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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 
 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O presente documento constitui o Sumário Executivo desenvolvido no âmbito do 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do Projecto 
das Obras de Melhoria das Condições de Abrigo nos Cais do Sector Comercial e de 
Manutenção do Canal de Acesso ao Porto da Figueira da Foz. 
 
Na FIG. 1 apresenta-se a localização do projecto. 
 
O proponente do projecto e a entidade licenciadora é o Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos (IPTM). 
 
A elaboração do RECAPE ficou a cargo da AGRI-PRO Ambiente Consultores, S.A. e 
decorreu entre Maio e Julho de 2006. 
 
O principal objectivo do RECAPE a que se refere este Sumário Executivo foi o de 
demonstrar a conformidade ambiental do Projecto de Execução do Projecto das Obras de 
Melhoria das Condições de Abrigo nos Cais do Sector Comercial e de Manutenção do 
Canal de Acesso ao Porto da Figueira da Foz, com o Parecer da Comissão de Avaliação 
(CA) relativo ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Fase de Estudo Prévio e 
respectiva Declaração do Impacte Ambiental (DIA). 
 
O RECAPE foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao 
regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro e Declaração de Rectificação n.º 2/2006. 
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A estrutura do presente Sumário Executivo foi definida tendo em conta o Anexo IV da 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Este documento, destinando-se a publicação junto 
ao público, resume as principais informações que constam do Volume II do RECAPE, 
considerado as seguintes secções: 
 

- Introdução Geral – Identificação do projecto e do proponente, identificação dos 
responsáveis pelo RECAPE, apresentação dos objectivos, da estrutura e do 
conteúdo do mesmo; 

 
- Antecedentes – Resumo dos antecedentes do processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA), com apresentação em anexo da DIA, apresentando 
ainda os compromissos assumidos pelo proponente; 

 
- Descrição do Projecto – Descrição dos elementos do projecto, com referência 

às metodologias utilizadas para a sua concepção; 
 

- Conformidade com a DIA – Análise da Conformidade do Projecto apresentado 
com a respectiva Declaração de Impactes Ambiental (DIA), bem como 
demonstração do cumprimento dado às exigências da DIA, de modo a que a 
Autoridade de AIA se possa pronunciar de uma forma fundamentada sobre ela; 

 
- Planos de Monitorização Ambiental – Descrição dos Planos de Monitorização 

da Qualidade da Água, Qualidade dos Sedimentos, Hidrodinâmica e Morfologia 
Costeira, e da Monitorização da Biologia e Ecologia Costeira e Estuarina; 

 
- Conclusões; 

 
- Anexos – onde se apresentam os Elementos de Projecto, as Cláusulas Técnicas 

a integrar o Caderno de Encargos da Obra e os estudos realizados no âmbito do 
RECAPE. 

 
 
O RECAPE é composto pelos seguintes volumes: 
 

- Volume I – Sumário Executivo; 
 

- Volume 2 - Relatório Síntese. 
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2. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

A operacionalidade actual do Porto da Figueira da Foz, no que respeita à movimentação 
de navios mercantes, tem estado sempre condicionada aos constrangimentos existentes 
no acesso marítimo, devido ao assoreamento do canal de acesso, com repercussões 
sobre as condições de navegação, e à intranquilidade dos navios quando atracados aos 
cais comerciais, devido à agitação marítima no porto interior. 
 
Após o estudo de várias soluções alternativas para fazer face ao problema, foi proposta 
como solução a avaliar em Estudo Prévio, o Prolongamento do Molhe Norte do Porto da 
Figueira da Foz. 
 
O projecto então proposto, e nos termos da legislação em vigor, encontra-se abrangido 
pela obrigatoriedade de ser sujeito a um Processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 
 
No Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei  
n.º 197/2005, de 8 de Novembro e Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 2 de 
Janeiro, mais concretamente no n.º 2 do seu Artigo 1º, encontra-se definido que os 
projectos constantes do Anexo II do referido documento estão sujeitos a Avaliação de 
Impacte Ambiental, nos termos previstos no próprio diploma. 
 
O projecto das Obras de Melhoria das Condições de Abrigo nos Cais do Sector 
Comercial e de Manutenção do Canal de Acesso ao Porto da Figueira da Foz, enquadra-
se no ponto 13 desse anexo, respeitante a “qualquer projecto de alteração, modificação 
ou ampliação de instalações ou de empreendimento compreendidos nos projectos do 
Anexo I ou II, que seja susceptível de produzir impactes significativos no Ambiente”. 
 
O EIA do projecto em análise começou a ser elaborado em Setembro de 2003, tendo sido 
concluído em Setembro de 2004. 
 
Após a conclusão do EIA e dando cumprimento à actual legislação, o IPTM, na qualidade 
de entidade licenciadora, entregou ao Instituto do Ambiente (IA) o EIA relativo ao projecto 
relativo às Obras de Melhoria das Condições de Abrigo nos Cais do Sector Comercial e 
de Manutenção do Canal de Acesso ao Porto da Figueira da Foz, em fase de Estudo 
Prévio, para procedimento de AIA. 
 
O IA, como autoridade de AIA, instruiu o procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental, e dando cumprimento ao estipulado no n.º 9 do Decreto-Lei n.º 69/2000, 
nomeou através do ofício circular n.º 330, de 2004/10/15, a respectiva Comissão de 
Avaliação (CA), constituída por representantes do Instituto do Ambiente (IA), do Instituto 
Português de Arqueologia (IPA), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional – Centro (CCDR-Centro) e do Instituto da Água (INAG). 
 
No decurso do procedimento de Avaliação a CA solicitou elementos adicionais ao EIA e a 
reformulação do Resumo Não Técnico. 
 
Com a entrega dos elementos solicitados, a CA prosseguiu o procedimento de AIA tendo 
sido declarada a conformidade do EIA em 13 de Dezembro de 2004. 
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De forma a dar cumprimento à legislação em vigor o EIA foi submetido a Consulta 
Pública, a qual decorreu entre 3 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2005. 
 
Foi efectuada uma visita de reconhecimento ao local de implantação do projecto, a qual 
contou com a presença de representantes da CA, do proponente, do projectista e da 
equipa que realizou o EIA, e igualmente realizada uma reunião na Câmara Municipal da 
Figueira da Foz, que contou com representantes de entidades convidadas por esta 
autarquia. 
 
Após a entrega de novos elementos, entretanto solicitados pela Comissão de Avaliação, 
em 4 de Maio de 2005 foi emitido pelo Senhor Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional, a Declaração de Impacte Ambiental referente 
ao Processo de AIA n.º 1291, que seguidamente se descreve: 
 
(…) 

1. Tendo por base o parecer final do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do 
projecto, em fase de estudo prévio, do “Projecto das Obras de Melhoria das Condições de 
Abrigo nos Cais do Sector Comercial e de Manutenção do Canal de Acesso ao Porto da 
Figueira da Foz”, emite-se declaração de impacte ambiental (DIA) favorável à Alternativa 
4C do referido projecto, condicionada ao cumprimento das condições e termos constantes 
do Anexo à presente Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

2. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de Encargos 
da obra; 

3. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com esta DIA deve ser efectuada 
pela Autoridade de AIA, nos termos dos números 1 e 2, do artigo 28º do Decreto-lei n.º 
39/2000, de 3 de Maio, previamente à emissão, pela entidade competente, da autorização 
do Projecto de Execução; 

4. Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando 
a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. (…) 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A solução adoptada no presente projecto de execução corresponde à solução de 
prolongamento do molhe Norte do Porto da Figueira da Foz em 400 m (identificada no 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), como Alternativa 4C), a qual foi aprovada pela 
Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) na Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA). 
 
A definição da estrutura do molhe foi efectuada com base em cálculos de estabilidade, 
baseados na caracterização do molhe existente e na definição da onda de projecto, cujos 
desenvolvimentos se apresentam no Relatório Síntese do RECAPE. 
 
Tendo em conta a metodologia desenvolvida para a caracterização da onda de projecto, 
conclui-se que a sua altura poderá variar entre 6,6 e 9,9 m, de acordo com a menor ou 
maior segurança a adoptar no dimensionamento da obra. De acordo com a máxima 
profundidade que possa vir a ocorrer na sua vizinhança exterior (11 ou 13 m) afigura-se 
prudente adoptar 9 m para altura da onda de projecto, valor intermédio, numa situação, 
talvez prudentemente pessimista, em que a cota mínima dos fundos na zona adjacente 
exterior não sobe acima de -9 mZH. 
 
A análise feita para a onda regular permite concluir que a obra poderá ser atacada por 
ondas individuais com alturas sensivelmente superiores, da ordem de 10 a 12 m, em 
função do período que lhes estiver associado e da inclinação do fundo que 
ocasionalmente existir. 
 
Na concepção e dimensionamento da obra adopta-se um perfil convencional de taludes. 
Para facilitar, no futuro, eventuais trabalhos de reparação (recargas), a obra de 
prolongamento será coroada à cota +7,5mZH por uma superstrutura com 8m de largura, 
idêntica à estrutura existente. Com efeito, embora desejável por razões de economia, 
afigura-se difícil baixar aquela cota de coroamento, em especial face à aplicação dum 
manto de protecção sensivelmente mais robusto que o da obra actual. 
 
Dada a reconhecida instabilidade morfológica da zona de implantação, e tendo em conta 
o objectivo de garantir, na travessia do anteporto, um canal de navegação a cotas de -7 a 
-8 mZH, o prolongamento do molhe não poderá ser lançado sobre os fundos existentes à 
data da sua execução. Pelo contrário, há que executar dragagens de construção por 
forma a afundar o perfil a cotas prudentemente baixas, tendo em vista a minimização do 
risco da sua futura infra-escavação. 
 
Assim adoptam-se as seguintes cotas de fundação, em toda a extensão do 
prolongamento: 
 

- talude interior: - 8 mZH; 
 

- talude exterior: -12 mZH. 
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No primeiro caso, leva-se em conta a cota pretendida para o canal de navegação na zona 
de acesso ao anteporto. No segundo, a ocorrência frequente de “fundões” na vizinhança 
da cabeça do molhe actual, resultantes da acção conjugada de ondas e de correntes. 
Com efeito, terá de admitir-se como muito provável a ocorrência futura de fenómenos do 
mesmo tipo, com maior ou menor intensidade, ao longo da obra de prolongamento e, em 
especial, na vizinhança da sua extremidade. 
 
Observa-se que não há incompatibilidade entre a cota mínima admitida na zona exterior, 
para efeitos de fixação da onda de projecto (-9mZH), e a cota de fundação do talude 
exterior (-12mZH). De facto, a primeira será uma cota geral na faixa adjacente exterior, a 
partir da qual os fundos descerão regularmente para o largo. A segunda afectará apenas 
uma área localizada, de posição variável, precedida a barlamar por uma zona de cotas 
mais elevadas (barra) que “filtrará“ as ondas de maior altura. 
 
Para a execução do manto do talude exterior propõe-se a adopção de cubos ranhurados 
tipo Antifer, dispostos em 2 camadas arrumadas. Avaliou-se o peso destes elementos 
aplicando a fórmula de Hudson, considerando, para o respectivo coeficiente de 
estabilidade, os valores KD=9 no perfil corrente e KD=8 na cabeça. 
 
Recomenda-se, para o perfil corrente, a utilização de cubos Antifer com o peso  
P = 500 kN, num manto com a inclinação i=2:3 (V:H).  
 
Na FIG. 2 apresenta-se o perfil-tipo do Tronco do Molhe e na FIG. 3 o Perfil de Rotação 
da Cabeça. 
 
O actual farolim existente na cabeça do Molhe Norte terá de ser demolido e o seu 
equipamento transferido para a nova cabeça. 
 
A aparência do novo farolim será idêntica à recentemente adoptada no Molhe Sul, por 
razões de uniformidade visual, com a única diferença de este ter faixas horizontais verdes 
e brancas enquanto o do Molhe Norte as terá vermelhas e brancas. 
 
A cota do plano focal da lanterna deverá continuar a situar-se sensivelmente a +16mZH, 
o que significa que a cota de coroamento da torre poderá ficar a cerca de +14,5mZH, ou 
seja, 7m acima do coroamento do molhe (+7,5mZH). 
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FIG. 2 – Perfil-tipo do Tronco 
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FIG. 3 – Perfil de Rotação da Cabeça 
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No que respeita ao Canal de Acesso o dimensionamento do canal de navegação visa a 
definição da sua geometria face ao navio de projecto, sujeito aos elementos do meio 
natural, particularmente ondas, marés, correntes e fundos naturais.  
 
O actual canal de acesso possui 120 m de largura e fundos a -7mZH, o que implica que o 
acesso dos navios de maior dimensão seja condicionado à maré, e tanto mais quanto 
maior o calado do navio. 
 
A definição de uma nova geometria, necessária para assegurar o acesso do novo navio 
de projecto em condições razoáveis de segurança, envolve o estudo dos seguintes 
aspectos: cota do rasto, largura de rasto do canal e taludes. 
 
O navio de projecto possui as seguintes características geométricas: 
 

- Comprimento de fora-a-fora Lff: 130 m 
 

- Boca B: 16,5 m 
 

- Calado D: 6,5 m 
 
O dimensionamento do canal foi feito para dois troços: a zona da barra (menor abrigo) e 
a do anteporto (abrigada). 
 
No que respeita à cota de rasto na zona da barra, tendo em conta os estudos realizados, 
corresponderá a uma cota de -8,0 mZH, e na zona do anteporto a cota de rasto será de -
7,0 mzH. 
 
No que respeita à largura de rasto necessária para assegurar a navegabilidade em 
segurança do canal, no seu troço mais exposto, deverá ser de 140 m (face aos 120 m 
actuais, equivale a um alargamento de 20 m). 
 
Uma vez que o navio esteja completamente abrigado pelo Molhe Norte, já na área do 
anteporto, poderá tal largura ser progressivamente estreitada, convergindo para os 100 m 
que representam a largura do canal interior que conduz ao Sector Comercial. 
 
As dragagens a efectuar no âmbito da empreitada de construção a levar a cabo incluem 
as dragagens de estabelecimento do canal de acesso e vala de fundação do 
prolongamento do Molhe Norte. 
 
Os volumes de dragagens de primeiro estabelecimento são de cerca de 90 000 m3. 
 
Deverá haver uma distância mínima do enraizamento do Molhe Sul para fazer a descarga 
dos dragados para garantir que o local fique fora da influência de correntes de retorno 
que tenderiam a movimentar os materiais novamente para norte. 
 
A área de depósito a adoptar é, por isso, a zona da Cova-Gala situada imediatamente a 
Sul do 1º esporão do campo de 5 esporões existentes ao longo dessa praia, entre as 
cotas -8 mZH e -2mZH. 
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Durante a fase de construção será necessária a instalação de um estaleiro de apoio à 
obra. Este deverá localizar-se na zona portuária do Dono da Obra, devendo confinar-se à 
área de cerca de 2 ha (200x100 m) situada imediatamente a Oeste do actual edifício dos 
pilotos, na zona de enraizamento do Molhe Norte. Além disso, prevê-se que seja 
necessária uma área adicional, junto ao molhe norte, para stockagem dos blocos a 
colocar em obra. 
 
O Plano de Trabalhos previsto para a execução do projecto em avaliação apresenta uma 
duração total aproximada de 20 meses. 
 
No cronograma que se apresenta a seguir, representam-se as principais actividades a 
realizar e, para cada uma delas, os períodos considerados necessários para a sua 
execução. 
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FASEAMENTO DA OBRA

PRAZO = 20 meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Mobilização de equipamentos e montagem do estaleiro da obra

2. Levantamento batimétrico das áreas a intervencionar, abrangendo zona de 
prolongamento do Molhe Norte e canal de navegação

3. Remoção de enrocamentos pesados existentes na actual cabeça do Molhe Norte, 
para reaproveitamento na obra de prolongamento

4. Pré-fabricação e armazenamento em estaleiro de blocos tipo-Antifer de 500kN, para 
posterior aplicação no extradorso e cabeça do molhe prolongado

5. Acumulação faseada, na área de estaleiro, de enrocamentos pesados, das várias 
classes a aplicar em obra (a seguir listadas)

6. Aplicação de material pétreo de TOT para estabelecimento do núcleo sobre o qual 
assentarão as camadas de enrocamento e manto

7. Construção de uma cabeça de inverno do Molhe Norte, baseada em enrocamentos 
pesados, para defesa contra a agitação marítima do inverno

8. Aplicação de betão in situ  para construção da superstrutura do Molhe Norte

9. Aplicação de enrocamentos de 10-20kN para formação da camada secundária do 
lado de intradorso (lado SE)

10. Aplicação de enrocamentos de 100-125kN para formação da camada secundária 
do intradorso

11. Aplicação de enrocamentos de 40-60kN para formação da camada secundária do 
lado de extradorso

12. Transporte e colocação de blocos tipo-Antifer de 500kN no extradorso do Molhe 
Norte (lado NW)

13. Dragagens para estabelecimento/realinhamento do canal de navegação e fundação 
do Molhe Norte previstas no projecto

14. Construção de novo farolim na extremidade do molhe, equivalente ao anterior, com 
transferência e reinstalação dos equipamentos e ligação eléctrica por cabo

15. Demolição do farolim existente na extremidade do Molhe Norte e sua retirada para 
depósito, mas com aproveitamento de todos os equipamentos existentes

16. Desmobilização de equipamentos, remoção do estaleiro da obra e reposição da 
situação de referência

Notas: 
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FIG. 4 – Cronograma de Trabalhos 
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4. CONFORMIDADE COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Conforme referido anteriormente, a aprovação do Projecto das Obras de Melhoria das 
Condições de Abrigo no Cais do Sector Comercial e de Manutenção do Canal de Acesso 
ao Porto da Figueira da Foz foi condicionado ao cumprimento das condições e termos 
constantes do anexo da Declaração de Impacte Ambiental. 
 
Na Declaração de Impacte Ambiental não constou qualquer recomendação relativamente 
à concepção da obra. 
 
No âmbito do RECAPE foram desenvolvidos estudos complementares de forma a dar 
cumprimento ao estipulado na DIA, nomeadamente: 
 

- Estudo de Caracterização dos Sedimentos a Dragar ; 
 

- Prospecção Arqueológica Subaquática e Mapeamento dos Afloramentos 
Rochosos por Detecção Remota; 

 
- Estudo da Evolução da Linha Litoral a Sul do Porto da Figueira da Foz. 

 
O RECAPE propôs uma série de medidas de minimização que se encontram integradas 
nas Cláusulas Técnicas que farão parte integrante do Caderno de Encargos da Obra, de 
forma a serem respeitados pelo empreiteiro e que têm como principal objectivo garantir a 
aplicação durante a fase de construção dos pressupostos ambientais estabelecidos no 
EIA do Estudo Prévio e na DIA. 
 
Para a fase de construção foram também propostos Planos de Monitorização, 
nomeadamente da Qualidade da Água e da Hidrodinâmica e Morfologia Costeira. 
 
Para a fase de exploração foram também definidas algumas medidas, as quais serão da 
responsabilidade do proponente. Foram assim definidos Planos de Monitorização para a 
Qualidade da Água, para a Qualidade dos Sedimentos, para a Hidrodinâmica e 
Morfologia Costeira e para os Factores Biológicos Costeiros e Estuarinos. 
 
Em síntese, julga-se que os estudos realizados nesta fase de projecto, as medidas de 
minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, o Plano 
Geral de Acompanhamento, o Plano de Gestão de Resíduos em Obra e os Planos de 
Monitorização Ambiental, demonstram a conformidade do Projecto de Execução com a 
DIA. 
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5. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Tendo em conta as avaliações efectuadas no âmbito do RECAPE e o estipulado na 
Declaração de Impacte Ambiental, foi considerado de interesse implementar os seguintes 
planos de monitorização: 
 

- Plano de Monitorização da Qualidade da Água, em fase anterior à construção e 
nas fases de construção e exploração, para análise dos parâmetros estipulados 
na DIA; 

 
- Plano de Monitorização dos Sedimentos, de forma a analisar a qualidade dos 

sedimentos previamente às dragagens de manutenção, com o objectivo de definir 
o local onde serão depositados; 

 
- Plano de Monitorização da Hidrodinâmica e Morfologia Costeira de forma a 

avaliar parâmetros físico das águas estuarinas (velocidade das correntes, 
condutividade / salinidade, turbidez e concentração de silte / argila), após o 
término da obra. Também prevista está a monitorização do troço costeiro entre o 
norte do molhe norte e a costa de Lavos, pelo levantamento de perfis topo-
hidrográficos, antes, durante a obra de construção do prolongamento do Molhe 
Norte, e após a saturação do Molhe. Este plano inclui ainda a amostragem de 
sedimentos no mesmo troço costeiro, antes da obra iniciar, depois de se atingir o 
equilíbrio dinâmico na praia da Figueira da Foz após a saturação do Molhe Norte. 
Pretende-se com esta monitorização identificar eventuais variações no padrão de 
distribuição dos sedimentos e sua proveniência; 

 
- Monitorização da Biologia e Ecologia Costeira e estuarina. A sua implementação 

respeitará os protocolos existentes, de modo a que os dados possam ser 
comparados com a situação actual. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente Sumário Executivo pretendeu demonstrar, de forma sintetizada, a 
conformidade do Projecto de Execução das Obras de Melhoria das Condições de Abrigo 
nos Cais do Sector Comercial e de Manutenção do Canal de Acesso ao Porto da Figueira 
da Foz, com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 
 
Durante esta fase de projecto foram elaborados estudos adicionais no sentido de ser 
dado cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA. 
 
O Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução permitiu verificar que o 
IPTM, proponente do projecto, garantiu o desenvolvimento de um Projecto de Execução 
articulado com as condicionantes impostas da DIA. 
 
A implementação das medidas de minimização durante a fase de construção, por parte 
do empreiteiro, como referido anteriormente, encontra-se assegurada através das 
Cláusulas Técnicas que irão integrar o Caderno de Encargos da Obra, bem como no 
Plano Geral de Acompanhamento (PGA), que faz parte integrante do processo de 
concurso da empreitada a lançar, ao qual o futuro empreiteiro, a definir, terá de obedecer. 
 
 
 
 
 
 


