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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, A empresa Polis Litoral Ria 
de Aveiro, SA, remeteu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na qualidade de entidade 
licenciadora, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), 
relativo ao projeto do Desassoreamento da Barrinha de Mira com Transposição de 
Sedimentos para o Litoral ,àparaàpro edi e toàdeàverifi açãoàdaà o for idadeàa ie talàdoà
projeto de execução. 

Salienta-se que o projeto é apresentado na sequência do procedimento de AIA n.º 2832 
sobre o anteprojeto do Projeto de Transposição de Sedimentos para a Otimização do 
Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro e Barrinha de Mira, o qual integrava o conjunto de 
intervenções a realizar, quer na Ria de Aveiro quer na Barrinha de Mira. 

Para a verificação da conformidade ambiental do projeto de execução face à DIA emitida, 
foi, até à data, apresentado o RECAPE apenas da Barrinha de Mira, tendo o proponente 
justificado que se tratam de projetos que serão sujeitos a empreitadas distintas e com 
tempos de execução também diferenciados.  

A APA, como autoridade de AIA, enviou o RECAPE aos membros da Comissão de Avaliação 
(CA) nomeada no âmbito do procedimento de AIA, para verificação da conformidade do 
Projeto de Execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

A referida CA é constituída pelos seguintes elementos: 

 APA (alínea a)): Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA) 

 APA (alínea a)): Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública) 

 APA/ARH Centro (alínea b)): Dr.ª Teresa Carvalho 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (alínea c)): Dr. Luís Leitão 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) (alínea d)): Dr. Pedro Barros 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) (alínea e)): Dr. Luís Rebêlo 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): 
Eng.ª Madalena Ramos 

 Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN): Arq.º João Jorge 

De referir que até à data de conclusão do presente parecer não foi recebido o parecer 
sectorial da DGPC, pelo que as questões relativas ao fator Património Cultural não foram 
objeto de apreciação pela entidade com competência na matéria. Não obstante, encontram-
se vertidas no presente parecer as propostas apresentadas no RECAPE para cumprimento 
das disposições da DIA relativas ao referido fator ambiental. 

O RECAPE, objeto da presente análise, é constituído por: 

 Volume I – Resumo Não Técnico 

 Volume II – Relatório Técnico 

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) foi emitida a 19 de abril de 2016. 
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2. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no 
RECAPE. 

O projeto em análise é o Desassoreamento da Barrinha de Mira com Transposição de 
Sedimentos para o Litoral. A Barrinha de Mira localiza-se no concelho de Mira e freguesia de 
Praia de Mira, e insere-se no Sítio de Importância Comunitária (SIC) Dunas de Mira, Gândara 
e Gafanhas (PTCON0055).  

A Barrinha de Mira é uma lagoa de água doce, com cerca de 48 hectares, localizada no 
extremo montante do canal de Mira. Situa-se na faixa costeira, a uma distância de cerca de 
500 m da zona da praia, adjacente ao aglomerado urbano da Praia de Mira. 

A Barrinha é um dos vestígios de uma ampla bacia marítima. Após o mar atingir os níveis 
atuais, foi-se formando um cordão de areias aluvionares que, gradualmente foi colmatando 
e impedindo o escoamento direto da barrinha para o mar, dando origem a uma lagoa de 
água doce. 

O assoreamento a que esta lagoa se encontra sujeita a que se tem vindo a adicionar 
problemas relacionados com a qualidade da água, invasão por plantas aquáticas infestantes 
e consequente eutrofização das águas da lagoa, justificam as intervenções de 
desassoreamento a realizar, que através de uma dragagem de manutenção dos fundos da 
Barrinha permitirá mantê-la ativa e garantir a conservação desta zona húmida costeira. 

O projeto tem como objetivo a dragagem da Barrinha e a solução para a deposição dos 
dragados, tendo em fase de Anteprojeto sido propostos dois cenários alternativos (Cenário 1 
e 2), que diferiam entre si na espessura da camada a remover e na área objeto de 
intervenção e com deposição dos dragados, para ambos os casos, numa área florestal 
existente a sul do Lago do Mar e da Barrinha, sem formação de aterro. 

A decisão da DIA foi no sentido da adoção do Cenário 1 e para a deposição dos dragados, ser 
em alternativa avaliada a deposição no mar, na zona de rebentação (praia imersa), de forma 
a lavar o sedimento e reforçar a deriva litoral. 

Foram assim efetuados os ajustamentos necessários ao projeto, de forma a dar 
cumprimento ao exigido na DIA, nomeadamente no que se refere ao local de deposição dos 
sedimentos dragados e consideração da calendarização para implementação do projeto. 

Tendo por base a solução do Anteprojeto aprovada pela DIA, correspondente ao Cenário 1, o 
projeto de desassoreamento da Barrinha de Mira consiste na remoção de uma camada de 
0,30 m de espessura do seu fundo, em toda a sua área, com exceção da zona a preservar, 
constituída por sapal, canavial e juncal, junto à margem nascente, considerada de maior 
valor do ponto de vista ambiental. Este cenário envolve a remoção de 96 116 m3 de 
sedimento, numa área total de 333 285 m2. 

Relativamente à deposição de dragados, segundo o RECAPE, procedeu-se aos ajustamentos 
necessários de forma a dar cumprimento ao exigido na DIA, que se refere apenas ao local de 
deposição dos sedimentos dragados. Foi, então, adotado como local de deposição, o mar, na 
zona de rebentação (praia imersa), sendo a repulsão efetuada a partir da cabeça do esporão 
da praia de Mira, para barlamar. O local de imersão dos sedimentos no mar, será num dos 
esporões da praia de Mira, sendo que o trajeto da conduta de repulsão desde a área a 
dragar, na Barrinha de Mira, até ao esporão e tem uma extensão total de cerca de 850 m. 
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Para a sua definição, foi efetuada uma visita de campo conjunta dos técnicos do projeto e 
ambiente, bem como do proponente, de forma a definir o melhor traçado para a conduta de 
repulsão, e local da repulsão, tendo subjacente os seguintes critérios: 

 Menor extensão possível, de forma a reduzir os custos de bombagem dos sedimentos 
desde a Barrinha até ao mar; 

 Minimização da interferência com vias de tráfego; 

 Minimização da afetação da vegetação de pinhal e de duna. 

No RECAPE é ainda referido que a justificação para a escolha do esporão proposto para o 
lançamento dos sedimentos (mais a Norte), em detrimento do esporão imediatamente a Sul, 
prende-se com o facto de desta forma se minimizar a potencial interferência com a 
qualidade da água na zona de captação da instalação aquícola de engorda de pregado, da 
empresa ACUINOVA – Atividades Piscícolas, S.A. A captação que se encontra em atividade é 
constituída por um emissário com cerca de 2 800 m de comprimento e está localizada a 
cerca de 2,5 km para sul do esporão acima referido e a cerca de 2,8 km da costa, na 
batimétrica -13 m. O lançamento para barlamar vem reforçar ainda esta medida destinada à 
salvaguarda da qualidade da água do mar e à minimização de impactes. 

MODO DE EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO 

O equipamento utilizado na intervenção de desassoreamento será do tipo Draga de Corte, 
Sucção e Repulsão (Draga CSR), por se tratar de uma draga de pequeno porte, com 500-700 
hp de potência, com uma capacidade de repulsão dos sedimentos até cerca de 2 000 m e de 
grande adaptabilidade a várias situações. Como a tubagem de repulsão tanto pode ser 
flutuante como terrestre, esta draga consegue assim colocar os sedimentos em zonas 
afastadas dos locais de dragagem, como é o presente caso, a cerca de 850 m de distancia. 

 

 
Draga de Corte, Sucção e Repulsão 
Fonte: RECAPE 

 

Como equipamentos auxiliares, prevê-se a necessidade dos seguintes: 

 La haàdeàapoioàaà a o rasàeàtra sportesà o àplatafor aàeàgruaàtipoà Multi at ; 
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 Plataforma flutuante rebocável com depósito de combustível; 

 Escavadora terrestre tipo retro. 

 

De acordo com o RECAPE, é apenas necessário prever um local onde se possa efetuar as 
montagens/desmontagens da draga, devendo esse estaleiro estar situado numa zona 
marginal da Barrinha, onde o acesso de camião e grua seja possível. 

O local identificado ainda na fase de anteprojeto, e que reúne essas características, situa-se 
na margem sul, junto do edifício do Clube Náutico. Neste local que se situa junto à área de 
intervenção e numa pequena área sem ocupação natural, apenas se instalará um 
contentor/escritório para funcionamento administrativo do empreiteiro e da fiscalização, 
para além de se efetuar a montagem / desmontagem da draga. 

 

 
Local Proposto para o Estaleiro (montagem/desmontagem da draga) 
Fonte: RECAPE 

 

Estando a Barrinha de Mira situada numa área urbana, o acesso é efetuado por estradas, 
nacionais e municipais. Na proximidade da Barrinha, dentro do aglomerado urbano de Praia 
de Mira, o acesso Oeste/Sul é constituído pela EN334 – Avenida da Barrinha. Pelo lado Este, 
o acesso é feito também pela EN334, pela Rua Principal e pela designada Estrada Florestal. 

Para a execução da deposição de sedimentos na área selecionada, prevê-se a necessidade de 
utilização de um equipamento terrestre de apoio, do tipo mini retro (1 máquina deste tipo). 
Este equipamento dará apoio ao transporte e manuseamento das tubagens, em terra. 

O trajeto da tubagem de repulsão será efetuado pelas vias rodoviárias existentes. O acesso 
ao esporão faz-se também pelo acesso existente à praia. 

O atravessamento pela tubagem da estrada que margina a Barrinha por Oeste (Avenida da 
Barrinha), bem como da estrada que contorna o Lago do Mar (Estrada do Lago do Mar) e 
serve de acesso à praia, será efetuado através da execução de uma estrutura metálica 
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rampeada trapezoidal em ambos os sentidos, devidamente sinalizada. Do mesmo modo, 
deverá ser assegurada a circulação na entrada Oeste do Parque de Campismo. 

Prevê-se um prazo de execução de cerca de dois meses. 

 

3. ANÁLISE GLOBAL DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

O RECAPE apresentado segue, na generalidade, o pretendido, sendo que este documento, 
juntamente com o Projeto de Execução, permitiu verificar o cumprimento dos aspetos 
mencionados na DIA. 

No que concerne ao cumprimento das condições previstas na DIA, realçam-se de seguida 
alguns aspetos que se consideram estar menos explícitos ou a necessitar de ajustes. 

Salienta-se que, no que respeita às disposições da DIA relativas ao fator Património Cultural, 
apenas são apresentadas as propostas constante do RECAPE, dado que até à data de 
conclusão do presente parecer não foi recebida pronúncia da DGPC, entidade com 
competência nesta matéria. 

CONDICIONANTES 

DRAGAGEM 

1. Adotar o Cenário 1 de dragagem para a Ria de Aveiro e para a Barrinha de Mira. 

O Projeto de Execução dá cumprimento ao definido na DIA no que diz respeito à dragagem 
da Barrinha de Mira, uma vez que foi adotado o Cenário 1, que consiste na remoção de 
0,30 m de espessura de sedimentos do fundo da lagoa, envolvendo uma área de dragagem 
de 333 285 m2 e a remoção de 96 115 m3 de sedimentos. 

2. Efetuar as operações de dragagem preferencialmente durante o período mais frio do ano, 
sendo interdita a sua realização entre março e junho. 

O período de execução da obra se mantêm em termos de duração (2 meses) e de período do 
ano (Inverno) face ao definido no Anteprojeto e dando cumprimento ao definido na DIA, que 
condiciona a sua execução ao período mais frio do ano, estando excluída a sua realização 
entre março e junho e durante a época balnear. 

Verifica-se assim, que o projeto de execução dá cumprimento a esta condicionante da DIA. 

3. Não proceder à dragagem dos troços onde sejam detetados sedimentos com 
contaminação de classe 4. 

De acordo com o relatório de amostragem dos sedimentos apresentado no RECAPE, verifica-
se que os sedimentos a dragar são exclusivamente de Classe 1 (material limpo), pelo que 
esta condicionante não se aplica à dragagem da Barrinha de Mira. 

DEPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS 

4. Não proceder à deposição de sedimentos dragados na área pertencente ao Perímetro 
Florestal das Dunas e Pinhais de Mira. 

No que respeita à localização da deposição dos sedimentos dragados o Projeto de Execução 
dá cumprimento ao definido na DIA, alterando a localização prevista no Anteprojeto, sendo 
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proposta a sua deposição no mar, na zona de rebentação (praia imersa), de forma a lavar o 
sedimento e reforçar a deriva litoral. 

Os acessos para a passagem da tubagem de repulsão foram definidos de forma a minimizar 
as interferências com os usos existentes, usando para o efeito as vias rodoviárias existentes 
e o acesso existente à praia, para a chegada ao esporão, onde os sedimentos serão 
repulsados no mar. 

ELEMENTOS A APRESENTAR PREVIAMENTE À VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

1. Resultados de uma nova campanha de caracterização dos sedimentos a dragar, para 
complemento das análises anteriormente efetuadas, no respeitante às características 
granulométricas e grau de contaminação conforme estabelecido na Portaria n.º 1450/2007, 
de 12 de novembro. As amostragens devem cobrir a totalidade da coluna sedimentar a 
dragar, incluindo profundidades superiores a 1 metro, quando aplicável, e nomeadamente 
próximos de locais com atividade aquícola (caso da ligação ao cais da Bruxa). Nos canais 
principais devem ser efetuadas amostragens a cada 500 metros e nos canais secundários e 
esteiros deve ser realizado um mínimo de duas amostragens, com exceção do canal de 
acesso ao Cais da Cambeia, onde a amostragem deve ser realizada a cada 200 metros, 
devido à proximidade ao Largo do laranjo. Para a Barrinha de Mira, é necessário assegurar se 
a sua contaminação é apenas de natureza orgânica, para tal devem ser realizadas seis 
amostragens. 

Foi apresentada a caracterização granulométrica (a par com qualidade) dos sedimentos a 
dragar, utilizando uma amostragem de seis pontos, que se considera ser representativa dos 
sedimentos da lagoa. Os pontos foram dispostos de modo a cobrir a área alvo de dragagem. 
Dada a espessura do sedimento a dragar (0,30 m), optou-se também por em cada 
amostragem, realizar duas subamostras, a duas profundidades: de 0 a 30 cm e na área 
adjacente, dos 30 aos 60 cm.  

O total das 12 amostras foram analisadas tendo-se concluído que todas as amostras de 
sedimentos se inserem na Classe 1, correspondendo a material limpo que pode ser 
depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para 
alimentação de praias sem normas restritivas, conforme estabelece a Portaria n.º 
1450/2007, de 12 de novembro. 

Relativamente ao tipo de material os sedimentos são maioritariamente compostos por areia 
fina a média, sendo também a sua dimensão compatível com a colocação no local indicado, 
a zona de rebentação na face Norte do esporão em frente ao Lago do Mar, na parte Sul da 
Barrinha. A sua colocação na zona de rebentação promoverá a lavagem de eventuais finos 
que possam acompanhar o sedimento dragado. 

Apesar de estar estabelecido na DIA que estes resultados deveriam ter sidos apresentados 
previamente ao RECAPE, considera-se que foi dada resposta ao solicitado e por isso 
cumprimento a este ponto da DIA. 
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2. Relatório de revisão dos locais de deposição dos sedimentos dragados nos diversos canais, 
garantindo o cumprimento da Condicionante n.º 5 e atendendo às seguintes orientações: 

H. Barrinha de Mira: 

Deve ser excluído o local de deposição proposto no anteprojeto, devendo em alternativa ser 
avaliada a deposição no mar, na zona de rebentação (praia imersa), de forma a lavar o 
sedimento e reforçar a deriva litoral.  

Verifica-se que foi dado cumprimento à DIA conforme a análise da condicionante 4. 

2.8. Avaliação de impactes ambientais, tendo em consideração as novas soluções de 
deposição de sedimentos dragados, incluindo a solução de deposição no mar. 

Para a avaliação da possibilidade de deposição dos sedimentos no mar, conforme indicação 
da DIA, e escolha do trajeto para instalação da tubagem foram considerados os seguintes 
critérios: 

 Menor extensão possível, de forma a reduzir os custos de bombagem dos sedimentos 
desde a Barrinha até ao mar; 

 Minimização da interferência com vias de tráfego; 

 Minimização da afetação da vegetação de pinhal e de duna. 

A solução escolhida passa pelo atravessamento da conduta de repulsão desde a margem 
nascente da Barrinha até à praia adjacente (Praia de Mira) através do esporão existente a 
Norte, onde o sedimento será descarregado a partir da sua cabeça na zona de rebentação no 
lado Norte do esporão). 

Foi opção a descarga a partir do esporão localizado mais a Norte, em frente ao Lago do Mar 
e da parte Sul da Barrinha, por ser aquele que está mais próximo da Barrinha apresentando 
menor distância do local de dragagem (cerca de 850 m de extensão de tubagem até ao local 
de repulsão na cabeça do esporão), bem como por apresentar um maior afastamento à 
captação de água do mar que a instalação aquícola de engorda de pregado da empresa 
ACUINOVA – Atividades Piscícolas, S.A., possui a cerca de 2,5 km a Sul deste esporão e a 
2,8 km da costa, na batimétrica -13 m. 

A draga a utilizar (draga de corte, sucção e repulsa) é perfeitamente adequada para este tipo 
de intervenção, possibilitando a repulsão dos sedimentos até cerca de 2 000 m, através de 
tubagem que pode ser flutuante ou terrestre.  

O trajeto da tubagem de repulsão segue sempre nas vias existentes, que servem de suporte 
mais adequado à sua instalação. Irá ser usado para o efeito a berma da ciclovia que margina 
a Estrada do Lago do Mar e no atravessamento desta, assim como, da Avenida da Barrinha 
no início do traçado da tubagem, irá utilizar-se um dispositivo (estrutura metálica rampeada 
trapezoidal) que permite a passagem da tubagem sem perturbações de relevo para a 
circulação e que permite também a sua própria proteção. O acesso à praia faz-se pelo acesso 
existente até ao esporão que lhe fica fronteiro, o que minimiza também assim os impactes 
na duna e na praia. A execução da intervenção no Inverno faz também com que os 
potenciais impactes sobre os utentes destas vias sejam muito reduzidos ou mesmo 
inexistentes. A intervenção será também curta, com um máximo de 2 meses de duração. 

Quanto à avaliação de impactes da nova solução de deposição dos sedimentos, importa 
referir o seguinte: 
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 Qualidade dos Sedimentos e Qualidade da Água: Da avaliação realizada concluiu-se 
que os sedimentos podem ser depositados no mar, sendo um material limpo e com 
características arenosas, de natureza semelhante aos potenciais locais de alimentação, 
as praias. Da sua repulsão no mar, poder-se-á formar uma pluma (mancha localizada) 
onde a água se apresentará temporariamente mais turva mas que rapidamente se 
dissipará com a agitação marítima da zona. Tratando-se de sedimentos arenosos, os 
mesmos tenderão a depositar-se em local próximo e assim, podendo desde logo 
contribuir para alguma alimentação das praias próximas, uma vez que a própria 
rebentação conduzirá também o sedimento para a zona da praia. 

De acordo com o RECAPE estudos realizados demonstram que a maioria dos 
sedimentos estabiliza na coluna de água 300 a 500 metros a jusante, 10 a 15 minutos 
após a sua libertação, sendo as plumas de sedimentos localizadas e de curta-duração. 
No caso de sedimentos mais finos, a sua longevidade prolonga-se por um ciclo de 
maré de vazante e enchente. Deste modo, não parece haver o risco de arrastamento 
dos sedimentos a longas distâncias e com potencial interferência nas captações de 
águas da ACUINOVA, localizadas cerca de 2,5 km para sul.  

Deste modo, considera-se que os potenciais impactes negativos sobre a qualidade da 
água são reduzidos, pouco significativos, temporários e reversíveis. 

 Hidrodinâmica e Regime Sedimentar: a deposição dos dragados na deriva litoral 
revela-se globalmente como positiva e importante, indo de encontro às orientações 
existentes, nomeadamente as definidas pelo Grupo de Trabalho do Litoral, no âmbito 
do relatório realizado em 2014, relativo à Gestão da Zona Costeira, onde se conclui 
que a colocação de sedimentos dragados na zona litoral, em local passível de 
mobilização pela deriva litoral contribui para a alimentação das praias e para a 
minimização da erosão costeira. A zona costeira de Mira constitui uma área sujeita a 
fenómenos erosivos bastante intensos, sendo assim importante a realização de ações 
de alimentação artificial do litoral. 

Considera-se que os potenciais impactes da deposição na deriva litoral positivos e 
significativos, dando ainda resposta às orientações de gestão do litoral. 

 Uso do solo e socio economia: uma vez que a tubagem será colocada em áreas 
urbanas, bermas das vias existentes e no acesso à praia (existente), embora se 
verifiquem impactes egativosàdevidoàaà algu àdes o forto àgeradoàpelaàtravessiaàdasà
vias, atendendo a que a solução apresentada permite manter a circulação e a que a 
obra será executada num período fora da época balnear, pode considerar-se esses 
impactes praticamente nulos. 

 Paisagem: no que se refere em concreto à localização proposta para passar a tubagem 
de repulsão, considera-se que os impactes visuais negativos decorrentes da sua 
presença, não são significativos, tendo também em consideração a expressão das suas 
dimensões assim como o período do ano e duração temporal da obra. 

Deste modo considera-se que a solução proposta não apresenta impactes negativos 
significativos. 

Apesar de estar estabelecido na DIA que este elemento deveria ter sido apresentado 
previamente ao RECAPE, considera-se que foi possível efetuar a análise em sede de 
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verificação da conformidade ambiental do projeto de execução, e por isso que foi dado 
cumprimento à DIA. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL DO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

7. Síntese do processo de revisão dos locais de depósito dos dragados e dos fundamentos 
para a escolha dos mesmos, bem como do resultado da apreciação efetuada pela autoridade 
de AIA relativamente aos elementos a apresentar previamente à verificação da 
conformidade ambiental do projeto de execução. 

Verifica-se que foi apresentado o solicitado neste ponto, conforme a análise efetuada para o 
elemento 2.8 dos elementos a apresentar.  

10. Cartografia com todas as áreas de deposição, sobrepostas no ortofoto, com o maior rigor 
possível dos limites propostos, preferencialmente num formato tipo A4 ou A3, desde que 
garantida uma leitura adequada. 

11. Cartografia do projeto de execução que inclua obrigatoriamente a Linha da Máxima 
Preia-Mar de Águas Vivas Equinociais (LMPMAVE) e a linha limite da margem, de modo a se 
identificar os terrenos inseridos no Domínio Público Marítimo. 

Foram apresentadas as referidas cartografias, pelo que se considera que foi dado 
cumprimento à DIA. 

15. Planta de Condicionamentos. Esta planta deve apresentar todos os elementos do 
projeto, áreas dos estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que 
provisórias), incluindo os traçados/corredores a utilizar para passagem da tubagem de 
repulsão de dragados para os locais de depósito, e todos as áreas a condicionar, tendo em 
consideração os valores florísticos e de vegetação, dos habitats naturais e biótopos, e do 
património cultural. 

Foi apresentada no RECAPE a planta de condicionamentos para a área em estudo 
correspondente à Barrinha de Mira, pelo que se considera que foi dado cumprimento à DIA. 

28. Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos 
os elementos integrados na obra e identificação e pormenorização das medidas de 
minimização a implementar na fase de construção e respetiva calendarização. As medidas 
apresentadas para a fase de execução da obra e para a fase final de execução da obra devem 
ser incluídas no PGA. 

De acordo com o RECAPE, o PGA será elaborado pelo empreiteiro na fase de preparação 
préviaà à exe uçãoà daà o ra,à o for eà seà defi eà asà Cl usulasà Técnicas do Projeto de 
Execução  (apresentado no Anexo 2.2 ao RECAPE), onde constam as medidas que devem ser 
implementadas na obra. 

Assim, considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

4. Atender na calendarização da obra às seguintes exigências: 

• As operações de dragagem/ deposição devem ocorrer preferencialmente durante o 
período mais frio do ano, sendo interditas entre março e junho. 

• A deposição de sedimentos no mar deve ocorrer fora da época balnear.  

Considera-se que foi dado cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que as dragagens da 
Barrinha de Mira serão efetuadas durante o inverno, bem como a deposição dos 
sedimentos. 

5. Memória descritiva e visual do estado das vias e infraestruturas para avaliar o estado atual 
e eventuais efeitos que surjam nas mesmas na sequência da implementação do projeto. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma 
se encontra prevista nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, no ponto 4.6. 

11. Assegurar o acompanhamento técnico especializado do biólogo na proximidade das 
zonas de trabalho. 

O RECAPE considera que não se justifica a aplicação desta medida face à área da Barrinha de 
Mira de maior sensibilidade não ser dragada, curto período de intervenção e à reduzida 
complexidade da intervenção.  

Não se concorda com a justificação apresentada, e tendo em consideração os programas de 
monitorização que serão implementados, considera-se que a obra deve ter o 
acompanhamento técnico especializado de um biólogo. 

12. Efetuar uma prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e indireta, 
com particular cuidado para as áreas que apresentavam reduzida/ nula visibilidade ou que 
não foram objeto de prospeção arqueológica sistemática.  

13. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, 
nomeadamente com a representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, 
dos corredores de acesso das maquinarias, das zonas de dragagem, locais de fundeação, 
traçado das tubagens, locais de repulsão de dragados, entre outros, para que não incidam 
sobre os valores patrimoniais a salvaguarda.  

14. Realizar um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido aos 
trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação 
relativamente às medidas de minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade 
arqueológica das áreas de intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a 
gestão e proteção do património cultural referenciado.  

O RECAPE refere que estas medidas serão realizada no âmbito da empreitada, encontrando-
se as mesmas previstas asà Cl usulasàTé i asàdoàProjetoàdeàExe ução .à 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

18. Para controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de forma a 
minimizar os impactes sobre as águas, decorrentes das ações de dragagem, devem ser 
usadas barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de turbidez (cortinas silt). 
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É considerado no RECAPE que esta medida é apenas à Ria de Aveiro e não à Barrinha de Mira 
devido à sensibilidade das explorações de bivalves próximas dos locais a dragar, 
nomeadamente no Canal de Mira, da Ria de Aveiro. 

Contudo, considera-se que esta medida aplica-se tanto na Barrinha de Mira como à Ria de 
Aveiro. Independentemente da sua aplicação poder ter também efeitos de proteção, no que 
se refere às explorações de bivalves, a mesma decorre, ou foi considerada, no sentido de 
evitar a propagação da turbidez no espelho de água, ao qual está associada Qualidade Visual 
Elevada. 

Neste sentido, considera-se que esta medida deve ser implementada também para a 
Barrinha de Mira, pelo que deve passar a constar das Cláusulas Técnicas do Projeto de 
Execução e no Plano de Gestão Ambiental (PGA) deste projeto. 

26. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela e 
integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem 
como estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar.  

27. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas 
as frentes de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de 
dragagem e deposição de dragados, escavação e revolvimento de solos, instalação de 
estaleiros, abertura de acessos, desmatações e remoção do coberto vegetal, instalação de 
infraestruturas, abertura de fundações ou assentamento de estacaria, áreas de empréstimo, 
colocação de tubagens, entre outros que impliquem revolvimento de solos/sedimentos. As 
dragagens devem ser acompanhadas, nos mesmos termos, por um arqueólogo na draga e 
outro no local de deposição dos sedimentos (em permanente contacto), a fim de, minimizar 
o risco de destruição de estruturas náuticas ou navais.  

28. Assegurar que a descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de 
intervenção obriga à suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao 
órgão competente da Tutela e demais autoridades, em conformidade com as disposições 
legais em vigor. Esta situação pode determinar a adoção de medidas de minimização 
complementares pelo que deve ser apresentado um Relatório Preliminar com a descrição, 
avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas a implementar sobre os 
vestígios e nas zonas de afetação indireta atendendo às eventuais alterações da 
hidrodinâmica e do transporte sedimentar associado.  

O RECAPE refere que estas medidas serão realizada no âmbito da empreitada, encontrando-
seàasà es asàprevistasà asà Cl usulasàTé i asàdoàProjetoàdeàExe ução .à  

31. O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da 
obra deve ser, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in 

situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação.  

32. Escavar integralmente os vestígios arqueológicos que se encontrem conservados e que 
venham a ser afetados direta e/ou indiretamente de forma irreversível.  

33. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, a 
eventual necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode 
ser sujeito a um acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais 
reservas submersas primárias e transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para 
depositar esses bens móveis, protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão 
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sujeitos se permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico durante a fase 
de execução. Desta forma, na equipa deve ter um elemento de conservação e restauro, 
especializado na área do tratamento e conservação de espólio resultante de meio submerso.  

34. Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das 
dragagens em qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, 
esta deve ser comunicada, previamente avaliada pela equipa de arqueologia e remetida à 
entidade de Tutela para parecer. 

35. As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização tridimensional de 
deteção de obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/ OAS), que permita detetar eventuais 
vestígios arqueológicos submersos não identificados nas campanhas de prospeção 
arqueológica, serem autopropulsionadas e terem capacidade de posicionamento estável 
pelos seus próprios meios. A draga ou outra embarcação que lhe esteja afeta deve dispor de 
equipamento adequado ao controlo em contínuo do seu trabalho.  

36. Para as eventuais ocorrências patrimoniais (moinhos de maré, estruturas avieiras, motas, 
comportas, zonas antigas de estaleiro e noutros elementos do património marítimo-fluvial 
ou relacionado com a utilização e exploração dos recursos hídricos, entre outros) deve-se 
contemplar a proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico (desenho/ 
topografia e fotografia, uma planta, alçados e levantamentos topográficos) e realizar uma 
memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, estado de 
conservação e enquadramento cénico/paisagístico) de todos estes elementos que se situem 
a menos de 100m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de 
maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. Sempre que se verifique a absoluta necessidade 
em realizar intervenções destrutivas nesse Património deve haver um parecer prévio da 
entidade de Tutela.  

37. Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial atenção para 
informação geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações 
que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e 
holocénica. 

38. Elaborar um relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde 
seja descrita a metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a 
ser descobertas, apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos 
encontrados. Devem também acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico 
(devidamente cotado) e fotográfico de cada uma das eventuais realidades arqueológicas 
detetadas, o levantamento topográfico da área intervencionada e o estudo, registo, 
tratamento e acondicionamento do espólio que for recolhido durante a intervenção 
arqueológica. 

Verifica-se que estas medidas estão previstas asà Cl usulasà Té i asà doà Projetoà deà
Exe ução . 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

44. Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito de um 
plano regular de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural 
de forma a salvaguarda esses valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de 
minimização, nomeadamente o acompanhamento arqueológico por uma equipa de 
arqueologia com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente 
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autorizada, e que esteja dimensionada em relação à dinâmica e volume de trabalhos a 
realizar.  

Segundo o RECAPE, não estão previstas dragagens de manutenção ou qualquer plano 
regular de dragagens, devendo essa eventual necessidade decorrer do plano de 
monitorização a realizar.  

No entanto, é referido que no caso se verificar a necessidade de executar dragagens na 
Barrinha de Mira, será solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural de forma a 
salvaguarda esses valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de minimização, 
nomeadamente o acompanhamento arqueológico por uma equipa de arqueologia com 
experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente autorizada. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

2. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E SEDIMENTOS 

Ambos os planos foram definidos de acordo com a DIA e o EIA da fase de Anteprojeto e têm 
em conta a legislação constante na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V), 
definindo os aspetos a monitorizar, locais e frequência de amostragem, técnicas e métodos 
de análise e periodicidade dos relatórios. 

Relativamente ao Programa de Monitorização da Qualidade da Água Superficial, considera-
se que o mesmo não deve propor apenas um ponto de amostragem no mar (QA3). Este 
programa, ao ter como objetivo a avaliação da qualidade da água balnear, não permite 
avaliar os impactes da deposição de dragados no mar na captação de água da empresa 
ACUINOVA.  

Assim, este programa de monitorização deve ser reformulado, tendo em consideração o 
seguinte: 

 Os locais de amostragem devem incluir 3 pontos no mar (conforme figura seguinte); 

 A frequência de amostragem no mar deve ser quinzenal durante a fase de construção 
e devem ser efetuadas mais duas campanhas após a última deposição de sedimentos 
no mar;  

 Devem ser considerados não apenas os critérios designados para as águas balneares, 
mas também o cumprimento dos objetivos ambientais e as normas de qualidade 
ambiental estabelecidas na legislação em vigor, em matéria de qualidade de água, 
por forma a avaliar a dispersão da pluma dos dragados e a eventual afetação da 
qualidade da água da captação da empresa ACUINOVA. 
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Proposta de localização dos pontos de amostragem no mar 

 

Face ao exposto, concorda-se, de uma maneira geral com os programas de monitorização 
apresentados no RECAPE, no entanto o programa de monitorização da qualidade da água 
superficial deve ser reformulado. 

3. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO PARA A HIDROLOGIA/HIDRODINÂMICA 

No que respeita ao programa de hidrologia/hidrodinâmica, contrariamente ao referido no 
RECAPE, considera-se que o mesmo deve ser mantido para este projeto do 
Desassoreamento da Barrinha de Mira. A justificação apresentada de que as potenciais 
alterações neste domínio só ocorrem na Ria de Aveiro não é considerada correta, mantendo-
se como válidas as razões apresentadas na DIA para a elaboração do referido programa de 
monitorização. 

Assim, este programa de monitorização deve ser entregue, à autoridade de AIA, antes do 
início da fase de construção para análise e emissão de parecer. 

 

 

Locais de amostragem no mar  
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4. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

No RECAPE é proposto a não implementação deste programa de monitorização, no entanto 
refere a importância de serem mantidas as ações de remoção das plantas infestantes 
atualmente da responsabilidade da Câmara Municipal de Mira no sentido de evitar a 
proliferação destas espécies para a restante zona lagunar. 

Tendo em consideração que a proposta se refere unicamente à Barrinha de Mira, e que as 
dragagens irão para o mar, tendo ainda em consideração que esta monitorização se 
justificava principalmente com o objetivo de analisar impactes nos locais de deposição, 
nomeadamente nos habitats Prados Salgados (1320+1330); Amiais e salgueirais paludosos 
(91E0pt3); Dunas móveis do cordão litoral com Ammophila arenaria ("dunas brancas") 
(2120); Amiais ripícolas (91E0pt1); Pinhal Litoral (2150+2270+2330), concorda-se que para o 
caso específico da Barrinha de Mira o mesmo possa ser suprimido. 

5. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

No RECAPE é considerado que este programa de monitorização não deve ser implementado 
para o presente projeto, tendo em consideração que a Barrinha de Mira não apresenta uma 
biodiversidade avifaunística relevante, sendo ocupada por espécies mais generalistas e 
adaptadas à presença humana das margens. 

É referido ainda que as ações de dragagem serão temporárias, de curta duração e localizadas 
fora da zona marginal, e que poderá, no entanto haver alguma perturbação pela 
movimentação de máquinas, pessoas, veículos e algum ruído que afastará, 
temporariamente, as aves deste local, mas que não será significativa face à envolvente local 
mais antropizada. 

Considera-se que este programa de monitorização deve ser implementado, uma vez que são 
previsíveis i pa tesàdura teàaà faseàdeà o strução à dura teàasàdragage s ,àpelo que esta 
monitorização deve manter-se nos moldes definidos na DIA e até um ano após o final da 
obra, findo o qual deve ser avaliada a necessidade da sua continuidade. 

Assim, este programa de monitorização deve ser entregue, à autoridade de AIA, antes do 
início da fase de construção para análise e emissão de parecer. 

6. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

Considera-se que a metodologia apresentada é adequada e dá cumprimento à DIA. 

7. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DE ANFÍBIOS 

Considera-se que a metodologia apresentada é adequada e dá cumprimento à DIA. 

8. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

No RECAPE é referido que este programa de monitorização não é aplicável à Barrinha de 
Mira, face à inexistência de valores identificados.  
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4. CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro procedeu-se à Consulta Pública do Projeto de Desassoreamento da Barrinha de 
Mira com Transposição de Sedimentos para o Litoral. 

A Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) decorreu durante 15 dias úteis de 
10 a 31 de agosto de 2016. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 8 exposições com a seguinte proveniência: 

 Câmara Municipal de Mira 

 Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) 

 ANA - Aeroportos de Portugal 

 Turismo de Portugal, IP 

 Empresa ACUINOVA, Atividades Piscícolas, S.A 

 3 Cidadãos 

A Câmara Municipal de Mira manifesta a sua preocupação e refere que deverá ser 
salvaguardado a manutenção da qualidade das águas e areias nas zonas adjacentes à 
colocação dos dragados. 

Propõe que na zona não contemplada pela dragagem seja equacionada a realização de três 
drenos distribuídos na área e que permitam a drenagem de lamas para a zona 
intervencionada de forma a garantir a remoção de lamas finas que estão acumuladas na área 
mais a nascente da Barrinha. 

Deverão ser contempladas medidas para salvaguarda das espécies piscícolas existentes. 

Propõe, ainda, que o município esteja sempre representado em todas as reuniões de 
acompanhamento e fiscalização da realização da obra. 

O EMFA comunica que o projeto se encontra abrangido pela Servidão Aeronáutica do 
Aeródromo de Manobra n.1 (AMI) e pela Servidão Aeronáutica de São Jacinto. Informa, que 
não há qualquer impedimento à execução do projeto, desde que sejam respeitadas as 
condicionantes que decorrem dos decretos de Servidão (Decreton.º11/2014, de 14 abril e o 
decreto n.º 42239 de 28 abril 1959). 

A ANA - Aeroportos de Portugal informa que a área onde se localiza o objeto em estudo não 
está abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil pelo que não está sujeita às 
condicionantes a elas devidas.  

O Turismo de Portugal, IP refere este projeto encontra-se inserido na área prevista do Plano 
de Urbanização da Praia e Lagoa de Mira. Informa, que existem 3 empreendimentos 
turísticos na proximidade da área de intervenção, num raio de 2 km, nomeadamente os 
Hotéisàdeà *à Maçari oàBea hàHotel à à àeà MiravillasàHotel à ,  km) eàai daàoà Hotelà
“e horaàdaàCo eição àdeà *à à .àà 

Reitera, a importância da implementação as medidas de minimização e os planos de 
monotorização previstos na Declaração de impacte Ambiental (DIA), na fase de construção e 
na de exploração, nomeadamente no que se refere às perturbações do ambiente sonoro, 
causados pelos trabalhos de dragagem, até 50 m de distância das dragas, como os impactes 
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localizados com potenciais recetores situados junto às margens, face à existência dos 
empreendimentos turísticos acima referenciados, que se encontram na proximidade deste 
projeto. 

A empresa ACUINOVA refere um conjunto de preocupações, propondo o seguinte: 

1 - Que sejam revistos os pontos de depósito dos sedimentos dragados na Barrinha de Mira. 

2- Caso esta alternativa não seja aceite: 

 Sejam criadas medidas de minimização, como sejam barreiras anti turbidez e seguros 
de responsabilidade civil de 25 milhões de Euros (valor dos peixes mais os lucros 
cessantes durante os dois anos seguintes, enquanto se volta ao início do ciclo do 
cultivo até chegar a calibres comercias de venda), para o caso dos sedimentos virem 
a afetar, como se teme que afetem, de forma significativa o funcionamento das 
instalações da ACUINOVA. 

 Rever o Plano de Monotorização que se mostra algo insuficiente face à vasta 
experiência neste campo, a propondo uma redefinição das frequências e pontos de 
amostragem e fases de aplicação no Plano de Monotorização da Qualidade dos 
Sedimentos e Plano de Monotorização da Qualidade da Água. 

 Efetuar e apresentar Estudo de Dispersão da Pluma para as condições específicas do 
local, para as correntes predominantes durante o período de deposição dos 
sedimentos e para a qualidade e quantidade de sedimentos a depositar.  

Um cidadão refere que os trabalhos de dragagem previstos para a Barrinha de Mira e mais 
concretamente os 0,30 m de dragagem são manifestamente insuficientes para resolver o 
problema. Refere que o leito da Barrinha é bastante irregular tendo poços com 
profundidades que variam entre os 2 e os 9/10 metros.  

Relativamente ao local anunciado para a colocação dos sedimentos, coloca a questão se foi 
tido em consideração que a Sul do esporão existem as condutas de admissão de água para a 
empresa ACUINOVA. 

Quanto à margem nascente, os juncais, canaviais e jacintos de água deviam ser removidos. 

Outro cidadão considera que este projeto será benéfico para todos, principalmente para as 
gerações vindouras. 

Outro cidadão ainda refere alguns aspetos associados ao projeto nomeadamente: 

 A qualidade da areia da praia e possível impacte dos lodos na qualidade da água da 
praia. 

 O impacte já assumido na comunidade de bentónicos, com possível impacte no peixe 
do mar e na pesca por arte-xávega, afetando várias famílias.  

 O possível impacte nos peixes da ACUINOVA, um dos maiores empregadores do 
concelho, com o consequente impacte económico. 

Em conclusão, verifica-se que se pronunciaram sobre o projeto algumas entidades, uma 
empresa, bem como um conjunto de cidadãos, sendo as posições diferenciadas. 

No que se refere a servidões que possam condicionar o projeto a ANA, Aeroportos de 
Portugal, não identifica nenhuma no âmbito das suas competências. O Estado-Maior da 
Força Aérea informa que o embora o projeto se encontre abrangido pela Servidão 
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Aeronáutica do Aeródromo de Manobra n.1 (AMI) e pela Servidão Aeronáutica de São 
Jacinto não há qualquer impedimento à execução do mesmo desde que sejam respeitadas as 
condicionantes que decorrem dos decretos de Servidão (Decreto n.º 11/2014, de 14 abril e o 
decreto n.º 42239 de 28 abril 1959). 

Alguns pareceres foram críticos em relação ao projeto: 

 A empresa ACUINOVA considera que o projeto de execução apresentado não deve ser 
considerado conforme e propõe que sejam revistos os pontos de depósito dos 
sedimentos dragados na Barrinha de Mira e caso não seja feita esta relocalização 
então propõe medidas que considera que devem ser implementadas. 

 Alguns cidadãos teceram igualmente algumas preocupações. 

Outros pareceres salientam a necessidade de implementar medidas de minimização e 
compatibilizar usos, nomeadamente da Câmara Municipal de Mira. 

 

No que se refere à preocupação apresentada pela empresa ACUINOVA, a Comissão de 
Avaliação (CA) considerou que os sedimentos provenientes do desassoreamento da Barrinha 
de Mira devem ser depositados na zona de rebentação (praia imersa), de forma a lavar o 
sedimento e reforçar a deriva litoral. No RECAPE é proposto que a descarga seja efetuada a 
partir do esporão localizado mais a Norte, em frente ao Lago do Mar e da parte Sul da 
Barrinha, por ser aquele que está mais próximo da Barrinha apresentando menor distância 
do local de dragagem (cerca de 850 m de extensão de tubagem até ao local de repulsão na 
cabeça do esporão), bem como por apresentar um maior afastamento à captação de água 
do mar que a ACUINOVA possui a cerca de 2,5 km a Sul deste esporão e a 2,8 km da costa, 
na batimétrica -13 m. O facto de ser depositado a Norte do esporão e em período de 
inverno, em que a ondulação de SW é mais frequente, maximiza as possibilidades do 
transporte sedimentar ser de Sul para Norte, afastando a pluma inicial da captação da 
AQUINOVA. 

Da análise do RECAPE, a CA concluiu que os sedimentos podem ser depositados no mar, 
sendo um material limpo e com características arenosas, de natureza semelhante aos 
potenciais locais de alimentação, as praias. Da sua repulsão no mar, poder-se-á formar uma 
pluma (mancha localizada) onde a água se apresentará temporariamente mais turva mas 
que rapidamente se dissipará com a agitação marítima da zona.  

Os estudos apresentados demonstram que a maioria dos sedimentos estabiliza na coluna de 
água 300 a 500 metros a jusante, 10 a 15 minutos após a sua libertação, sendo as plumas de 
sedimentos localizadas e de curta-duração. No caso de sedimentos mais finos, a sua 
longevidade prolonga-se por um ciclo de maré de vazante e enchente. Deste modo, não 
parece haver o risco de arrastamento dos sedimentos a longas distâncias e com potencial 
interferência nas captações de águas da ACUINOVA, localizadas cerca de 2,5 km para Sul. 
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5. CONCLUSÕES 

Face ao exposto no presente parecer, e tendo-se constatado que o referido projeto 
contempla, de uma maneira geral, as condicionantes, os elementos a apresentar em 
RECAPE, as medidas de minimização, e os planos monitorização exigidos na DIA, considera-
se que o projeto de execução em análise está conforme com mesma. 

Considera-se que os eventuais impactes negativos que poderão advir da solução de 
deposição proposta poderão estar relacionados com a afetação da qualidade da água nas 
imediações da captação de água do mar da empresa ACUINOVA. Considera-se que uma vez 
que a deposição dos sedimentos dragados será efetuada a Norte do esporão e em período 
de inverno, em que a ondulação de SW é mais frequente, maximiza as possibilidades do 
transporte sedimentar ser de Sul para Norte, afastando a pluma inicial da captação da 
AQUINOVA. Esta situação será ainda salvaguardada e vigiada com a implementação do 
programa de monitorização da qualidade da água superficial que propõe 3 pontos de 
amostragem no mar. 

Da análise efetuada verifica-se a necessidade do cumprimento dos seguintes aspetos: 

Apresentar à Autoridade de AIA previamente ao início das obras: 

 A revisão do programa de monitorização da qualidade da água superficial para análise 
e emissão de parecer; 

 O programa de monitorização para a hidrologia/hidrodinâmica para análise e emissão 
de parecer. 

 O programa de monitorização da avifauna para análise e emissão de parecer; 

 Cronograma atualizado. 

O relatório final de acompanhamento ambiental da obra e os relatórios de monitorização 
devem ser entregues à Autoridade de AIA com a periodicidade prevista. O proponente terá 
de ainda de informar a Autoridade de AIA do início e do termo da fase de construção do 
projeto. 
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 Cartografia de localização e enquadramento do projeto 

 

 Carta de Condicionamentos 
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