diversas alternativas de projeto no 

ambiente biofísico e socioeconómico e propor medidas de mitigação que possibilitem a implementação 

sustentável das fases seguintes (construção e exploração). 

Nesse sentido, foram estudados os descritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientaisdescritores ambientais suscetíveis de serem afetados pelas 

intervenções constantes do projeto: geologia, geomorfologia e hidrogeologia; recursos hídricos 

superficiais; hidrodinâmica; qualidade dos sedimentos; ecologia, flora e fauna; ordenamento do território; 

paisagem; socioeconomia; património. Foram adotadas abordagensabordagensabordagensabordagens diversificadas adaptadas ao âmbito 

das análises, desde a utilização dos dados de monitorização e bibliografia disponíveis à realização de 

trabalhos de campo em meio terrestre e em meio aquático. 

Pese embora a identificação de laclaclaclacunas de conhecimentounas de conhecimentounas de conhecimentounas de conhecimento que motivaram as propostas no programa de programa de programa de programa de 

monitorizaçãomonitorizaçãomonitorizaçãomonitorização, o conhecimento do projeto e do ambiente refletem-se na detalhada caracterização do caracterização do caracterização do caracterização do 

ambiente potencialmente afetado pelo projetoambiente potencialmente afetado pelo projetoambiente potencialmente afetado pelo projetoambiente potencialmente afetado pelo projeto e nas teses sustentadas no capítulo de avaliação davaliação davaliação davaliação de e e e 

impactesimpactesimpactesimpactes, que motivaram a proposta de    medidas de mitigaçãomedidas de mitigaçãomedidas de mitigaçãomedidas de mitigação. 

Da avaliação global efetuada conclui-se que qualquer uma das alternativas de projeto é viável do ponto de qualquer uma das alternativas de projeto é viável do ponto de qualquer uma das alternativas de projeto é viável do ponto de qualquer uma das alternativas de projeto é viável do ponto de 

vista ambientalvista ambientalvista ambientalvista ambiental, dado que acarretarão impactes negativos que serão maioritariamente pouco significativos 

e temporários e, por outro lado, implicarão impactes positivos significativos e muito significativos logo 

desde a fase de construção, associados à melhoria das condições de escoamento dos caudais do rio e à 

minimização da erosão nas margens, que constituem um dos objetivos da conceção do projeto.  
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Não obstante, atendendo às análises comparativas sectoriais das alternativas de projeto e às três matrizes 

síntese (para as alternativa A, B/B1 e C/C1) dos impactes residuais ao longo da implementação do projeto 

(fases de construção e exploração), recomendarecomendarecomendarecomenda----se a adoção da alternativa B1 como solução de projeto se a adoção da alternativa B1 como solução de projeto se a adoção da alternativa B1 como solução de projeto se a adoção da alternativa B1 como solução de projeto 

ambientalmente mais favorávelambientalmente mais favorávelambientalmente mais favorávelambientalmente mais favorável. 

Para garantir o balanço positivo do projeto será fundamental garantir a implementação das medidas e do 

programa de monitorização propostos, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração e 

atuar sempre que possível preventivamente. 

Quadro 52 – Síntese das medidas de mitigação e monitorização propostas aplicáveis à alternativa B1 

Fator ambiental Fase de construção Fase de exploração 

Todos 
Medidas 1 a 4, 6, 8 a 11, 14, 20, 23 a 34, 38, 40 a 43 e 45 a 54 

(algumas adaptadas) do documento “medidas de minimização gerais da 

fase de construção” da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

 

Geologia, geomorfologia 

e hidrogeologia 
Programa de monitorização da evolução dos fundos estuarinos e das áreas de depósito dos 

materiais dragados. 
Hidrodinâmica 

Recursos hídricos 

superficiais 

Medida RHS1. Garantir a regular desobstrução e condições de 

manutenção e funcionamento dos equipamentos de retenção e 

drenagem de águas residuais temporários. 

Medida RHS2. Executar as dragagens com recurso a métodos, 

técnicas e equipamentos adequados à não dispersão dos sedimentos na 

coluna de água. 

Medida RHS3. Prever mecanismos de controlo em contínuo das 

embarcações de materiais dragados no estuário. 

 

Qualidade dos 

sedimentos 
 

Medida Sed1. Realização 

de uma campanha de 

caracterização dos 

sedimentos previamente à 

realização de qualquer 

dragagem de manutenção. 

Programa de 

monitorização da 

evolução dos fundos 

estuarinos e das áreas de 

depósito dos materiais 

dragados. 

Ecologia, flora e fauna 

Medida Eco1. Realização das dragagens durante um período contínuo. 

Medida Eco2. Transplantação da vegetação diretamente do local 

original para o local final, minimizando situações de transplantação 

intermédia de material vegetal. 

Medida Eco3. Realização da intervenção de revegetação dunar no 

outono, ou entre o final do inverno e o início da primavera. 

Medida Eco4. Colocação das estruturas de retenção de areias 

preferencialmente no barlavento das dunas e também para o interior 

do cordão dunar. 

Medida Eco 5. Implantação de estruturas de retenção de areias no 

início do Outono. 

Programa de 

monitorização da 

ecologia: evolução (i) da 

comunidade de 

macroinvertebrados 

bentónicos nas áreas 

propostas para dragagem e 

(ii) da vegetação nas áreas 

alvo de transplantação. 
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Fator ambiental Fase de construção Fase de exploração 

Paisagem 

Medida Pai1. Contenção visual da área do estaleiro de forma a 

minimizar impactes visuais. 

Medida Pai2. Realização das intervenções, em especial das dragagens 

e da deposição de dragados nas praias, fora da época balnear. 

 

Socioeconomia 

Medida SE1. Procurar articular a programação das dragagens com 

entidades que habitualmente desenvolvem atividades de navegação no 

estuário. 

Medida SE2. Procurar articular a programação dos trabalhos a 

desenvolver em terra com entidades que exercem a sua atividade na 

praia da Franquia. 

Medida SE3. Equacionar a acomodação temporária, no Portinho do 

Canal, das embarcações de pesca habitualmente ancoradas no cais da 

Câmara Municipal. 

Medida SE4. Criação de uma plataforma para recolha de reclamações 

e sugestões relativamente à execução dos trabalhos. 

Medida SE5. Recorrer, sempre que possível, a mão de obra local. 

Medida SE6. Adquirir, sempre que possível, produtos e serviços junto 

de empresas instaladas no concelho de Odemira ou nos concelhos 

vizinhos. 

Medida SE7. Equacionar o 

desenvolvimento de uma 

campanha publicitária 

promovendo o produto 

“Vila Nova de Milfontes”. 

Património 

Medida Pat1. Registo gráfico por filmagem das unidades estratigráficas 

em exposição do antigo ancoradouro da foz do rio Mira, sito “Angra 

das Mós”.  

Medida Pat2. Registo por arqueografia dos elementos visíveis na 

micro-toponomia ”Tanques da Moura”. 

Medida Pat3. Implementação de um plano de acompanhamento 

arqueológico. 

Medida Pat4. Acompanhamento arqueológico durante o processo de 

decapagem das áreas de reconstrução dunar. 

Medida Pat5. 

Implementação de um 

programa de 

acompanhamento 

semelhante ao da fase de 

construção caso se venham 

a verificar novos trabalhos 

de desassoreamento no 

estuário. 

Programa de 

monitorização do 

património: sítios Angra das 

Mós, “Rampa”, defronte ao 

Forte de S. Clemente e 

Tanque das Mouras. 

 



 

378 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

 

Esta página foi deixada propositadamente em branco 

 

 

 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 379 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

11. Bibliografia 

[S.A.] (1971). “Uma oficina de preparação de machados mirenses no langedocense em Vila Nova de 

Milfontes. Notícia de Diário de Notícias de 18-06-1971” In O Arqueólogo Português. Museu Nacional de 

Arqueologia. Lisboa. Série III, Vol.5: 265. 

ALMEIDA, A. (1994). Macrofauna acompanhante de Zosteráceas: Importância na conservação do meio 

marinho. Museu Bocage. Lisboa. pp. 125-144. 

ALMEIDA, A. (2011). “Praia do Areão (Vagos, Centro de Portugal) – Dinâmica e gestão da duna frontal” in 

Estudos do Quaternário. APEQ. Braga. 7: 79-86. 

ANDRADE, F. (1986). O estuário do Mira: caracterização geral e análise quantitativa da estrutura dos 

macropovoamentos bentónicos. Tese de Doutoramento. Universidade de Lisboa. Lisboa. 

ARAÚJO, A. C. (2003). “O Mesolítico inicial da Estremadura” In Muita gente, poucas antas?. Origens, espaços 

e contextos do Megalitismo. Atas do II Colóquio Internacional sobre Megalitismo. Instituto Português de 

Arqueologia. Lisboa. Trabalhos de Arqueologia: 25, 101-114. 

ARH ALENTEJO (2012). Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas na Região Hidrográfica 6. 

Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território – Agência Portuguesa do Ambiente – 

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. Évora. 

BARRERO MARTINEZ, D. (2000). “Evaluación de impacte arqueológico” in Capa, 14. Criterios y Convenciones 

en Arqueología del Paisaje. Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje. Compostela. 

BARRERO MARTINEZ, D.; VILLOCH VÁZQUEZ, V.; CRIADO BOADO, F. (1999). “El desarrollo de tecnologías para la 

gestión del patrimonio  arqueológico hacia un modelo de evaluación del impacto arqueológico” in 

Trabajos de Prehistoria. 56. Madrid. 1: 13-26. 

BASTOS, M. R.; DIAS, J. A.; BATISTA, M.; BATISTA, C. (2012). Ocupação do Litoral do Alentejo, Portugal: passado 

e presente. Revista de Gestão Costeira Integrada. versão On-line ISSN 1646-8872. 

BEIRÃO, C. M.; GOMES, M. V. (1980). A I Idade do Ferro no Sul de Portugal: epigrafia e cultura. Museu 

Nacional de Arqueologia e Etnologia. Lisboa. 

BEIRÃO, C. M.; GOMES, M. V. (1986). “A necrópole da Idade do ferro do Galeado (Vila de Milfontes)” in O 

Arqueólog Português. Lisboa. 4.ª série, vol.1: 207-266. 



 

380 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

BICHO, N. F. (2000). “O processo de neolitização na Costa Sudoeste” In Atas do 3º Congresso de 

Arqueologia Peninsular. Neolitização e Megalitismo da Península Ibérica. Vila Real 1999. ADECAP. Porto. 

Vol. 3: 11-22.  

BIO3 (2013). Monitorização da Dinâmica dunar e da Flora e coberto vegetal no Parque Eólico da Tocha. 

Relatório III (Fase de Exploração – Ano 2013). Relatório elaborado para EDP Renováveis. Almada. 

BLOT, M. L. (2003). Os portos na origem dos centros urbanos. IPA . Lisboa. Trabalhos de Arqueologia: 28. 

BREUIL, H. e VAULTIER, M. (1942). “Les plages anciennes portugaises entre les caps d'Espichel et Carvoeíro et 

leurs industries paléolithiques” In Anais da Faculdade de Ciências do Porto. Porto. 27. 3: 161-167.  

BREUIL, H., ZBYSZEWSKI, G. e FRANÇA, J. C. (1946). “Contribution a l'etude des industries paleolithiques des 

plages quaternaires de l'Alentejo Litoral” In Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa. 

27: 269-334. 

BREUIL, H.; RIBEIRO, O.; ZBYSZEWSKI, G. (1943). “Les plages quaternaires et les industries préhistoriques du 

litoral d'Alentejo entre Sines et Vila Nova de Milfontes” in Comunicações do Congresso Luso-Espanhol do 

Porto. Imprensa Portuguesa. Porto. 

BRISSOS, J. (2013). Avaliação de risco de instabilidade de arribas no troço Sines - Zambujeira do Mar (SW 

Alentejano). Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Geológica (Geotecnia). 

Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa. 

CABAÇO, S.; SANTOS, R. (2007). Effects of burial and erosion on the seagrass Zostera noltii. Journal of 

Experimental Marine Biology and Ecology. 340: 204–212. 

CABRAL, J.; RIBEIRO, A. (1989). Carta Neotectónica de Portugal, à escala 1:1.000.000 e Notícia Explicativa. 

Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa. 

CABRAL, M.; ALMEIDA, J.; ALMEIDA, P.; DELLINGER, T.; FERRAND DE ALMEIDA, N.; OLIVEIRA, M.; PALMEIRIM, J.; QUEIROZ, A.; 

ROGADO, L; SANTOS-REIS, M. (2006). Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 2.ª ed. Instituto da 

Conservação da Natureza/Assírio e Alvim. Lisboa. 660 pp. 

CANCELA DA FONSECA; L.; DUARTE, P.; POMBO GASPAR, F. (2001). “Trophic group patterns of macrobenthos in 

brackish coastal systems” in Boletim do Museu Municipal do Funchal. Museu Municipal do Funchal. 

Funchal. Sup. N.º 6: 139-165. 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 381 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

CARREIRA, S. (2011). Qualidade de bivalves estuarinos explorados para consumo potencial risco para a 

espécie Ruditapes decussatus: um estudo de caso. Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia do 

Ambiente, perfil Engenharia Ecológica. Universidade Nova de Lisboa. Lisboa. 

CARVALHO, G,; GIANNOTTI, M.; SARTOR, S.; QUINTANILHA, J. (2012). Modelagem para integração de dados sobre 

macrobentos em Infraestrutura de Dados Espaciais. Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of 

Applied Science. Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92823633016. ISSN 1980-993X. 

CHICHARRO, H. (2013). Modelação numérica da agitação marítima: O caso do Terminal XXI do Porto de 

Sines. Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil. Universidade Nova de Lisboa. 

Lisboa. 

CONSULMAR & RISCO (1991). Plano de Ordenamento da Orla Costeira entre Sines e Sagres – Caracterização da 

Orla Costeira. Volume 2. Estudos de Caracterização da Orla Costeira. Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações – Secretaria de Estado das Obras Públicas – Direção geral de Portos. Lisboa. 

COSTA, J.; AGUIAR, C.; CAPELO, J.; LOUSÃ, M.; NETO, C. (1998). “Biogeografia de Portugal Continental” in 

Quercetea. Associação Lusitana de Fitossociologia. Lisboa. 0: 5-56. 

CUNHA, A.; ASSIS, J.; SERRÃO, E. (2011). Seagrasses in Portugal: A most endangered marine habitat. Aquat. 

Bot. doi: 10.1016/j.aquabot.2011.08.007. 

DGOTDU (2011). Servidões e restrições de utilidade pública. Edição digital. setembro de 2011. Coleção 

Informação 9. Direção‐Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU). 

Disponível em <http://www.dgotdu.pt/filedownload.aspx?schema=ec7b8803-b0f2-4404-b003-

8fb407da00ca&channel=C4193EB3-3FA7-4C98-B8CA-D6B9F5602448&content_id=CAD714D3-ECFD4012-

A1D9-875B907826B8&field=file_src&lang=pt&ver=1>. 

EQUIPA ATLAS (2008). Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Parque Natural da Madeira e 

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Assírio & Alvim. Lisboa. 

GONZALEZ MORALES, M.; ARNAUD, J. E. M. (1990). “Recent research on the Mesolithic in the Iberian Peninsula: 

problems and perspectives” In Contributions to the Mesolithic in Europe. Papers presented at the fourth 

international symposium The Mesolithic in Europe (Leuven, 1990). Leuven University Press. P. Leuven. 451-

461.  



 

382 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

HAYWARD, P. J.; RYLAND, J. S. (1995). Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe. Oxford University 

Press Inc. New York. 800 pp. 

HIDROPROJECTO (2008). Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 

Estudos de Base. Etapa 1 – Descrição. Volume I / III. Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade. Lisboa. 

ICN (1998). Guia das áreas protegidas do Litoral Português. Instituto da Conservação da Natureza. Lisboa. 

ICN (2006). Plano sectorial da Rede Natura 2000. Instituto da Conservação da Natureza. Lisboa. 

ICNB (2008). Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina: Estudos 

de Base – Etapa 1 – Descrição. Volumes 1 e 2 (Rev 01 – 2008-12-31). Instituto da Conservação da Natureza e 

da Biodiversidade. Lisboa. 

ICNB (2011). Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Planta 

de Síntese – folha 2/6. Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Lisboa. 

IH (2010). Carta de Aproximações ao Porto de Sines (plano do Porto de Sines), à escala 1:30 000. 1ª série. 

INE (2013). Anuário Estatístico da Região Alentejo 2012. Instituto Nacional de Estatística. Lisboa. 

Disponível em http://www.ine.pt/. 

IPCC (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Bases. Fifth Assessment Report. IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change). Cambridge University Press. 1535 pp. 

MEDEIROS, J. (2009). Ecologia e Avaliação dos Recursos Bentónicos da Zona de Transição Dulciaquícola-

Salobra no Rio Mira. Mestrado em Pescas e Aquacultura. Universidade de Lisboa. Lisboa. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (2000). Guía para la elaboración de estudios del medio físico – contenido y 

metodología. Serie Monografías. Secretaría General de Medio Ambiente. Madrid. 

NAUTICAL ARCHAEOLOGY SOCIETY (2009). Underwater Archaeology. The NAS Guide to Principls and Practice. 

[s.l.]. Blackwell.  

NEMUS (2014a). Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a 

minimização do Processo de Erosão na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira. 

NEMUS (2014b). Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar 

na Praia da Franquia – Estudo Prévio. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira. 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 383 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

NETO, C.; ARSÉNIO, P.; COSTA, J. (2009). “Flora e Vegetação do sudoeste de Portugal continental” in 

Quercetea. Associação Lusitana de Fitossociologia. Lisboa. 9: 43-144. 

NEWELL, R. C.; SEIDERER, L. J.; HITCHCOCK, D. R. (1998). The impact of dredging works in coastal waters: a 

review of the sensitivity to disturbance and subsequent recovery of biological resources on the sea bed. 

Oceanography and Marine Biology: an Annual Review. 36: 127-78. 

OLIVEIRA ET AL. (1983). Carta Geológica de Portugal, folha 7, à escala 1:200.000. Serviços Geológicos de 

Portugal. Lisboa. 

PENALVA, C. (1978). “Ensaio de correlação do fácies lusitano com as indústrias do Marrocos Atlântico” In 

Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa. Vol. 63: 521-546.  

PINTO, M. (2011). Characterization of cytotoxicity and cenotoxicity of sediments from a potentially 

contaminated estuary. Mestrado em Biologia Humana e Ambiente. Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa. Lisboa. 

PINTO, P. (2011). A flora do Distrito de Aveiro e suas aplicações medicinais. Universidade de Aveiro. Aveiro. 

PINTO, V. (2009). Ecologia e qualidade ecológica de comunidades de macroinvertebrados bentónicos em 

zonas costeiras e estuarinas: abordagem comparativa. Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Ecologia Marinha. Universidade de Lisboa. 

Lisboa. 

QUARESMA, A. M. (2001). Rio Mira. Moinhos de Maré. Milfontes.net. Vila Nova de Milfontes. Disponível em 

http://www.milfontes.net/e-book/livro%20moinhos%20de%20mare.pdf. 

QUARESMA, A. M. (2003). O Turismo no Litoral Alentejano – Do Início aos anos 60 do Século XX – O Exemplo 

de Milfontes. Milfontes.net. Vila Nova de Milfontes. Disponível em http://milfontes.net/e-

book/historia_do_turismo_milfontes.PDF. 

RENFREW, C.; BAHN, P. (2000). Theories, Methods and Practice in Archaeology. Thames and Hudson. London. 

RIVAS-MARTÍNEZ, S.; DÍAZ, T.; FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F.; IZCO, J.; LOIDI, J.; LOUSÃ, M.; PENAS, A. (2002). Vascular 

plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the Syntaxonomical checklist of 2001. Itinera 

Geobotanica. 15(1-2): 5-922. 

ROGADO, L. (2002). Peixes do Parque Natural do Vale do Guadiana. Instituto da Conservação da Natureza, 

Parque Natural do Vale do Guadiana. Mértola. 128 pp. 



 

384 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

RUIZ ZAPATERO, G.; FERNANDEZ MARTÍNEZ, V. M. (1993). “Prospección de superfície, técnicas de muestro y 

recogida de información” In Inventários y Cartas Arqueológicas. 87-98. 

SILVA, C. M. L. T. da (1989). “Novos dados sobre o Neolítico antigo do Sul de Portugal” In Arqueologia. 

Porto. 20: 24-32.  

SOARES, A. C. (1986). “Achados arqueológicos na vila de Odemira” in Trabalhos de Arqueologia do sul. 

Serviço Regional de Arqueologia do Sul. Évora. Vol.1: p.87-92. 

SOARES, J. (1992). “Les territorialités produites sur le litoral centresud du Portugal au cours du processus de 

néolithisation” In Setúbal Arqueológica. Setúbal. 17-35.  

SOARES, J. (1995). “Mesolítico Neolítico na costa Sudoeste: transformações e permanências” In Atas do 1º 

Congresso de Arqueologia Peninsular, Porto, 1993. Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 

Porto. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 35:2, Atas, VI: 27-54.  

SOARES, J. (1996). “Padrões de povoamento e subsistência no mesolítico da costa sudoeste portuguesa” in 

Zephyrus. vol. 49: 109-124 

SOARES, J. (1997). A transição para as formações sociais neolíticas na costa sudoeste portuguesa. In O 

neolítico atlántico e as orixes do megalitismo. Atas do Colóquio Internacional. Universidade de Santiago 

de Compustela. Santiago de Compustela.  

SOARES, J.; SILVA, C. M. L. T. da (1993). “Na transição do Plistocénio-Holocénio: Marisqueiro na Pedra do 

Patacho” In Al-madan. Almada. IIa série, n.º2: 21-29. 

SOARES, J.; SILVA, C. T. da (2000). “Proto-megalitismo no Sul de Portugal: inauguração das paisagens 

megalíticas” In Muitas antas, pouca gente?. Atas do I Colóquio Internacional sobre Megalitismo. Instituto 

Português de Arqueologia. Lisboa. Trabalhos de Arqueologia, 16: 117-134. 

SOARES, J.; SILVA, C. T. da (2003). “A transição para o Neolítico na costa sudoeste portuguesa” In Muita 

gente, poucas antas?. Origens, espaços e contextos do Megalitismo. Atas do II Colóquio Internacional 

sobre Megalitismo. Instituto Português de Arqueologia. Lisboa. Trabalhos de Arqueologia, 25: 45-56.  

SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE (2011). Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Sociedade Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a 

Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina S.A. Odemira. 



 

Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 385 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE (2012). Elaboração do Projecto Técnico de Requalificação e Valorização de 

Vila Nova de Milfontes – Projecto Técnico Zona 3. Sociedade Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a 

Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina S.A. Odemira. 

SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE (2013). Projeto de Execução referente ao Plano de Arranjo da Orla Costeira 

para a praia das Furnas. Sociedade Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e Valorização 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina S.A. Odemira. 

SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE (2014). P6.2 – Elaboração do Projeto de Execução de Requalificação e 

Valorização de Vila Nova de Milfontes – Zona 2.AB. Sociedade Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a 

Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina S.A. Odemira. 

UNIVERSIDADE DE ÉVORA (2004). Contributos para a Identificação e Caracterização da paisagem em Portugal 

Continental. Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano. Lisboa. 

VEGA DE SEOANE, C. L.; GALLEGO FERNÁNDEZ, J. B.; VIDAL PASCUAL, C. (2007). Manual de restauración de dunas 

costeras. Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Costas. Madrid. ISBN-13: 978-84-8320-409-

2. 

VIERRA, B. (1992). Subsistence diversification and the evolution of microlithic technologies: a study of the 

portuguese mesolithic (Ph.D. diss). University of New Mexico. Albuquerque. 

VIERRA, B. (1995). Subsistence and Stone Tool Technology: an Old World Perspective. In Anthropological 

Research Papers. Arizona State University. Tempe. 

VILHENA, J. (2014). “Cidades invisíveis. Milfontes, uma história feita em cacos (“maravilhas” de Portugal)” In 

Fo Magazine. FundaçãoOdemira. N.º 7: 26-29. 

WURDIG, N. L.; CENZANO, C. S. S.; MOOTA MARQUES, D. (2007). Macroinvertebrate communities structure in 

different environments of the Taim Hydrological System in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. Ata 

Limnol. Bras. 19(4): 427-438. 

ZBYSZEWSKI, G. (1943). “La classification du paléolithique ancien et la chronologie du quaternaire de 

Portugal” In Boletim da Sociedade Geológica de Portugal. Instituto de Alta Cultura. Porto. Boletim da 

Sociedade Geológica de Portugal, 2, 2:3. 

ZBYSZEWSKI, G.; VEIGA FERREIRA, O.; LEITÃO, M.; NORTH, C.T. (1972). “Contribuição para o conhecimento das 

indústrias mirenses de Vila Nova de Milfontes” In O Arqueólogo Português. Museu Nacional de 

Arqueologia. Lisboa. Série III, Vol. 6: 103-118. 



 

386 Rf_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Relatório Síntese 

Sítios de Internet consultados 

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE [APA] (2014a). Águas Balneares: http://www.apambiente.pt. Consultado 

em setembro de 2014. 

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE [APA] (2014b). Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos: 

http://snirh.apambiente.pt/. Consultado em setembro de 2014. 

CCDR ALENTEJO (2014). Reserva Ecológica Nacional: http://gismapas.ccdr-a.gov.pt/ren/viewer.htm. 

Consultado em julho de 2014. 

CNREN (2014). Portal da CNREN: http://cnren.dgotdu.pt. Consultado em julho de 2014. 

DGOTDU (2014). SNIT – Sistema Nacional de Informação Territorial: http://goo.gl/y44xAQ. Consultado em 

julho de 2014. 

DGPC (2014). Portal da Direção Geral do Património Cultural: http://www.igespar.pt/. Consultado em 

novembro de 2014. 

IHRU (2014). Portal do Instituto da habitação e Reabilitação Urbana: http://www.monumentos.pt/. 

Consultado em outubro de 2014. 

INE (2014). Portal do Instituto Nacional de Estatística: http://www.ine.pt/. Consultado em setembro de 

2014. 

 




