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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, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, a empresa Polis Litoral Ria de Aveiro, 
SA, submeteu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da plataforma SILIAMB, no 
módulo LUA, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), 
relativo ao “Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos”, para 
procedimento de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução. 

Salienta-se que o projeto é apresentado na sequência do procedimento de AIA n.º 2775 
sobre o anteprojeto do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos. 

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 pelas seguintes entidades e seus elementos: 

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

 APA (alínea a)): Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH Centro (alínea b)): Eng. António Cunha 

 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)) 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Dr.ª 
Edite Morais 

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

De referir que o LNEG comunicou à APA que, atualmente, não tem capacidade para efetuar a 
avaliação que foi solicitada no âmbito do RECAPE, pelo que as questões relacionadas com as 
competências desta entidade não foram objeto de apreciação pela entidade com 
competência na matéria. Não obstante, encontram-se analisadas 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 

 

2. ANTECEDENTES 

Como referido, o projeto foi sujeito, em fase de Anteprojeto, a procedimento de Avaliação 
de Impacte Ambiental, tendo sido emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
favorável condicionada a 27 de abril de 2015. 
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Na DIA, além das condicionantes a cumprir no âmbito do Projeto de Execução, das medidas 
de minimização e planos de monitorização, foram definidos “Elementos a apresentar 
previamente à entrega do RECAPE”. 

Os elementos foram entregues, em abril 2016, à Autoridade de AIA (Elementos n.º 1, 2, 3, 4, 
5 e 6), tendo sido considerado que os mesmos estavam em conformidade com a DIA e 
concluído que ocorreram alterações e ajustamentos face ao Anteprojeto, com os quais se 
concordou. 

Essas alterações consistem em ajustamentos das áreas de dragagem e de deposição, de 
forma a minimizar a afetação de áreas de interesse para a conservação da natureza, bem 
como, a seleção de novas áreas de deposição para substituição da área OB2 eliminada em 
função do imposto pela DIA. 

No âmbito da análise da CA aos elementos entregues em abril de 2016, importa referir as 
principais conclusões relativas a cada um dos seis elementos entregues, tendo em 
consideração que definiram alterações ao projeto de execução. 

Elemento 1. Estudo rigoroso e detalhado que identifique, cartografe e descreva os valores 
florísticos e de vegetação presentes (habitats naturais da Diretiva Habitats e biótopos de 
utilização faunística), que demonstrando não afetação das áreas mencionadas deve ser 
comprovada com a apresentação de um projeto de restabelecimento / recuperação / 
recriação do Habitat Natural prioritário 91E0 após a fase de construção, nas zonas de 
reconstrução do açude, de desvio do curso de água (construção da derivação em canal pela 
margem direita e construção da ensecadeira que permita esse desvio), e, de construção dos 
dispositivos de transposição da ictiofauna, bem como na sua envolvente próxima. 

Em conclusão, considera-se ser de aceitar a proposta de alterações introduzidas no projeto 
relativamente à fase de anteprojeto, havendo, apenas, a observar o seguinte:  

i) Equacionar a colocação de cavaletes para suporte da tubagem, caso ocorram locais 
com terreno firme, nos trajetos de acesso da tubagem que transporta os 
dragados às áreas de deposição OR1 (na linha flutuante/linha terrestre mais a 
norte) e FER 5. 

ii) Relativamente ao Projeto de restabelecimento/restauração do habitat 91E0 no local 
de reconstrução do açude, considera-se que: 

 Não deverá proceder-se à aplicação de glifosato por pincelagem no tronco após o 
corte da acácia, utilizando-se unicamente, como metodologia, o controlo físico, 
quer no controlo inicial quer no controlo de seguimento. 

 O controlo de seguimento deverá ser efetuado, pelo menos, no 2º ano (ano da 
plantação) e no sequente ano de monitorização proposto. Deve consistir no 
arranque de eventual germinação de sementes, e, no arranque ou corte da 
rebentação que ocorrer nos troncos cortados no 1º ano. 

Elemento 2. Demonstração de que as alterações na hidrologia e hidrodinamismo na Pateira 
resultantes das intervenções de dragagem e de construção do açude promovem a 
manutenção/melhoria da disponibilidade de habitats de utilização faunística, 
nomeadamente para nidificação, alimentação, repouso e abrigo das espécies de aves alvo de 
orientações de gestão para a ZPE da Ria de Aveiro, e, promovem a continuidade fluvial, 
reprodução e crescimento para as espécies ícticas de elevado valor conservacionista. 
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Considera-se que o documento apresentado justifica plenamente a necessidade das 
intervenções, referentes à dragagem e construção do açude, para a reversão dos 
comprovados efeitos de redução da área aquática e colmatação natural da lagoa e melhoria 
do habitat das espécies presentes. A implantação do açude no rio Águeda, devido a sua 
concessão e curto período de utilização (julho a setembro), apesar de acarretar impactes 
negativos, considera-se que os impactes sejam pouco relevantes na ictiofauna, sendo 
minimizados pela implantação de um mecanismo de transposição para ser utilizado no 
período de julho a setembro. Para os restantes meses, de migração das espécies, o açude 
encontra-se rebatido e a circulação processa-se livremente. 

Elemento 3. Demonstração, clara e inequívoca, da indispensabilidade da construção do 
açude no rio Águeda. Deve ser igualmente comprovado que esta barreira transversal fluvial 
é necessária, também, para a manutenção/melhoria do estado de conservação dos 
ecossistemas presentes e da biodiversidade. Caso seja demonstrada a indispensabilidade de 
construção do açude, deve ser apresentado um projeto detalhado e rigoroso da solução 
construtiva que permita assegurar a total transponibilidade nas épocas de migração da 
ictiofauna, quer quando o açude está operacional, quer quando não está, sendo que para 
tal, devem ser, também, identificadas e caracterizadas as espécies ícticas presentes. 

Constata-se que a solução apresentada, consistindo num açude de borracha insuflável, com 
uma altura de 1,30 m, para funcionar apenas nos meses de julho, agosto e setembro, 
complementado por uma rampa de passagem para as espécies ícticas durante esse período, 
vem substituir a título definitivo a provisória e precária barreira de aterro que todos os anos 
no início do período estival é colocada no local. Aquela barreira de aterro, reposta 
anualmente, destinava-se a derivar parte do caudal do rio Águeda para a Pateira de 
Fermentelos aumentando a quantidade de água e, consequentemente, elevação do nível da 
mesma, garantindo melhores condições ambientais na pateira, maiores disponibilidades 
hídricas para a rega tradicional e melhores condições às atividades lúdicas associadas ao 
usufruto do plano de água. 

Considera-se que a solução agora apresentada demonstra, de forma clara e inequívoca, a 
necessidade da sua implementação. Porquanto o espelho de água e a profundidade da 
Pateira, sendo bastante variáveis ao longo do ano, reduzem-se em cerca de metade nos 
meses de julho, agosto e setembro, tornando-se necessário induzir a estabilização do nível da 
Pateira. Por outro lado, do ponto de vista da conservação da fauna aquática, a construção do 
açude, com o aumento da coluna de água até cerca de 50 cm, irá permitir que se mantenha 
uma área alagada mais extensa no período estival, criando condições ideais para a 
conservação da fauna aquática, por disponibilizar maiores áreas de habitat adequado, e 
diminuirá a adequação dos habitats para as espécies exóticas invasoras. 

Relativamente à solução proposta para a transposição da ictiofauna, no açude do rio 
Águeda, para funcionar nos meses de julho, agosto e setembro (fora do período de migração 
das espécies), do tipo rampa, em blocos de pedra encastrados num fundo revestido a 
enrocamento, considera-se a mais adequada às espécies em presença e à altura do 
obstáculo, em tudo idêntica aos recentes dispositivos implantados nos açudes do rio 
Mondego, entre o Açude-Ponte de Coimbra e a barragem da Raiva. 
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Elemento 4. Caso seja adotada a Solução 1 na construção do açude, devem ser apresentadas 
soluções de revestimento de integração paisagística, com recurso a materiais (e técnicas) 
locais e naturais, para o edifício de posto de controlo e os encontros do açude nas duas 
margens. 

Considera-se que a solução apresentada, de revestimento com enrocamento, 
complementado com “gabiões” tipo saco e duas camadas de Bio Roll e postes de madeira 
tratada, em fiada, e o edifício de comando forrado a painéis de madeira, contribuirá para a 
integração na paisagem. 

No que se refere ainda à integração das estruturas construídas, importa referir que quanto 
ao revestimento exterior dos maciços e do muro guia, ambos em betão, o documento em 
avaliação é omisso, sendo que a DIA destacava esta componente do Projeto. Assim, e para o 
Elemento 4, considera-se que deve ser dada resposta a esta questão no RECAPE, em 
consonância com o expresso na DIA. 

Elemento 5. Solução alternativa para a intervenção técnica de dragagem na zona DGS2. 
Devem ser ponderadas tipologias e técnicas de intervenção que minimizem a afetação do 
Habitat Prioritário 91E0. 

Constata-se que na solução agora apresentada se procedeu à redefinição das áreas de 
dragagem, ficando a área de dragagem DGS2 limitada ao aprofundamento de um canal 
estreito, com cerca de 15 metros de largura, para não interferir com o habitat 91E0, dando 
resposta às preocupações suscitadas. Para deposição dos dragados foram eliminadas as 
áreas OB1 e OB2, tendo sido criados 3 novos locais de deposição na zona sul da pateira e 
junto à margem esquerda (FER3, FER4 e FER5), solução devidamente justificada e que se 
aceita. 

Elemento 6. Projeto de drenagem nas áreas de depósito dos dragados que facilite o 
processo de secagem dos sedimentos espalhados nas áreas agrícolas e florestais. 

Foi apresentado um projeto constituído por peças escritas e desenhadas, consistindo aquelas 
no enquadramento, modo de execução, equipamento, deposição dos sedimentos dragados e 
sistema de drenagem, dimensionamento do sistema de drenagem dos caudais líquidos 
excedentes e dos caudais pluviais e estas nas plantas de localização das intervenções e 
deposição dos sedimentos, para cada uma das áreas de deposição. 

A deposição dos sedimentos processa-se através de linhas de repulsão, com a instalação de 
difusores/aspersores, em diversos locais, permitindo a saída controlada do sedimento, bem 
como a seleção da descarga de cada difusor por meio de válvulas de seccionamento. Para o 
escoamento dos caudais, resultantes dessas deposições, encontra-se previstos diques e valas, 
longitudinais e transversais, devidamente dimensionados. Os caminhos, situados a cotas que 
possam ser galgadas, encontram-se protegidos com diques e valas e as valas existentes 
prevê-se que sejam limpas e regularizadas. Sempre que necessário encontram-se previstas 
passagens hidráulicas, através de tubos sob o pavimento. Para os poços existentes foi 
contemplada uma faixa de proteção, com uma largura média de 10 m, rodeada de diques. 

 

Importa ainda apresentar as conclusões do parecer relativo aos elementos entregues: 

Considera-se que o Documento relativo aos Elementos a Entregar Previamente ao RECAPE se 
encontra em conformidade com a DIA e que foi, globalmente, adequado e suficientemente 
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justificado o conjunto de alterações introduzidas no projeto relativamente à fase de 
anteprojeto, no sentido do cumprimento efetivo das condicionantes impostas pela DIA. 

No âmbito da conservação e da biodiversidade, tem-se a referir que as alterações ao projeto 
apresentadas são menos impactantes do que as soluções inicialmente previstas no 
Anteprojeto, o que se deve, fundamentalmente, a redução das áreas de dragagem da zona 
norte DGN1 e da zona sul DGS2 e a eliminação da área de deposição OB1. De destacar, 
ainda, que os estudos desenvolvidos permitiram selecionar os locais de atravessamento da 
tubagem que transporta os dragados para as várias áreas de deposição evitando o 
atravessamento do habitat Amiais Paludosos 91E0pt3, subtipo de habitat Florestas aluviais 
de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). O 
acesso da tubagem aos terrenos escolhidos para deposição dos dragados é feito em locais 
onde este habitat não existe, nomeadamente, onde existem aberturas, como caminhos, 
zonas marginais de valas ou áreas de macrófitas sem salgueiros. Nas situações pontuais em 
que existe atravessamento de manchas de salgueiros, a afetação será minimizada através da 
colocação da tubagem sobre cavaletes. 

Da apreciação aos Elementos a Entregar Previamente ao RECAPE salientam-se as 
observações efetuadas nos Elementos nº 1 e nº 3: 

i) Equacionar a colocação de cavaletes para suporte da tubagem, caso ocorram locais com 
terreno firme, nos trajetos de acesso da tubagem que transporta os dragados às áreas de 
deposição OR1 (na linha flutuante/linha terrestre mais a norte) e FER 5.   

ii) Relativamente ao Projeto de restabelecimento/restauração do habitat 91E0 no local de 
reconstrução do açude, considera-se que: 

 Não deverá proceder-se à aplicação de glifosato por pincelagem no tronco após o 
corte da acácia, utilizando-se unicamente, como metodologia, o controlo físico, quer 
no controlo inicial quer no controlo de seguimento. 

 O controlo de seguimento deverá ser efetuado, pelo menos, no 2º ano (ano da 
plantação) e no sequente ano de monitorização proposto. Deve consistir no arranque 
de eventual germinação de sementes, e, no arranque ou corte da rebentação que 
ocorrer nos troncos cortados no 1º ano. 

iii) Justificar, o melhor possível, as opções construtivas apresentadas para o dispositivo de 
transposição da ictiofauna, no que respeita à dimensão dos blocos, ao declive da rampa e ao 
espaçamento entre blocos. 

No âmbito dos recursos hídricos, qualidade da água e dos sedimentos e hidromorfologia, 
regime sedimentar e hidrodinâmica, considera-se adequados os elementos apresentados. 

No âmbito da paisagem, da análise da informação importa, numa primeira exposição, 
realçar que o presente Plano de Recuperação Paisagística foi desenvolvido em articulação 
com o projeto de execução do açude e respetiva passagem para peixes e com o projeto de 
restabelecimento do Habitat Natural Prioritário 91E0 na zona do açude, situação pouco 
frequente, considerando-se essa articulação uma mais-valia para o Projeto e para a 
minimização dos impactes.  

No que se refere às soluções apresentadas concorda-se com as mesmas de forma genérica. 
Contudo, o resultado final e a sua eficácia dependem da uma boa execução que requer 
conhecimentos técnicos. Nesse sentido, o trabalho em causa deverá ser executado por 
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pessoal devidamente habilitado, nomeadamente quanto às soluções de engenharia natural a 
adotar. 

Se a fase de execução é muito importante, quanto à qualidade dos materiais e às técnicas 
usadas, também a fase pós-obra, e posteriormente a de exploração, é determinante para 
avaliação da eficácia e correção de eventuais insucessos na instalação da vegetação. A fase 
de construção requer o devido acompanhamento técnico, tal como referido pelo Proponente. 

Dever-se-á ter em conta que as medidas propostas para a recuperação das margens deverão 
ser objeto de um cuidado acompanhamento técnico em fase de obra, pois o estado poder-se-
á alterar ao longo do tempo e as soluções poderão ter que ser ajustadas. Contudo, também 
se considera que deve haver monitorização da sua evolução na fase pós-obra, até a 
vegetação e as soluções propostas se consolidarem. 

No que se refere ainda à integração das estruturas construídas, importa referir que quanto 
ao revestimento exterior dos maciços e do muro guia, ambos em betão, o documento em 
avaliação é omisso, sendo que a DIA destacava esta componente do Projeto. Assim, e para o 
Elemento 4, considera-se que deve ser dada resposta a esta questão no RECAPE, em 
consonância com o expresso na DIA. 

 

As questões que ficaram ainda por avaliar, serão analisadas no capítulo 4. ANÁLISE GLOBAL 
DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA, do presente parecer. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

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

O projeto em análise é o Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos, 
que se enquadra no Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria 
de Aveiro (PEIRVRA), no Eixo 2 – Proteção e Valorização do Património Natural e Paisagístico, 
através da ação RA7.1 – Requalificação e Valorização das Pateiras de Fermentelos e de 
Frossos, o qual tem como objetivo a requalificação e valorização dos principais sistemas 
lagunares adjacentes à Ria de Aveiro, com vista à conservação dos seus valores naturais e 
promoção da sua vivência. 

O projeto abrange o concelho de Águeda (União das Freguesias de Recardães e Espinhel, 
freguesia de Fermentelos e União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira), o concelho 
de Aveiro (freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz), e o concelho de Oliveira 
do Bairro (freguesia de Oiã), todos pertencentes ao distrito de Aveiro. 

Ao nível das áreas de conservação da natureza, a área de implantação do projeto abrange as 
seguintes áreas: 

 Zona de Proteção Especial (ZPE) Ria de Aveiro - PTZPE0004; 

 Important Bird Area (IBA) Ria de Aveiro (PT 007); 

 RAMSAR Pateira de Fermentelos e Vale dos Rios Águeda e Cértima – 3PT029; 

 Sítio Ria de Aveiro, incluído na Lista Nacional de Sítios - PTCON0061.  
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De referir ainda a existência de cerca de 3 km a Norte, do Sítio de Interesse Comunitário SIC 
Rio Vouga – PTCON0026. 

A Pateira de Fermentelos é uma lagoa natural localizada no Baixo Vouga, a cerca de 20 km 
da linha de costa. Esta lagoa corresponde ao extremo Norte da bacia hidrográfica do rio 
Cértima, um afluente da margem esquerda do rio Águeda, que por sua vez é afluente da 
margem esquerda do rio Vouga. 

A Pateira de Fermentelos localiza-se mais especificamente a montante da confluência do rio 
Cértima com o rio Águeda, sendo considerada como “a maior lagoa natural da Península 
Ibérica”, desenvolvendo-se nos últimos 4 km do rio Cértima. O rio Cértima desagua na 
margem esquerda do rio Águeda, imediatamente a jusante da Ponte de Requeixo. 

A Pateira de Fermentelos ocupa atualmente uma área de superfície e profundidade 
variáveis, de acordo com a estação do ano, que, no seu expoente máximo, atinge mais de 
5 km2, os quais se estendem, maioritariamente pelo concelho de Águeda, abrangendo 
também o concelho de Aveiro e Oliveira do Bairro. 

A Pateira de Fermentelos foi alvo de dragagens em 1985, as quais envolveram a parte 
central da lagoa, permitindo resolver parcialmente o problema de assoreamento, já então 
verificado. Após o levantamento topo-hidrográfico realizado em 2006, concluiu-se que o 
leito da lagoa se encontrava fortemente assoreado, em particular, na zona mais a jusante da 
Pateira. 

A envolvente da Pateira de Fermentelos é maioritariamente ocupada por áreas agrícolas e 
florestais, as quais são facilmente inundáveis nos períodos de maior precipitação ao longo 
do ano. 

A norte da Pateira de Fermentelos, no rio Águeda, a jusante da confluência do rio Cértima, 
foi construído em 1999 um açude com cerca de 24 metros de largura. Este açude encontra-
se bastante degradado. 

O Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos integra as seguintes 
intervenções: 

 Desassoreamento da Pateira de Fermentelos, que envolve operações de dragagem dos 
fundos e deposição dos materiais dragados.  

 Reconstrução do açude no rio Águeda, a jusante da confluência do rio Cértima. 

Em fase de Anteprojeto foram propostos dois cenários alternativos (Cenário 1 e 2) para as 
dragagens, que diferiam entre si na cota de fundo, na área de intervenção da dragagem, no 
volume de material dragado, na área e na altura de deposição dos materiais dragados. 

Relativamente à reconstrução do açude, foram consideradas duas soluções para a 
reabilitação do açude denominadas Solução 1 e Solução 2. Estas soluções diferem 
essencialmente na conceção do próprio açude, em que na solução 1 corresponde a um 
açude com comporta insuflável em borracha, e a solução 2 a um açude com comportas de 
pranchas em madeira e encontros em betão. 

A decisão da DIA foi no sentido da adoção do Cenário 2 para a dragagem e deposição e para 
a reconstrução do açude no rio Águeda “(…)qualquer que seja a solução construtiva a 
adotar, deve ser assegurada/garantida a sua total transposição pela fauna, quer no período 
estival quando o açude está em funcionamento (…)” 
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Foram assim efetuados os ajustamentos necessários ao projeto, de forma a dar 
cumprimento ao exigido na DIA, nomeadamente no que se refere às áreas de dragagem e de 
deposição, de forma a minimizar a afetação de habitats e biótopos importantes do ponto de 
vista da conservação da natureza, bem como, a seleção de novas áreas de deposição para 
substituição da área OB2 eliminada. 

 

Elementos Constituintes do Anteprojeto versus Projeto de Execução 

 

Fonte: RECAPE 

Relativamente às áreas de dragagem, estas foram como já apresentado em fase prévia do 
projeto de execução e aprovado pela Autoridade de AIA, redefinidas de forma a minimizar as 
interferências com habitats e vegetação com valor natural (Elemento n.º 1 da DIA – Estudo 
de Identificação, Cartografia e Descrição dos Valores Florísticos e de Vegetação Presentes na 
Pateira de Fermentelos), tendo resultado uma nova configuração para a área DGN1, por 
eliminação da área central da mesma, e para a área DGS2, a qual ficou limitada ao 
aprofundamento de um canal estreito (cerca de 15 m de largura). 

Segundo o RECAPE, e de acordo com os levantamentos efetuados para os estudos do 
Elemento n.º 1 – Estudo de Identificação, Cartografia e Descrição dos Valores Florísticos e de 
Vegetação Presentes na Pateira de Fermentelos, na zona central da DGN1 agora excluída da 
dragagem, aparecem espécies do habitat 3150 – lagos eutróficos naturais, pelo que embora 
estas espécies já não tenham sido identificadas numa segunda visita, considerou-se mais 
prudente eliminar essa zona da dragagem, uma vez que a ceifa que podem ter sofrido não as 
impede de voltar a aparecer. No caso da DGS2, por se inserir numa zona com formações de 
macrófitas com salgueiros, limitou-se a dragagem à zona do canal e sem qualquer 
interferência também, com o habitat 91E0 pt3 que é marginal. 

Relativamente à área de dragagem DGS1 mantém-se no essencial como no Anteprojeto. 

Desta redefinição das manchas, a atual área de dragagem é de 600 396 m2 face aos 
695 922 m2, previstos em Anteprojeto. 

Pressupõe-se a dragagem à cota 3,30 m (NM), tal como previsto em Anteprojeto, sendo o 
volume atualmente envolvido de 209 546 m3, face aos 249 714 m3, previstos em 
Anteprojeto. 
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No que respeita às áreas de deposição, e como já apresentado em fase prévia do projeto de 
execução e aprovado pela Autoridade de AIA, foram eliminadas as áreas OB1 e OB2, tendo 
sido identificadas novas áreas em substituição destas. Saliente-se que a eliminação da área 
OB2 é uma imposição da DIA e, em relação à OB1, a sua eliminação deveu-se a critérios 
técnicos e ambientais. 

Com efeito, estando as áreas a dragar no setor sul da Pateira mais próximas da margem 
esquerda (DGS1 e DGS2), considerou-se que fazia todo o sentido, em termos operacionais e 
de custos, que as áreas de deposição se situassem nessa margem, eliminando, também com 
isso a necessidade de atravessamento pela tubagem de repulsão, de uma zona onde estão 
presentes formações de macrófitas com salgueiros e bosques paludosos 91E0pt3 
(salgueiral). A própria mancha de deposição OB1, embora não apresentasse, em grande 
parte da sua área, formações de vegetação com valor relevante do ponto de vista da 
conservação da natureza, tem contudo importância pela presença de habitats de 
alimentação de aves aquáticas. 

Na sequência desta eliminação, e tendo por base a não afetação de habitats ou biótopos de 
interesse para a conservação da natureza, foram selecionadas 3 novos locais de deposição 
na zona sul da Pateira (FER3, FER4 e FER5) substituindo os anteriores. 

Estes novos locais situam-se assim junto à margem esquerda, apresentando no total cerca 
de 12 ha de área e servirão para a deposição de parte do sedimento dragado na área DGS1 e 
da totalidade do sedimento dragado na DGS2. 

As áreas OR1, FER1 e FER2 foram mantidas, mas com algumas alterações em termos de 
dimensão, em relação à fase de Anteprojeto. Assim, a mancha OR1 foi reduzida para cerca 
de metade da área prevista em Anteprojeto, por se ter considerado que, do ponto de vista 
técnico e de custos da operação, não era vantajosa a deposição do sedimento numa área tão 
vasta. Embora a altura de deposição de sedimento seja mais elevada nesta nova 
configuração (14 cm face aos 7 cm em Anteprojeto), considera-se que não está 
comprometida a facilidade de secagem do material, face aos cuidados colocados na 
drenagem das áreas de deposição, conforme projeto elaborado e entregue previamente à 
Autoridade de AIA, em abril de 2016, e por esta aprovado. 

A mancha de deposição FER1 sofreu também uma redução em termos de área, 
principalmente devido à necessidade de exclusão de uma zona marginal à Pateira, onde 
ocorre vegetação com valor do ponto de vista da conservação da natureza (formações de 
macrófitas com salgueiros). 

Por último, a mancha de deposição FER2 apresenta também uma área um pouco menor, 
devido à necessidade de exclusão de algumas zonas onde ocorrem ocupações sensíveis 
(como poços, quintais, vinha, olival, etc.), conforme se avaliou em pormenor no âmbito da 
elaboração do projeto de drenagem dos terrenos, para resposta ao Elemento n.º 6, prévio 
ao RECAPE. 

No que se refere ao dimensionamento geral do sistema de drenagem, verifica-se que os 
caudais excedentes a drenar são da mesma ordem de grandeza dos caudais pluviais, não 
sendo por isso de esperar agravamento nas condições de escoamento natural. Para o caso 
particular da FER 4 não foram previstas medidas de drenagem, prevendo-se que os caudais 
gerados escoem livremente para a lagoa, mantendo-se as condições naturais da linha de 
água que a atravessa. 
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Relativamente ao açude no rio Águeda, mantém-se a sua execução com uma solução que se 
baseia na Solução 1 do Anteprojeto: açude com comporta insuflável de borracha, com a 
consideração do definido na Condicionantes 8 da DIA e tendo em conta os trabalhos 
desenvolvidos no estudo do Elemento n.º 3 (Reconstrução do Açude) dos Elementos a 
Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, 
entregue em abril de 2016 à CA e por estar aprovado. 

A solução apresentada permite dar resposta às condicionantes colocadas na DIA, 
nomeadamente: 

 Condicionante 8 - Regime de caudais ecológicos. 

 Elemento 15 a apresentar em sede de RECAPE·- Projetos dos dispositivos de passagem 
para peixes e de passagem para enguias. 

 Elemento 19 a apresentar em sede de RECAPE 19 - Plano de Recuperação paisagística 
para as áreas afetadas que inclua uma proposta de integração paisagística do açude. A 
proposta de recuperação paisagística das margens do rio na zona de construção do 
açude deve contemplar técnicas de engenharia natural. 

De acordo com o RECAPE, esta solução de açude permite ainda, fora do período em que está 
insuflado, uma desobstrução total da secção de vazão, com reposição do escoamento 
natural, o que representa uma vantagem importante para minimização de impactes 
ambientais. 

Ainda segundo o RECAPE, o regime de funcionamento para o açude prevê que este só estará 
insuflado nos meses de julho a setembro, dependendo do ano hidrológico, e se a cota de 
água na Pateira estiver abaixo de 4,1 m e se as afluências forem suficientes para o 
funcionamento da passagem para peixes. Deste modo, a questão de caudais ecológicos só se 
colocará nestas condições. 

Os caudais escoados na secção do açude são, durante a maior parte do tempo, os caudais 
naturais afluentes à Pateira. As condições que ditam o enchimento do açude correspondem 
a caudais fluviais inferiores a cerca de 0,25 a 0,28 m3/s. 

No que se refere ao dispositivo de passagem para peixes, a solução adotada será o tipo de 
rampa preconizada por Larinier et al. (2006), adjacente ao açude a construir no rio Águeda. 

Na rampa são assim previstos blocos de pedras, que promovem turbulência e, 
consequentemente, a dissipação de energia do escoamento e redução da velocidade. Estes 
blocos estabelecem zonas de remanso do escoamento e permitem o descanso dos peixes 
que efetuam o trânsito do dispositivo. Os blocos dispõem-se em filas, com eixos 
desencontrados, encastrados num fundo revestido a enrocamento. 

MODO DE EXECUÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

Para a intervenção nas áreas DGN1 e DGS1, o equipamento de dragagem preconizado 
consiste numa Draga de Corte, Sucção e Repulsão (DCSR). 

Trata-se de uma draga de pequeno porte, auto-propulsionada, que opera com um calado de 
0,6 m-1,0 m, com uma capacidade de varrimento de (30,0 m – 50,0 m) e com capacidade de 
posicionamento estável pelos seus próprios meios. Draga à profundidade máxima de 10,0 m. 
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Esta draga tem a particularidade de não causar turbidez significativa por ressuspensão dos 
sedimentos, porque estes são aspirados numa proporção média de 15-25% sólido e 75-85% 
líquido. 

Para a intervenção na zona DGS2, e com o objetivo de minimizar a afetação do Habitat 
Prioritário 91EO, é preconizada uma solução de dragagem e de deposição de dragados, que 
consiste em dragagem hidráulica por corte, sucção e repulsão, com uma draga de pequeno 
porte. Os sedimentos são aspirados numa proporção média de 15-25% sólido e 75-85% 
líquido. A linha de repulsão é constituída por tubagens de PVC de Φ200-250 mm. 

Este tipo de draga, de pequenas dimensões, possui capacidade para repulsar os sedimentos 
a distâncias consideráveis (superiores a 1 000 m), face às granulometrias dos materiais a 
dragar (predominantemente siltes e argilas). Trata-se de um equipamento muito versátil e 
ligeiro, com grande adaptabilidade aos meios onde opera, neste caso constituído por um 
canal de pequena dimensão. 

Em termos gerais, a deposição implica a montagem de linhas de repulsão flutuantes (no 
plano de água), ou terrestres, a instalação de difusores/aspersores, em diversas localizações, 
que consistem em dispositivos que permitem a saída controlada do sedimento, bem como a 
seleção da descarga de cada difusor por meio de válvulas de seccionamento. 

O escoamento dos caudais tendo em vista a deposição dos sedimentos será, sempre que 
necessário, orientado através da construção de diques e valas, longitudinais e transversais. 
Nas zonas florestadas, onde a infiltração é maior e a deposição dos sedimentos é facilitada 
pela vegetação existente, os diques e as valas podem ser dispensados. 

Os caminhos a preservar serão protegidos com diques e valas, sempre que as cotas a que se 
situam não garantam que os mesmos não serão galgados. 

O estaleiro correspondente a um local onde se possa efetuar as montagens/desmontagens 
da draga, apoiado por um contentor, corresponde ao aprovado pela DIA, correspondendo a 
um parque de estacionamento junto da estalagem da Pateira, na margem esquerda da 
lagoa, com fácil a cesso à água e já impermeabilizado. 
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Local Proposto para o Estaleiro (montagem/desmontagem da draga) 
Fonte: RECAPE 

O estaleiro de apoio à obra deverá ficar localizado próximo do local onde decorrerá a 
intervenção, preferencialmente na margem esquerda do rio Águeda, numa área já 
intervencionada, nas imediações da ponte de Requeixo.  

 

 

Vista em planta do local para implantação do estaleiro (Ponte de Requeixo) 
Fonte: RECAPE 

Prevê-se um prazo de execução de cerca de 7 meses, de modo a que se possa cumprir com 
as condicionantes da DIA que não permitem a execução das dragagens entre o início do mês 
de fevereiro e 15 de junho, face ao elevado valor conservacionista de espécies da avifauna e 
da ictiofauna presente (Condicionante 1 da DIA). 

 

4. 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. 

CONDICIONANTES 

1. A fase de construção do projeto não deve ocorrer entre o início do mês de fevereiro e 15 
de julho, face ao elevado valor conservacionista de espécies da avifauna e da ictiofauna 
presentes. 

Verifica-se que a condicionante encontra-se nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução 
(Anexo C.3), que serão incluídas no contrato a celebrar no âmbito do concurso da 
empreitada, nomeadamente na subalínea 4, da alínea 2.2.1, do ponto 2.2. das obrigações 
ambientais gerais. Verifica-se assim, que o projeto de execução dá cumprimento a esta 
condicionante da DIA. 
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2. Não afetar as áreas de ocorrência de habitats naturais, bem como as áreas de ocorrência 
de biótopos de utilização faunística (nomeadamente caniçais, prados-juncais, zonas de paul, 
comunidades de macrófitas, zonas ripícolas), nem com as intervenções de dragagem e de 
construção do açude, nem com as ações de deposição de materiais dragados. A aprovação 
das áreas de intervenção de dragagem, de construção do açude e de deposição dos 
materiais dragados, fica condicionada aos resultados de estudo detalhado e rigoroso que 
identifique, cartografe e descreva os valores florísticos e de vegetação presentes (habitats 
naturais da Diretiva Habitats e biótopos de utilização faunística) na área do projeto. 

Para o cumprimento desta condicionante foi elaborado um estudo que corresponde ao 
Elemento n.º 1 entregue nos Elementos a apresentar Previamente ao RECAPE, o qual foi 
aprovado pela Autoridade de AIA. 

Para tal foi realizado o estudo botânico de base solicitado pela DIA (Elemento n.º 1) que 
complementou os elementos de caraterização do EIA, e onde se elaborou a cartografia da 
vegetação, que incluiu os habitats naturais classificados pelo Anexo I da Diretiva Habitats, 
em Sistema de Informação Geográfica (SIG), a cartografia de espécies exóticas invasoras, 
assim como a caracterização botânica geral da Pateira. 

No seu seguimento foram redefinidas as áreas de dragagem e de deposição para a 
minimização de impactes e realizado o projeto de restabelecimento / recuperação do 
habitat prioritário 91E0, na zona de influência da construção do açude no rio Águeda, com o 
reforço da vegetação ripícola integrante deste habitat, acelerando a sua expansão e a 
colonização de novas áreas. 

Na análise do estudo apresentado, concluiu-se que se concorda com as alterações propostas 
para o projeto de execução, tendo em consideração que, as mesmas minimizam os impactes 
ambientais previstos no anteprojeto. 

Contudo, é referido que deviam ser considerados os seguintes aspetos: 

i) Equacionar a colocação de cavaletes para suporte da tubagem, caso ocorram locais com 
terreno firme, nos trajetos de acesso da tubagem que transporta os dragados às áreas de 
deposição OR1 (na linha flutuante/linha terrestre mais a norte) e FER 5. 

ii) Relativamente ao Projeto de restabelecimento/restauração do habitat 91E0 no local de 
reconstrução do açude, considera-se que: 

 Não deverá proceder-se à aplicação de glifosato por pincelagem no tronco após o 
corte da acácia, utilizando-se unicamente, como metodologia, o controlo físico, quer 
no controlo inicial quer no controlo de seguimento. 

 O controlo de seguimento deverá ser efetuado, pelo menos, no 2º ano (ano da 
plantação) e no sequente ano de monitorização proposto. Deve consistir no arranque 
de eventual germinação de sementes, e, no arranque ou corte da rebentação que 
ocorrer nos troncos cortados no 1º ano. 

Estas medidas estão incluídas nas Cláusulas técnicas do projeto de Execução, nas Condições 
Ambientais, pelo que se considera esta condicionante cumprida. 
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DRAGAGEM 

3. Adotar o Cenário 2 de dragagem. 

O Projeto de Execução dá cumprimento ao definido na DIA no que diz respeito à dragagem 
da Pateira, uma vez que foi adotado o Cenário 2, que contempla menores áreas e volumes 
de dragagem. 

As áreas de dragagem foram redefinidas, de forma a minimizar as interferências com 
habitats e vegetação com valor ecológico, tendo resultado uma nova configuração para a 
área DGN1, por eliminação da área central da mesma, e para a área DGS2, a qual ficou 
limitada ao aprofundamento de um canal estreito (cerca de 15 m de largura), mantendo-se, 
no essencial, como no Anteprojeto a área DGS1. Dessa redefinição das manchas, a atual área 
de dragagem passou a ser de 600.396 m2, face aos 695.922 m2 previstos em Anteprojeto. 
Pressupõe-se a dragagem à cota 3,30 m (NM), tal como previsto em Anteprojeto, sendo o 
volume atualmente envolvido de 209.546 m3, face aos 249 714 m3 previstos em 
Anteprojeto. 

DEPOSIÇÃO DE DRAGADOS 

4. Excluir a área OB2. 

Foi eliminada a área de deposição de sedimentos OB2, para dar cumprimento à DIA. 
Contudo, também foi eliminada a área OB1 devido a critérios técnicos e ambientais. 

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

5. Garantir a manutenção do contínuo fluvial das linhas de água que intersetam as áreas de 
deposição FER1 e FER2, através da construção de motas ou diques. 

As zonas de deposição FER1 e FER 2 situam-se na margem esquerda da Pateira e ocupam 
uma área essencialmente agrícola. Apresentam uma área total de cerca de 14 ha e 17 ha, 
respetivamente, totalizando cerca de 31 ha. No terreno não existem quaisquer evidências de 
linhas de água. As duas zonas são planas, com pequenos desníveis entre as extremidades 
norte e sul, mas com cerca de 1,0-1,5 m entre as extremidades poente e nascente, que 
determinam que a deposição dos sedimentos se efetue neste mesmo sentido, poente-
nascente.   

Nessas zonas de deposição, verifica-se a existência de um número considerável de poços, 
para os quais se prevê proteção, assegurada por um dique.   

Do mesmo modo prevê-se a proteção de habitações, quintais, instalações agrícolas, de uma 
plantação de olival e de uma zona de lazer particular, na área de deposição FER2, e de 
pequenas edificações agrícolas e poços com noras existentes, a preservar, na zona de 
deposição FER1. Na área de deposição FER2, não foi considerada para deposição uma 
parcela no extremo norte, devido à concentração de poços nesse local.   

A área útil para deposição, desenhada à escala de projeto de execução, é, deste modo, 
inferior à área total disponível, sendo de 13,7 ha e 16,2 ha, respetivamente para a FER1 e 
FER2.   

De acordo com o RECAPE, encontram-se previstas 4 fases de deposição de sedimentos. Na 
primeira fase inicia-se pela periferia oeste, na zona central, a partir da linha de terra 1 e do 
difusor D10, alternando as descargas entre os difusores D10 a D1 e preenchendo toda esta 
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subárea no sentido (W-E). Para tal, será necessário criar um sistema de escoamento que seja 
o mais longo possível, através de pequenos diques de retenção/condução de caudais, 
conforme pormenores do projeto de execução, bem como garantir a estabilidade e o não 
galgamento do caminho longitudinal central entre as duas áreas FER1 e FER2, através da 
construção de uma vala longitudinal. A vala passará sob o referido caminho, assegurando a 
continuidade do escoamento hidráulico para nascente, na passagem hidráulica indicada no 
projeto. Para jusante da secção a vala longitudinal tem pendente para sul. Na vala de 
drenagem longitudinal é referido serem asseguradas as passagens para acesso a terrenos 
privados, em particular aqueles que foram excluídos das zonas de deposição. É, ainda, 
referido existirem nessa zona outras valas de drenagem, pouco expressivas, mas que serão 
mais aprofundadas, permitindo, por um lado, a construção dos diques com material 
proveniente dessa escavação e, por outro, o reforço do sistema de drenagem.   

Na segunda fase, a deposição inicia-se igualmente pela periferia W junto ao caminho central, 
com um novo posicionamento da linha de terra 2 do lado nascente do arruamento, 
mantendo ainda o troço inicial de ligação à linha flutuante e a partir do difusor D9. As 
descargas serão igualmente alternadas de D9 a D1, sendo igualmente necessário constituir 
diques longitudinais de retenção/condução de caudais e também um sistema de 
drenagem/defesa ao longo do caminho periférico nascente, incluindo passagens hidráulicas, 
quando necessário, que permitem o escoamento para a Pateira, conforme pormenores do 
projeto de execução. 

A terceira fase pressupõe a mudança de posição quer da linha flutuante, quer da linha de 
terra, face às distâncias de repulsão. Assim, a inserção da linha flutuante à de terra far-se-á 
pela zona mais a nascente da subárea de deposição FER1.2, cuja linha de terra 3 avançará 
segundo a orientação das leiras agricultadas, até ao limite periférico poente da subárea de 
deposição FER2.2. Nessa zona infletirá para norte e para sul, de modo a distribuir o 
posicionamento dos difusores D1 a D10, os quais avançarão no sentido W-E, com as 
deposições alternadas. De igual modo, como nas subáreas anteriores, serão criados diques 
(9 a 12) de retenção/condução de caudais no sentido N-S. Estes caudais drenarão para a vala 
longitudinal VD3, passando para a FER1.2. através da passagem hidráulica a colocar no 
vértice SE desta subárea FER2.2.   

A quarta fase diz respeito à deposição dos sedimentos na sub-área FER1.2., aproveitando o 
posicionamento da linha de terra 3. Essa será interrompida imediatamente antes do 
caminho central e deriva para norte e para sul, onde serão colocados 8 difusores do lado 
oeste. O sistema de avanço do preenchimento será semelhante ao anterior, requerendo, de 
igual modo, dois diques de retenção/condução de caudais no sentido N-S e a deposição 
efetua-se predominantemente desde o difusor D1 até ao D8 com as correspondentes 
alternâncias. Estas mesmas alternâncias vão permitindo que as velocidades de escoamento 
sejam menores e, simultaneamente, mais rápidas as decantações dos componentes mais 
finos dos sedimentos. O caminho periférico nascente será protegido por uma vala e dique, 
conforme pormenor do projeto de execução. Para além dos diques periféricos, prevê-se, 
ainda, a criação de passagens hidráulicas que se tornarem necessárias.  

Tendo em consideração o projeto de execução considera-se que foi dado cumprimento a 
esta condicionante da DIA. 
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6. Nas áreas arborizadas, caso haja deposição de dragados (devidamente justificada), a 
mesma não deverá ultrapassar substancialmente a espessura de sedimentos que se realiza 
naturalmente nas alturas de maior cheia. 

De acordo com o RECAPE, a maioria das zonas de depósito são campos agrícolas / pastagens, 
sem condicionamentos, sendo que nas áreas florestais, já adaptadas a situações de cheia, 
far-se-á contudo a deposição apenas nas entrelinhas, deixando a base das árvores liberta de 
qualquer aterro. Considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

7. A deslocação da tubagem de repulsão que encaminhará o material dragado para os locais 
de depósito, não deve atravessar nem afetar locais de ocorrência do Habitat Natural 
prioritário 91E0, nem biótopos relevantes de utilização faunística. 

A Autoridade de AIA verificou o cumprimento desta condicionante na análise efetuada aos 
elementos entregues previamente ao RECAPE, nomeadamente o Elemento 1, tendo sido 
referido no seu parecer: 

“Os locais de acesso da tubagem que transporta os dragados às áreas de deposição foram 
selecionados de forma a minimizar o atravessamento do habitat 91E0pt3, tendo sido 
privilegiados os locais onde existem aberturas, como caminhos ou zonas marginais de valas, 
ou áreas de macrófitas sem salgueiros. Nas áreas de deposição FER1 e FER3, em que há 
situações pontuais de atravessamento de manchas de salgueiros, é proposta a minimização 
da afetação com a colocação da tubagem sobre cavaletes, evitando a deposição direta sobre 
a vegetação.” 

No quadro que se segue apresenta-se a forma como as medidas de minimização foram 
aplicadas em cada um dos locais de deposição para a passagem da tubagem. 

Medidas de Minimização Relativas à Passagem das Tubagens de Repulsão sobre Habitats, de acordo com os 
Locais de Deposição 

 
Fonte: RECAPE 
 

Considera-se assim cumprida esta condicionante da DIA. 

RECONSTRUÇÃO DO AÇUDE NO RIO ÁGUEDA 

8. Caso seja demonstrada a indispensabilidade da construção do açude, qualquer que seja a 
solução construtiva a adotar, deve ser assegurada/garantida a sua total transposição pela 
fauna, quer no período estival quando o açude está em funcionamento, quer nas épocas de 
migração das principais espécies de migradores, não podendo constituir obstáculo, pela 
criação de qualquer ressalto hidráulico, à livre circulação piscícola. 
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No Elemento n.º 3 da DIA relativo aos elementos a entregar previamente ao RECAPE foi já 
demonstrada a indispensabilidade do açude e apresentado o seu projeto e modo de 
funcionamento. 

Sobre este assunto foi referido no parecer relativo a esses elementos o seguinte: 

“Constata-se que a solução apresentada, consistindo num açude de borracha insuflável, com 
uma altura de 1,30 m, para funcionar apenas nos meses de julho, agosto e setembro, 
complementado por uma rampa de passagem para as espécies ícticas durante esse período, 
vem substituir a título definitivo a provisória e precária barreira de aterro que todos os anos 
no início do período estival é colocada no local. Aquela barreira de aterro, reposta 
anualmente, destinava-se a derivar parte do caudal do rio Águeda para a Pateira de 
Fermentelos aumentando a quantidade de água e, consequentemente, elevação do nível da 
mesma, garantindo melhores condições ambientais na pateira, maiores disponibilidades 
hídricas para a rega tradicional e melhores condições às atividades lúdicas associadas ao 
usufruto do plano de água. 

Considera-se que a solução agora apresentada demonstra, de forma clara e inequívoca, a 
necessidade da sua implementação. Porquanto o espelho de água e a profundidade da 
Pateira, sendo bastante variáveis ao longo do ano, reduzem-se em cerca de metade nos 
meses de julho, agosto e setembro, tornando-se necessário induzir a estabilização do nível da 
Pateira. Por outro lado, do ponto de vista da conservação da fauna aquática, a construção do 
açude, com o aumento da coluna de água até cerca de 50 cm, irá permitir que se mantenha 
uma área alagada mais extensa no período estival, criando condições ideais para a 
conservação da fauna aquática, por disponibilizar maiores áreas de habitat adequado, e 
diminuirá a adequação dos habitats para as espécies exóticas invasoras. 

Relativamente à solução proposta para a transposição da ictiofauna, no açude do rio 
Águeda, para funcionar nos meses de julho, agosto e setembro (fora do período de migração 
das espécies), do tipo rampa, em blocos de pedra encastrados num fundo revestido a 
enrocamento, considera-se a mais adequada às espécies em presença e à altura do 
obstáculo, em tudo idêntica aos recentes dispositivos implantados nos açudes do rio 
Mondego, entre o Açude-Ponte de Coimbra e a barragem da Raiva.” 

Considera-se que foi dado cumprimento a esta condicionante da DIA. 

9. Garantir o caudal ecológico. 

O regime proposto, e aprovado pela Autoridade de AIA baseia-se no método do INAG (DSP, 
2002), no que respeita a anos médios ou húmidos. É referido que o método foi simplificado, 
mantendo-se, no entanto, a premissa de base de impor regimes que mimetizem as variações 
sazonais do escoamento natural. Para anos secos, propôs-se uma metodologia que 
permitirá, por um lado, identificar situações de seca em tempo real e, por outro, ajustar para 
baixo, concomitantemente, o programa de referência válido para anos médios e húmidos. 
Foi apresentado um quadro com as estimativas dos caudais ecológicos mensais a assegurar 
na seção do açude em anos húmidos, médios e secos segundo o referido método utilizado.  

De acordo com o regime de funcionamento, o açude só estará insuflado nos meses de julho 
a setembro, se a cota de água na Pateira estiver abaixo de cerca de 4 m e se as afluências 
forem suficientes para o funcionamento da passagem para peixes. Os caudais escoados na 
secção do açude são, durante a maior parte do tempo, os caudais naturais afluentes. As 
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condições que ditam o enchimento do açude correspondem a caudais fluviais inferiores a 
cerca de 0,25 a 0,28 m3/s. 

Considera-se que foi dado cumprimento à condicionante em causa. 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER PREVIAMENTE À ENTREGA DO RECAPE: 

1. Estudo rigoroso e detalhado que identifique, cartografe e descreva os valores florísticos e 
de vegetação presentes (habitats naturais da Diretiva Habitats e biótopos de utilização 
faunística), que demonstrando não afetação das áreas mencionadas deve ser comprovada 
com a apresentação de um projeto de restabelecimento/recuperação/recriação do Habitat 
Natural prioritário 91E0 após a fase de construção, nas zonas de reconstrução do açude, de 
desvio do curso de água (construção da derivação em canal pela margem direita e 
construção da ensecadeira que permita esse desvio), e, de construção dos dispositivos de 
transposição da ictiofauna, bem como na sua envolvente próxima. 

2. Demonstração de que as alterações na hidrologia e hidrodinamismo na Pateira resultantes 
das intervenções de dragagem e de construção do açude promovem a 
manutenção/melhoria da disponibilidade de habitats de utilização faunística, 
nomeadamente para nidificação, alimentação, repouso e abrigo das espécies de aves alvo de 
orientações de gestão para a ZPE da Ria de Aveiro, e, promovem a continuidade fluvial, 
reprodução e crescimento para as espécies ícticas de elevado valor conservacionista.  

3. Demonstração, clara e inequívoca, da indispensabilidade da construção do açude no rio 
Águeda. Deve ser igualmente comprovado que esta barreira transversal fluvial é necessária, 
também, para a manutenção/melhoria do estado de conservação dos ecossistemas 
presentes e da biodiversidade. Caso seja demonstrada a indispensabilidade de construção 
do açude, deve ser apresentado um projeto detalhado e rigoroso da solução construtiva que 
permita assegurar a total transponibilidade nas épocas de migração da ictiofauna, quer 
quando o açude está operacional, quer quando não está, sendo que para tal, devem ser, 
também, identificadas e caracterizadas as espécies ícticas presentes. 

4. Caso seja adotada a Solução 1 na construção do açude, devem ser apresentadas soluções 
de revestimento de integração paisagística, com recurso a materiais (e técnicas) locais e 
naturais, para o edifício de posto de controlo e os encontros do açude nas duas margens. 

5. Solução alternativa para a intervenção técnica de dragagem na zona DGS2. Devem ser 
ponderadas tipologias e técnicas de intervenção que minimizem a afetação do Habitat 
Prioritário 91E0. 

6. Projeto de drenagem nas áreas de depósito dos dragados que facilite o processo de 
secagem dos sedimentos espalhados nas áreas agrícolas e florestais.  

Estes elementos foram analisados pela Autoridade de AIA, tendo sido emitido um parecer 
como referido no capítulo 2. Antecedentes. Tendo em consideração a análise já efetuada no 
presente parecer, importa, neste ponto, verificar os seguintes aspetos que ficaram por 
analisar e referidos no parecer da CA emitido no âmbito dos elementos a entregar 
previamente ao RECAPE: 
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iii) Justificar, o melhor possível, as opções construtivas apresentadas para o dispositivo de 
transposição da ictiofauna, no que respeita à dimensão dos blocos, ao declive da rampa e ao 
espaçamento entre blocos. 

No RECAPE é apresentada a justificação das opções construtivas, sendo que no que respeita 
à dimensão dos blocos, ao declive da rampa e ao espaçamento entre blocos, este remete 
para a descrição de projeto do Capitulo III, bem como para a memória do projeto do açude 
em anexo ao RECAPE (Anexo C.1).  

Considera-se que a justificação apresentada cumpre o pretendido.  

No que se refere ainda à integração das estruturas construídas, importa referir que quanto 
ao revestimento exterior dos maciços e do muro guia, ambos em betão, o documento em 
avaliação é omisso, sendo que a DIA destacava esta componente do Projeto. Assim, e para o 
Elemento 4, considera-se que deve ser dada resposta a esta questão no RECAPE, em 
consonância com o expresso na DIA. 

De forma a dar resposta ao elemento 4, é referido no RECAPE que “no que se refere aos 
encontros do açude (…) esclarece-se que o muro guia de gravidade adoçado ao açude é em 
betão, cofrado no local, e não carece de revestimento especial, uma vez que outro material é 
desfavorável às condições de escoamento e potencia a acumulação de detritos”, e 
relativamente aos maciços do açude considera que “não ser de introduzir materiais de 
revestimento pois estes podem alterar a secção de vazão considerada no dimensionamento. 
Contudo, sugere-se a integração paisagística dos maciços através da pintura da superfície de 
betão em cor de “Terra brown” (RAL 8028), que deverá ser também aplicada nas zonas do 
muro guia onde não está prevista o substrato vegetal.” 

Quanto à estrutura de ancoragem em betão - encontros - do açude, a comissão de avaliação 
considera desadequada a solução proposta com recurso a pintura numa tonalidade castanha 
"Terra brown" (RAL 8028), sendo que não se considera sequer a solução de uma pintura 
como uma solução adequada tanto em termos estéticos como ecológicos. 

A solução indicada na DIA remete para o revestimento de pedra dos encontros seguindo a 
mesma linguagem, e em coerência, com a solução proposta para o Edifício de Comando. 
Importa referir que um dos encontros, em forma de “cubo” tem áreas expostas que 
correspondem às “paredes” do mesmo: 8 m2, 6,3 m2 e a superfície superior, ou de topo, com 
13,4 m2. São áreas significativas e que exigem um tratamento em consonância com o valor 
cénico do local. 

Face ao exposto, a medida de minimização prevista para esta componente não se considera 
cumprida. Nestes termos, deve ser apresentada a solução do revestimento das superfícies 
em betão por pedra natural cuja forma de fixação deve ser igualmente proposta. A solução a 
apresentar deve vir acompanhada das peças desenhadas necessárias à sua correta execução 
para avaliação e aprovação. 
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EM SEDE DE RECAPE: 

7. Cartografia com os traçados/corredores a utilizar para passagem da tubagem de repulsão 
de dragados para os locais de depósito, que permita a demonstração da Condicionante n.º 6. 

Foi apresentada, no Anexo C.2, a cartografia de visualização da situação, com o objetivo de 
facilitar o processo de secagem dos sedimentos espalhados, considerando-se que dá 
cumprimento ao solicitado. 

8. Regime de caudal ecológico.  

O regime proposto, baseia-se no método do INAG (DSP, 2002), no que respeita a anos 
médios ou húmidos. Foi apresentado um quadro com as estimativas dos caudais ecológicos 
mensais, a assegurar na seção do açude, para anos húmidos, médios e secos segundo o 
referido método do INAG, bem como o regime de funcionamento do açude, considerando-
se adequados. 

9. Resultados de uma nova campanha de amostragem, antes da dragagem, de forma a 
caracterizar corretamente os sedimentos que serão colocados sobre os terrenos agrícolas e 
verificar a compatibilidade dos sedimentos dragados com a finalidade a que se destinam. 

É apresentado no RECAPE o “Relatório da Recolha de Sedimentos na Pateira de 
Fermentelos” (Anexo D) resultante da campanha realizada no âmbito da realização do 
Projeto de Execução, que envolveu a recolha de 12 carotes. 

Verifica-se que 80% das amostras analisadas eram argilosas ou argilo-limosas e 15% franco-
argilosas ou franco-limosas, indicando que o fundo da Pateira é constituído por sedimento 
de granulometria fina a muito fina. Todas as amostras analisadas enquadram o sedimento na 
Classe 1 de qualidade, tanto em relação aos metais pesados como aos compostos orgânicos. 
Se forem considerados os teores expressos em matéria seca, verifica-se que, em relação aos 
metais pesados, a grande maioria das amostras enquadra-se na Classe 1, surgindo 
pontualmente Classe 2, principalmente no que se refere ao níquel. Relativamente ao 
conteúdo de matéria orgânica, os resultados dos ensaios realizados indicam que se está 
perante um sedimento com uma carga orgânica significativa. Este facto é explicável pela 
quantidade de vegetação que se observa no plano de água, em particular a invasora jacinto 
de água que, ao morrer, se deposita no fundo, contribuindo para o enriquecimento do 
sedimento em matéria orgânica facilmente degradável.   

Para a avaliação da compatibilidade com os locais de deposição realizaram-se amostragens 
dos solos nesses locais, conforme se apresenta no relatório específico, que integra também 
o Anexo D do RECAPE.  

Os parâmetros de fertilidade dos sedimentos revelaram características idênticas aos solos 
envolventes, concretamente pH Ácido, teores muito altos de matéria orgânica, teores de 
potássio muito superiores aos de fósforo e teor considerável de argila. O teor em metais 
pesados e compostos orgânicos nos sedimentos revelam sedimentos de Classe 1 – Material 
dragado limpo e de Classe 2 - Material dragado com contaminação vestigiária. 

Tendo em conta os usos agrícola e florestal definidos em projeto para a aplicação dos 
sedimentos dragados, considera-se que poderão apresentar interesse na melhoria ou 
manutenção das suas características de fertilidade, concordando-se com o documento, 
podendo contribuir para o aumento no teor em matéria orgânica. 

Considera-se que foi dado cumprimento á DIA. 
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10. Localização, à escala de projeto, das áreas a serem ocupadas pelos dragados, bem como 
das respetivas espessuras dos depósitos. 

Considera-se que, através do Anexo C.2., foi dado cumprimento ao solicitado com a 
apresentação dos locais de depósito em planta e em perfil. 

11. Programa de monitorização que permita avaliar a evolução morfológica das margens da 
lagoa e as cotas do fundo devido ao processo natural de assoreamento. 

No Anexo G é apresentado o “Programa de monitorização da evolução morfológica das 
margens da lagoa e as cotas do fundo”, cujo objetivo é a avaliação e o acompanhamento dos 
efeitos do projeto na Pateira (fundos e margens), de forma a inferir sobre tendência para 
alterações, devido a processos naturais de assoreamento / erosão. 

É proposto no programa a monitorização dos seguintes parâmetros e com as seguintes 
frequências de amostragem, para efeitos de monitorização batimétrica: 

 Antes e logo após a obra: batimetria dos fundos da Pateira correspondentes à área 
molhada, e topo-hidrografia das margens, numa faixa de 30 m acima do limite do 
leito, correspondente ao domínio hídrico; 

 2 e 4 anos após a conclusão da obra: idêntica abrangência dos levantamentos. 

Concorda-se com o proposto neste programa de monitorização. 

12. Caracterização atualizada de todas as pressões existentes e dos níveis de tratamento das 
respetivas unidades, incluindo, as agropecuárias, localizadas na área da bacia hidrográfica 
que drena para a Pateira. 

Através de dois quadros foram apresentadas as cargas provenientes de fontes pontuais 
rejeitadas por setor, no que diz respeito aos parâmetros CBO5, CQO, Ntotal e Ptotal, e as cargas 
difusas, referentes aos parâmetros Ntotal e Ptotal, provenientes da agricultura, pecuária e golfe 
na RH4. 

Através do Anexo F, e não do Anexo G como referido no RECAPE, foram apresentadas as 
localizações das pressões existentes na área da bacia hidrográfica que drena para a Pateira 
de Fermentelos, com as respetivas características organizadas por quadros segundo as 
seguintes áreas: Aquacultura, Pecuárias, Agroindustrial Não Alimentar, Industrial – PCIP, 
Industria alimentar, Pressões e Captações Subterrâneas, Utilizações, ETAR e Outras Pressões, 
segundo os dados fornecidos pela APA / ARH Centro, verificando-se uma grande densidade 
de pressões e sistemas de tratamento associados. Não se encontram assinalados problemas 
de qualidade da água, cumprindo-se os valores limiares a nível nacional e normas de 
qualidade para o Bom Estado.  

Relativamente ao setor da pecuária, responsável pela produção de efluentes que, por 
conterem azoto e fósforo, podem constituir uma importante fonte de poluição, tanto 
pontual (se ocorrerem descargas no solo ou nas águas superficiais) como difusa (se os 
efluentes pecuários forem aplicados nos solos agrícolas de forma menos adequada), 
encontra-se referido que na RH4 existe apenas uma suinicultura com descarga em meio 
hídrico, não tendo sido possível quantificar as cargas de N e de P. 

De facto, no Anexo F encontra-se identificada a tipologia dos sistemas de tratamento das 
unidades e os níveis de tratamento de algumas unidades, considerando-se que foi dado 
cumprimento ao solicitado. 
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13. Classificação atualizada dos estados quantitativos (regime de níveis freáticos) e químico 
(condutividade e concentração de poluentes), com recurso a mais que duas estações. 

A análise do estado quantitativo foi realizada com base no PGRH do Vouga, Mondego e Lis 
(2.º Ciclo), por conter informação mais atualizada, e teve por base nas três massas de água 
(O01RH4, O1 e O2), com a classificação de Bom para O01RH4 e O1 duas e Medíocre para o 
O2. Considera-se que dá resposta ao solicitado. 

Para a classificação do estado químico foram utilizados os dados mais recentes disponíveis 
nas estações da rede SNIRH (três: 186/17; 196/209 e 196/217), comparados com os critérios 
de classificação definidos no PGRH do Vouga, Mondego e Lis (2.º Ciclo). 

De acordo com a análise das estações de monitorização consideradas, entre 2013 e 2015, 
para os parâmetros de avaliação disponíveis, não foram assinalados problemas de qualidade 
da água, cumprindo-se os valores limiares a nível nacional e normas de qualidade para o 
Bom Estado, com exceção na estação 196/209, em que os valores de pH se encontram 
ligeiramente abaixo do limiar fixado para esse parâmetro. 

Considera-se que foi dado resposta ao solicitado. 

14. Caracterização da qualidade dos sedimentos, representativa da área e da coluna de 
sedimentos a dragar, para o Cenário 2, que dê cumprimento ao disposto no Anexo III, da 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

Através do Anexo D, foi apresentado o “Relatório da Recolha de Sedimentos na Pateira de 
Fermentelos”, resultante da campanha realizada no âmbito da realização do Projeto de 
Execução, que envolveu a recolha de 12 carotes. 

Verificou-se que 80% das amostras analisadas eram argilosas ou argilo-limosas e 15% franco-
argilosas ou franco-limosas, indicando que o fundo da Pateira é constituído por sedimento 
de granulometria fina a muito fina. Todas as amostras analisadas enquadram o sedimento na 
Classe 1 de qualidade, tanto em relação aos metais pesados como aos compostos orgânicos. 
Se forem considerados os teores expressos em matéria seca, verifica-se que, em relação aos 
metais pesados, a grande maioria das amostras enquadra-se na Classe 1, surgindo 
pontualmente Classe 2, principalmente no que se refere ao níquel. Relativamente ao 
conteúdo de matéria orgânica, os resultados dos ensaios realizados indicam que se está 
perante um sedimento com uma carga orgânica significativa. Este facto é explicável pela 
quantidade de vegetação que se observa no plano de água, em particular a invasora jacinto 
de água que, ao morrer, se deposita no fundo, contribuindo para o enriquecimento do 
sedimento em matéria orgânica facilmente degradável.   

Considera-se que foi dado cumprimento ao solicitado. 

15. Projetos dos dispositivos de passagem para peixes e de passagem para enguias no açude 
do rio Águeda, caso o Elemento n.º 2 venha a demonstrar a indispensabilidade da 
construção desta estrutura. 

Foi demonstrada a indispensabilidade de construção da infraestrutura hidráulica, implicando 
a construção dos dispositivos de passagem para peixes e passagem para enguias. 

Prevê-se a construção de uma rampa (dispositivo de passagem para peixes) para o 
estabelecimento do “continuum fluvial”, para dirimir os conflitos da migração de algumas 
espécies de peixes presentes neste sistema fluvial, que se insere numa zona com estatuto de 
proteção (Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro-PTZPE0004) e, como tal, incluída na 
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Rede Natura 2000. O açude manter-se-á a maior parte do tempo desinsuflado, só se 
estabelecendo o seu fecho no final de junho, agosto e setembro, se a cota da superfície livre 
na Pateira for inferior a cerca de 4,00 m, a que correspondem a caudais fluviais na secção do 
açude da ordem de 0,20 m3/s. Adotou-se o tipo de rampa preconizada por Larinier et al. 
(2006), adjacente ao açude. Na rampa são previstos blocos de pedras, que promovem 
turbulência e, consequentemente, a dissipação de energia do escoamento e redução da 
velocidade. Estes blocos estabelecem zonas de remanso do escoamento e permitem o 
descanso dos peixes que efetuam o trânsito do dispositivo. Os blocos dispõem-se em filas, 
com eixos desencontrados, encastrados num fundo revestido a enrolamento. 

Interferindo a construção do dispositivo de passagem para peixes, bem como o alargamento 
da secção transversal do rio, com um caminho pedonal existente na margem direita do rio, 
impõe-se a demolição parcial do caminho, tendo sido apresentada uma solução/projeto do 
desvio do caminho pedonal (Anexo C.2). 

Considera-se que o projeto daquele dispositivo contém os elementos considerados 
adequados à perceção da solução proposta, considerando-se essa solução a adequada para 
vencimento do desnível entre as cotas de montante e de jusante da infraestrutura 
hidráulica, dando cumprimento ao solicitado. 

16. Análise das intervenções propostas para as diferentes tipologias da REN afetadas, 
confirmando o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Anexo I do RJREN, cf. se refere 
na referida alínea a) do n.º 3 do artigoº 20.º do referido regime jurídico. 

Relativamente à análise dos Elementos a apresentar em sede de RECAPE, decorrentes do 
cumprimento das condicionantes constantes da DIA, verificou-se a ocorrência de 
ajustamentos nas áreas de dragagem e de deposição, bem como na seleção de novas áreas 
de deposição, para a substituição da área OB2, eliminada. 

No que se refere às áreas de deposição, foram selecionados 3 novos locais na zona sul da 
Pateira, já no concelho de Oliveira do Bairro, com uma área aproximada de 12 ha, 
identificados como FER3, FER4 e FER5. 

De acordo com a carta da REN do Município de Oliveira do Bairro, publicada na Portaria n.º 
203/2014, de 7 de outubro, as áreas propostas para o depósito dos dragados integram as 
tipologias Zonas Ameaçadas pelas Cheias e Faixa de Proteção à Lagoa. 

Conforme o solicitado, o RECAPE apresenta justificações para os requisitos respetivamente 
aplicáveis, que se transcrevem, em: 

Zonas ameaçadas pelas cheias: 

“Esta categoria apenas é mais interferida na FER3 e FER4, tendo a deposição proposta 
objetivos de proteção a áreas agrícolas e portanto, em consonância com as ações possíveis 
de efetuar nesta tipologia de áreas tendo em vista a manutenção da fertilidade e capacidade 
produtiva dos solos inundáveis. 

As características do material a depositar são similares às existentes, criando um aterro de 
reduzida altura e sem alterações da estabilidade e topografia e geomorfologia dos terrenos. 
(para o efeito, foi desenvolvido o estudo solicitado na Medida 9, em sede de RECAPE que 
garante tal situação. Este estudo será entregue com o RECAPE, conforme identificado na 
DIA).” 
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Conclusões da Medida 9 

(…) 

“Considerando as áreas de solo com uso agrícola e florestal definidas e Projeto de Execução 
para a aplicação dos sedimentos dragados, estes poderão apresentar interesse na melhoria 
ou manutenção das suas características de fertilidade, podendo contribuir para o aumento 
no teor em matéria orgânica.” 

 

e Faixa de Proteção à Lagoa: 

“Os objetivos de proteção deste ecossistema que corresponde à Pateira de Fermentelos em 
si, são os objetivos do próprio projeto em análise que visa a manutenção do equilíbrio e da 
dinâmica flúvio-marinha e simultaneamente a conservação dos seus habitats e usos.” 

Ressalva-se que nesta tipologia - Faixa de Proteção à Lagoa, nos termos do Anexo IV, a que 
se refere o artigo 43.º do RJREN – Adaptação das delimitações municipais / Correspondência 
das áreas definidas no DL n.º 93/90, de 19 de março, com as novas categorias de áreas 
integradas na REN, o RECAPE integrou a Lagoa da Pateira de Fermentelos na categoria Águas 
de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção, quando deveria ter sido 
enquadrada em Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e faixas de proteção, 
correspondência devidamente justificada na Declaração de Retificação n.º 71/2012, de 30 de 
novembro, relativa à Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, 
atento o disposto nos pontos 2.2 a 2.2.2 da Seção III – Critérios para a delimitação, constante 
do Anexo, com as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional para a delimitação 
das áreas integradas na REN. 

Conclui-se assim da análise efetuada, que dos elementos a apresentar em sede de RECAPE, 
no que diz respeito ao ordenamento do território, os novos locais propostos para a 
deposição dos dragados encontram-se em REN, nas tipologias Zonas ameaçadas pelas cheias 
e Faixa de Proteção à Lagoa/ Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e faixas de 
proteção. 

A análise solicitada no ponto 16 da DIA, relativamente ao cumprimento dos requisitos 
aplicáveis referidos na alínea a) do n.º 3 do artigo 2.º do RJREN – que não coloquem em 
causa as funções das respetivas áreas, nos termos do Anexo I, foi apresentada. 

Com efeito, as tipologias da REN afetadas pelas ações que integram a Requalificação e 
Valorização da Pateira são Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (áreas de 
máxima infiltração), Lagoas e respetivos leitos, margens e faixas de proteção (faixa de 
proteção à lagoa) e Zonas Ameaçadas pelas Cheias. 

Embora não tenham sido apresentadas justificações exaustivas em resposta a cada item de 
cada tipologia em presença, no global, os objetivos do projeto para a requalificação da 
Pateira visam a prática de um conjunto de medidas que vão contribuir para a proteção da 
qualidade e quantidade da água, para a sustentabilidade dos habitats naturais e das espécies 
da fauna e da flora existentes, para a prevenção, segurança e redução do risco de pessoas e 
bens, assim como a manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

Neste contexto, e conforme já se indicou aquando do EIA, considera-se que as intervenções 
do projeto se consideram compatíveis com os IGT em vigor (PDM´S de Águeda, Aveiro e 
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Oliveira do Bairro) assim como para as Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP) 
presentes na área em estudo, mais concretamente, no âmbito do RJREN.  

Considera-se assim cumprido este ponto da DIA. 

17. Avaliação dos impactes que podem ocorrer nos campos agrícolas de Travassô, que 
atualmente já se encontram a uma cota inferior, aquando da deposição dos sedimentos nos 
terrenos de Óis da Ribeira. 

A mancha OR1, que se localizava na envolvente dos terrenos de Óis da Ribeira, foi reduzida 
para cerca de metade da área prevista em anteprojeto, por se ter considerado que não era 
vantajosa a deposição do sedimento numa área tão vasta. Como consequência, a altura de 
deposição de sedimento passou a ser mais elevada, alegando-se não estar comprometida a 
facilidade de secagem do material, face aos cuidados colocados na drenagem das áreas de 
deposição. Esse depósito terá cerca de 44 ha de área e uma espessura média de 0,14 m. 

É referido que a deposição, à semelhança das restantes, terá um impacte positivo nas áreas 
agrícolas face à experiência das dragagens de 1985 em que os materiais dragados foram 
depositados e espalhados nos terrenos agrícolas da envolvente, com vantagens para a 
prática agrícola. Por outro lado, encontra-se demonstrado que os materiais a dragar 
apresentam compatibilidade com as características dos terrenos onde será feita a sua 
deposição e espalhamento, não se prevendo que existam quaisquer alterações ao nível do 
existente. É, ainda, referido que os sedimentos dragados serão depositados e espalhados, 
aumentando as cotas dos terrenos, tornando-os menos suscetíveis a inundações e ainda 
repondo os solos arrastados aquando dos episódios de cheias, as quais são frequentes. 

Considera-se que foi dado cumprimento ao solicitado. 

18. Avaliação dos impactes resultantes da deposição de sedimentos nos terrenos, 
nomeadamente no que respeita à quebra de produção agrícola dos mesmos. 

A ocupação cultural nas áreas destinadas à deposição do material dragado é dominada pelo 
milho e pastagens. As áreas florestais também ocupam uma área expressiva, em particular 
nas áreas OR1, FER3 e FER4.  

Foi efetuado um Estudo de Caracterização da Qualidade dos Solos e um Estudo 
Geológico/Sedimentológico dos inertes depositados no fundo da Pateira de Fermentelos 
(Anexo C), concluindo-se que em termos das características químicas, todas as amostras 
analisadas enquadram os sedimentos na Classe 1 de qualidade, tanto em relação aos metais 
pesados como aos compostos orgânicos (teores nas amostras tal qual). Se forem 
considerados os teores expressos em matéria seca, verifica-se que, em relação aos metais 
pesados, a grande maioria das amostras enquadra-se na Classe 1, surgindo pontualmente 
Classe 2, principalmente no que se refere ao níquel. Em termos de outras características, 
nomeadamente no que se refere ao conteúdo em matéria orgânica, os resultados dos 
ensaios realizados indicam que se está perante um sedimento com uma carga orgânica 
significativa.  

Os parâmetros de fertilidade dos sedimentos revelam características idênticas aos solos 
envolventes, concretamente pH Ácido, teores muito altos de matéria orgânica, teores de 
potássio muito superiores aos de fósforo e teor considerável de argila. Dessa forma, 
considerando as áreas de solo com uso agrícola e florestal, definidas para a aplicação dos 
sedimentos dragados, esses poderão apresentar interesse na melhoria ou manutenção das 
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suas características de fertilidade, podendo contribuir para o aumento no teor em matéria 
orgânica.   

Considera-se que, apesar da ausência à referência “quebra de produção agrícola”, os 
elementos apresentados são demonstrativos que a deposição dos dragados contribuirá para 
o aumento da produção agrícola, dos terrenos em causa, e não do contrário. 

19. Plano de Recuperação Paisagística para as áreas afetadas, que inclua uma proposta de 
integração do açude. A proposta de recuperação paisagística das margens do rio, na zona de 
construção do açude, deve contemplar técnicas de engenharia natural, em vez dos 
enrocamentos revegetados propostos. 

Face ao apresentado no RECAPE, quer nas peças escritas – Relatório Técnico – (Página 137 a 
139), Volume I - Memória Descritiva Tomo II – Açude (Página 25 e 26) e Volume III - Cláusulas 
Técnicas - quer na peça desenhada principal - PRA.RA7.PAI.PE.PL.001 do Anexo C.2, 
considera-se que a proposta é muito incipiente e muito aquém da área de intervenção. A 
proposta deve ser suportado por um técnico em Engenharia Biofísica ou em Engenharia 
Natural, pois as soluções decorrem de uma avaliação do local e não se compadecem de uma 
apresentação de figuras e descrição de técnicas à medida.  

A área afetada é significativamente maior e com alterações profundas decorrentes das obras 
quer nas margens quer no leito do rio – corte de vegetação, compactação e alteração da 
morfologia das margens. As áreas afetadas terão níveis de destruição muito elevados e que 
estão associadas às intervenções: 

1. A zona do leito a regularizar terá uma zona de contacto com as margens bastante 
extensa. 

2. A Vala técnica ao longo da margem implicará alteração física da margem e da 
vegetação, consequentemente da sua estabilidade. 

3. Os maciços existentes a demolir. 

4. Toda a intervenção no leito do rio. 

5. Ensecadeira. 

6. Colocação de enrocamento. 

7. Estabilização do caminho. 

8. Construção da passagem de peixes. 

9. Corte da vegetação associada às espécies invasoras.  

Com este elenco de locais de intervenção, extensos e com localizações distintas, fica muito 
claro o grau de destruição que será introduzido no sistema fluvial e na zona terrestre 
adjacente. Situação que é, ainda que de forma muito ligeira, ilustrada na "Figura 7.1 - Desvio 
provisório do rio e esquema construtivo da ensecadeira provisória Página 45 do Volume I - 
Memória Descritiva Tomo II – Açude. Acresce que são intervenções com maquinaria pesada 
que conduzirão a níveis graves de compactação e de alteração do relevo que não se 
reduzem à área útil de implantação das estruturas e infraestruturas a construir. 

Em Fase de Obra as áreas perturbadas excedem no dobro ou no triplo, quando não mais, as 
áreas úteis de implantação das componentes do Projeto, até por razões de segurança e de 
manobra das máquinas. Como tal não se considera aceitável que esta questão seja 
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relativizada e se resuma a uma proposta de soluções com aplicação marginal e numa 
extensão mínima de soluções “tipo” sem relação direta com as características do local e do 
regime fluvial em causa. As questões a tratar são claramente do foro técnico especializado. 

Face ao exposto considera-se que esta medida não está cumprida em termos de proposta. 
Nestes termos, a proposta de Engenharia Natural deve ser apresentada antes do término da 
obra e uma vez realizadas e conhecidas todas as áreas de intervenção e o seu grau de 
destruição. As soluções de recuperação, a técnica e o tipo de vegetação/ espécies devem ser 
avaliados e propostos por um técnico de Engenharia Biofísica ou em Engenharia Natural, 
com experiência. 

Quanto à proposta das plantações de exemplares arbóreos nada há opor. Contudo, poderá 
ser necessário recorrer a uma maior densidade quer de árvores quer de arbustos até de 
forma a ser articulado com a intervenção ao nível do corte dos exemplares em causas. 

A proposta apresentada deveria ter subjacente um planeamento sem o qual as soluções são 
soluções “soltas” ou “desgarradas” umas das outras. Apesar de ser uma proposta para 
avaliação, a mesma carece de articulação com as várias frentes da intervenção e objetivos.  

A proposta de plantação de árvores e de arbustos, quer quanto às espécies quer quanto ao 
seu número/densidade quer ainda quanto ao seu porte, deve ter em consideração os danos 
que serão incutidos nas margens e no meio fluvial assim como a necessidade de provocar 
zonas de ensombramento nas áreas de abate das espécies vegetais exóticas invasoras entre 
outras questões que possam estar relacionadas com questões do fator ambiental Ecologia. 
Este planeamento, articulação e faseamente não transparece na proposta agora 
apresentada. 

Mesmo em relação à abordagem do corte e do controle de manutenção das espécies 
exóticas invasoras, considera-se a informação apresentada muito insuficiente mesmo 
quanto à metodologia. São questões técnicas com metodologias próprias para as quais 
devem ser contactados os especialistas reconhecidos na área de conhecimento em causa. 

Uma vez mais se reitera a necessidade de que o trabalho de elaboração do Plano de 
Recuperação Paisagística seja assumidamente um trabalho de equipa onde estejam 
integrados Arquitetos Paisagistas, Engenheiros Biofísicos, Biólogos nas áreas que se revelem 
necessárias (avifauna e da ictiofauna). 

Face ao exposto, considera-se que não foi dado total cumprimento à DIA, pelo que o Plano 
de Recuperação Paisagística para as áreas afetadas deve ser entregue à autoridade de AIA 
para análise e emissão de parecer, previamente ao início das obras.  

20. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 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. 

É referido que o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) é elaborado pelo 
empreiteiro, na fase de preparação prévia à execução das obras, conforme se define nas 
Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (apresentado no Anexos C.3) mais 
especificamente no Ponto 2.2 – Obrigações Ambientais Gerais, alínea e) do ponto 2.2.1.1. e 
tendo em conta esse mesmo documento que inclui as obrigações do empreiteiro, conforme 
medidas definidas na DIA.  
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Considera-se que o PAAO deve ser apresentado à autoridade de AIA, para análise e emissão 
de parecer, previamente à execução das obras. 

21. Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro, 
relativamente à deposição dos materiais dragados em terrenos agrícolas incluídos na 
Reserva Agrícola Nacional. 

É apresentado no RECAPE, no anexo A.3, o parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola 
Nacional (ERRAN) do Centro que é favorável ao projeto, pelo que se considera que foi dado 
cumprimento à DIA. 

22. Caracterização arqueológica através de uma prospeção arqueológica sistemática da área 
de incidência direta e indireta, em meio terrestre e subaquático das áreas que apresentam 
lacunas de conhecimento (zonas de fraca ou ausente visibilidade e dos terrenos então 
alagados/ submersos), bem como junto do topónimo da Ponte Pedrinha e das áreas de 
impacte que não foram integradas em fase de estudo prévio, dando cumprimento os termos 
previstos do Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos e da Circular Termos de Referência 
para o Descritor Património Arqueológico. 

24. Caracterização e avaliação das áreas de afetação direta que sejam ajustadas/ alteradas, 
bem como a eventual revisão das Medidas de Minimização para salvaguarda dos bens 
patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) face ao Projeto de Execução. 

O estudo agora apresentado sistematiza os resultados obtidos nos trabalhos arqueológicos 
efetuados. Foram realizadas prospeções arqueológicas sistemáticas na lagoa e em terrenos 
das áreas limítrofes, nomeadamente nos novos locais de incidência direta e indireta. Fora 
destes trabalhos ficou a área de depósito junto do topónimo da Ponte Pedrinha por aquele 
local de depósito ter sido excluído do projeto de execução. De referir que se mantiveram as 
grandes dificuldades de visibilidade dos terrenos alagados/ submersos.  

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos identificaram no âmbito do EIA - 8 valores 
arquitetónicos/ etnográficos e 4 sítios arqueológicos (CNS 3748, 450, 451 e um achado 
isolado identificado no EIA); e no âmbito do RECAPE foram identificados 9 valores 
etnográficos (embarcações, armadilhas de pesa e poços). Nesta fase foi também 
sistematizada a riqueza histórica e o potencial patrimonial da área (“vestígios de navegação 
lagunar e de exploração de recursos de época pós-medieval”, zonas de passagem/ 
acostagem, informação paleoambiental, a existência de uma exploração diacrónica dos 
recursos associados a este plano de água, entre outros aspectos).  

Nestes trabalhos apenas se verifica que não transparece qualquer menção para os vestígios 
identificados pela DGPC na visita da CA no âmbito do EIA, nomeadamente: os poços e um 
outro peso; considera-se também que as áreas de incidência indireta assumidas são muito 
redutoras (apenas 10 m das áreas de incidência direta); e que é muito significativo o facto de 
quase a totalidade das áreas de incidência do projeto registarem uma fraca ou ausente 
visibilidade dos solos nos trabalhos de prospeção. Como nota fica ainda o facto da 
designação das ocorrências patrimoniais ser em grande maioria numérica (p. ex. OP 1) em 
vez de descritiva (p. ex. Febres 2) e que apesar da menção para uma importante romaria das 
Festas da Lagoa, esta não é entendida na avaliação como Património Cultural imaterial. 

Face ao exposto, verifica-se que foi dado cumprimento à DIA. 
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23. Relatório do trabalho referido no ponto anterior, que deve contemplar: a análise e 
interpretação topográfica/ batimétrica, geológica e da natureza dos fundos das áreas a 
afetar; a integração de eventuais propostas complementares necessárias à salvaguarda e 
valorização dos bens patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) que sejam 
identificados; e representar os valores culturais em forma de polígono devidamente 
georreferenciados (contendo dados batimétricos) face ao projeto de execução. 

O relatório dos trabalhos arqueológicos foi entregue e anexado ao presente RECAPE. Neste 
consta a análise e interpretação dos fundos (realizada pela equipa de arqueologia e 
complementado com o Estudo de Caracterização de Qualidade e Estudo Geológico/ 
Sedimentológico dos Inertes). 

Nestes trabalhos apenas se verifica que não houve propostas de medidas de minimização ou 
valorização complementares (apesar de terem sido indicadas algumas para o património 
etnográfico). Nestas últimas também não foi justificado se poderiam ser implementadas 
atendendo à natureza e objetivos do projeto. De referir ainda que os valores culturais nas 
áreas de incidência direta e indireta do projeto deveriam ter sido representados em forma 
de polígono, e deveria haver uma cartografia síntese com todo o Património Cultural 
identificado, ou seja o que se encontra cartografado na envolvente do projeto e o que se 
encontra na área de incidência deste. 

Face ao exposto, verifica-se que foi dado cumprimento parcial à DIA, pelo deve ser entregue 
à Autoridade de AIA, previamente ao inicio das obras, cartografia com todo o Património 
Cultural referido no RECAPE e que se encontre nas áreas de incidência direta e indireta do 
projeto. 

25. Estudo geológico/ sedimentológico que confirme a sequência de deposição sedimentar 
assim como a idade dos sedimentos a retirar. 

É apresentada uma súmula dos estudos geológicos relativos à Pateira de Fermentelos 
relacionando os resultados obtidos com a documentação das fontes históricas que referem 
um plano de água na zona a partir dos séculos XV/XVII.  

Verifica-se que foi dado cumprimento à DIA. 

26. Sistematização da informação da identificação e valorização de património etnográfico 
desaparecido (como por exemplo os pequenos moliceiros e as bateiras grandes) e em 
desaparecimento (como a lancha estreita). 

Foi efetuada a sistematização solicitada, promovendo uma descrição detalhada da 
exploração dos recursos existentes na lagoa (como o moliço e a pesca), bem como dos 
barcos identificados (chata, barco, lancha, bateiras/rascas, entre outras) e das artes de pesca 
(sertela, gaiola, galricho, fisga, cana, entre outras). 

Como referido no elemento anterior, nesta documentação é sugerida uma proposta de 
valorização, mas que não foi traduzida em medida de minimização. Apesar da integração 
destes valores patrimoniais já existir nos circuitos e produtos turísticos locais, é referido que 
se poderia ampliar a oferta com a colocação de painéis sobre a apanha do moliço, sobre a 
pesca e sobre as embarcações tradicionais nas áreas de lazer existentes.  

Face ao exposto, verifica-se que foi dado cumprimento à DIA. 
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27. 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 e dos valores patrimoniais a preservar. 

São apresentados os cronogramas de realização das intervenções relativas ao 
desassoreamento e da construção do açude. 

Apesar de remeter para as cláusulas técnicas do projeto de execução, na argumentação 
apresentada verifica-se uma ausência das ações relativas à salvaguarda dos valores 
patrimoniais referidos na DIA. 

Face ao exposto, verifica-se que foi dado cumprimento parcial à DIA, pelo que os 
cronogramas de realização das intervenções relativas ao desassoreamento e da construção 
do açude devem considerar as ações relativas à salvaguarda do Património Cultural. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

No RECAPE, Volume III do projeto, relativo às Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução 
(anexo C.3 do RECAPE), são apresentadas as medidas de minimização que terão de ser 
cumpridas na empreitada, onde constam as medidas de minimização definidas na DIA, e que 
serão transpostas para a DECAPE.  

De seguida são apenas apresentadas as medidas ou que não constem nas Clausulas Técnicas 
do Projeto de Execução ou que se considera necessário reforçar algum aspeto mais 
importante. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

11. Garantir a integridade das infraestruturas e o funcionamento ininterrupto do Sistema 
Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro. 

Esta medida está incluída, nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução (Anexo C.3 do 
RECAPE). Importa referir que, segundo o RECAPE, a infraestrutura referida na medida é a 
conduta da ex-SIMRIA (atualmente Águas do Centro Litoral) que ocorre na zona de fronteira 
dos depósitos FER1 e FER2. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

28. Assegurar o bom funcionamento e as intervenções de manutenção necessárias dos 
dispositivos de passagem para peixes e para enguias e do açude do rio Águeda. 

29. Garantir um ordenamento das visitas à zona lagunar, com indicação, por sinalética 
adequada, da presença de espécies de avifauna e de habitats de valor no local que não 
devem ser afetados. 

30. Assegurar o adequado armazenamento temporário de resíduos produzidos na fase de 
exploração, de acordo com a respetiva tipologia e destino. 

31. 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 arqueológicos 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, a fase de exploração será da responsabilidade das entidades que 
tutelam este território a intervencionar. À semelhança do que tem sido feito nas obras 
executadas pela Polis Litoral Ria de Aveiro, prevê-se seja celebrado protocolo com a 
entidade que vier a administrar a intervenção realizada, para que esta fique incumbida da 
gestão, manutenção e vigilância da área intervencionada e assim do cumprimento das 
medidas para a fase de exploração. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

No RECAPE optou-se por agrupar alguns programas de monitorização por serem programas 
afins e com pontos de monitorização comuns. Assim, a monitorização dos 
Macroinvertebrados Bentónicos e do Regime de Caudais Ecológicos foi integrada no 
programa de monitorização da Qualidade da Água Superficial, onde fazia mais sentido. A 
monitorização da Transposição do Açude foi integrada na monitorização específica para a 
Ictiofauna. A Avifauna e o Estado de Conservação e Disponibilidade dos Habitats Naturais 
apresentam-se individualizados. 

Geologia e Geomorfologia 

• Programa de monitorização que permita avaliar a evolução morfológica das margens da 
lagoa e as cotas do fundo devido ao processo natural de assoreamento. 

No RECAPE (Anexo G) é apresentado o “Programa de monitorização da evolução 
morfológica das margens da lagoa e as cotas do fundo”, que tem como objetivo a avaliação 
e o acompanhamento dos efeitos do projeto ao longo do tempo de implementação, em 
particular acompanhar a evolução morfológica da Pateira, incidindo sobre os seus fundos e 
margens, de forma a inferir sobre tendências para alterações, devido a processos naturais de 
assoreamento/erosão. 

O programa prevê que, em função de eventuais alterações identificadas, serão definidas 
ações ou medidas a tomar, no imediato ou no futuro, de modo a repor uma situação 
compatível com os objetivos do projeto. 

Concorda-se com o programa de monitorização apresentado, devendo o mesmo ser 
implementado conforme o definido no RECAPE. 

Recursos Hídricos 

• Programa de Monitorização da Qualidade da Água Superficial para a Pateira e no rio 
Águeda, a montante e a jusante do açude 

O Plano Geral de Monitorização, que integra o “Programa de monitorização da qualidade 
da água superficial e do caudal ecológico” encontra-se apresentado no Anexo G. 

O referido programa teve em conta o estipulado na DIA e, igualmente, o diagnóstico 
estabelecido no Plano de Gestão de Região Hidrográfico do Vouga, Mondego e Lis (PGRH 
Vouga, Mondego e Lis) para as massas de água abrangidas pelo projeto (PT04VOU0543A e 
PT04VOU0543B), designadamente no que se refere à categoria e tipologia de massa de 
água. 
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De referir que neste programa de monitorização foi incluída a monitorização dos 
macroinvertebrados bentónicos e do regime de caudais ecológicos. Concorda-se com o 
programa de monitorização apresentado, devendo o mesmo ser implementado conforme o 
definido no RECAPE. 

• Sedimentos 

A campanha de caracterização dos sedimentos foi já efetuada para a elaboração do Projeto 
de Execução e cujo relatório é apresentado no Anexo D do RECAPE.  

Conclui-se da mesma que se trata de sedimentos argilo-limosos e mais reduzidamente 
sedimentos franco-argilosos ou franco-limosos, de granulometria fina a muito fina e que em 
termos de qualidade, se enquadram na Classe 1 da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
novembro e só pontualmente na Classe 2, mas com valores muito próximos do limite da 
Classe 1. 

Este estudo de caracterização dos sedimentos a dragar e dos solos nos locais de deposição 
permitiram concluir sobre a compatibilidade entre ambos. 

Fatores Biológicos e Ecológicos 

• Programa de monitorização da evolução do estado de conservação e da disponibilidade 
dos habitats naturais, e do mosaico de habitats húmidos para as biocenoses deles 
dependentes 

• Programa de monitorização de macroinvertebrados 

• Programa de monitorização da avifauna 

• Programa de monitorização da ictiofauna 

• Programa de monitorização da utilização dos dispositivos de transposição pela ictiofauna e 
transposição do açude quando não está operacional 

• Programa de monitorização do caudal ecológico 

No Anexo G do RECAPE são apresentados os programas de monitorização solicitados, sendo 
que nalguns casos estes foram agrupados por serem programas afins e com pontos de 
monitorização comuns. 

Como já referido, a monitorização dos macroinvertebrados bentónicos e do regime de 
caudais ecológicos foi integrada no programa de monitorização da Qualidade da Água 
Superficial, em que, como referido anteriormente, concorda-se com o estabelecido nesse 
programa de monitorização. 

A monitorização da transposição do açude foi integrada na monitorização específica para a 
Ictiofauna. 

A Avifauna e o Estado de Conservação e Disponibilidade dos Habitats Naturais apresentam-
se individualizados. 

Além dos programas de monitorização já referidos, foram ainda definidos no RECAPE os 
seguintes programas de monitorização de forma a dar resposta ao solicitado: 

 Programa de Monitorização da Evolução do Estado de Conservação e da 
Disponibilidade dos Habitats Naturais, e do Mosaico de Habitats Húmidos para as 
Biocenoses deles Dependentes; 
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 Programa de Monitorização da Avifauna; 

 Programa de Monitorização da Ictiofauna, da Utilização do Dispositivo de 
Transposição pela Ictiofauna e Transposição do Açude quando não está Operacional. 

Considera-se que a metodologia apresentada é adequada e dá cumprimento à DIA para os 
programas de monitorização da Evolução do Estado de Conservação e da Disponibilidade 
dos Habitats Naturais, e do Mosaico de Habitats Húmidos para as Biocenoses deles 
Dependentes, da Avifauna. 

No que diz respeito ao “Programa de Monitorização da Ictiofauna, da Utilização do 
Dispositivo de Transposição pela Ictiofauna e da Transposição do Açude quando não está 
Operacional”, atendendo: 

 a que se considera necessário a realização da monitorização do funcionamento do 
dispositivo de passagem para peixes e da sua utilização pela fauna piscícola nos meses 
em que este dispositivo se encontre em funcionamento e do eventual efeito barreira 
do açude (passagem dos peixes no local de implantação do açude) nos períodos em 
que este se encontre desinsuflado; 

 a que a monitorização deverá decorrer num período mínimo de 3 anos; 

 ao facto de se prever que a entrada em funcionamento do açude ocorra no final do 
mês de Junho; 

 ao facto dos períodos de amostragem terem que assegurar a monitorização de todas 
as espécies migradoras; 

considera-se que poderá não estar garantida a monitorização do funcionamento do 
dispositivo de passagem para peixes quando o açude está em funcionamento, com a 
proposta de calendarização do segundo período de amostragem em abril-junho, pelo que 
deve ser efetuado um reajuste na calendarização dos períodos de amostragem propostos, 
ou proceder-se à inclusão de um terceiro período de amostragem, de modo a garantir a 
monitorização do funcionamento do dispositivo de passagem para peixes e da sua utilização 
pela fauna piscícola nos meses em que este dispositivo se encontre em funcionamento 
(insuflado). 

 

5. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, nos termos do artigo 20º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
Outubro, alterado e republicado pelo decreto-lei n.º 151-B/2017, de 11 de dezembro 
decorreu durante 15 dias úteis, de 15 de abril a 8 de maio de 2019. 

Durante este período foram recebidos cinco pareceres com a seguinte proveniência: DGADR 
– Direção geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; DRAP C – Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro; Turismo de Portugal; Câmara Municipal de Águeda; Mare - 
Universidade de Évora.  

A DGADR informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos do 
âmbito da sua competência, pelo que nada tem a opor. 

A DRAPC considera que o projeto de execução obedece, na generalidade, às condições 
definidas na DIA e informa que a deposição de dragados em terrenos agrícolas incluídos na 
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RAN tem parecer favorável. No entanto, adverte que a altura da deposição de sedimentos 
considerada no projeto de execução é mais elevada nesta nova configuração das áreas de 
deposição (14 cm face aos 7 cm em anteprojeto) o que contraria a posição desta entidade 
que considerava uma altura máxima de deposição de 7 cm. Por último, refere que compete 
à DRAPC a fiscalização das ações de deposição e espalhamento dos sedimentos em áreas de 
RAN. Assim, aquando das futuras ações de deposição e espalhamento dos sedimentos em 
terrenos agrícolas, a DRAPC deverá ser previamente notificada destas operações de forma a 
garantir a sua fiscalização. 

O Turismo de Portugal informa, no que ao turismo diz respeito, nada ter a referir. 

A Câmara Municipal de Águeda tece, relativamente aos elementos a seguir elencados, os 
seguintes comentários: 

Elemento n.º 1: a metodologia para controlo da flora invasora que é indicada - controlo 
físico por corte e controlo de seguimento com corte de rebrotes (sem aplicação de glifosato) 
- não é a mais correta nem aquela que é considerada boa prática. O corte e arranque não 
são eficientes. Dever-se-á promover o descasque para garantir a morte dos exemplares e só, 
posteriormente, o corte e trituração e encaminhamento para destino final. Só os exemplares 
de menor dimensão poderão ser arrancados. O espaço a que a intervenção se refere está 
localizado na área abrangida pelo procedimento de regularização de troço do rio Águeda e 
controlo de espécies da flora infestante. Assim, neste seguimento, no âmbito das ações a 
implementar para restauro do habitat 91E0 em zona marginal ao rio, poderá obviar-se a 
primeira intervenção (controlo inicial de espécies invasoras) podendo executar ações de 
seguimento e restauro da vegetação espontânea.  

Como referido este elemento foi analisado pela CA previamente à entrega do RECAPE. Na 
sequência da análise deste elemento, e no que se refere especificamente ao projeto de 
restabelecimento/ restauração do habitat 91E0 no local de reconstrução do açude, 
considerou-se que: 

- “Não deverá proceder-se à aplicação de glifosato por pincelagem no tronco após o corte da 
acácia, utilizando-se unicamente, como metodologia, o controlo físico, quer no controlo 
inicial quer no controlo de seguimento. 

- O controlo de seguimento deverá ser efetuado, pelo menos, no 2º ano (ano da plantação) e 
no sequente ano de monitorização proposto. Deve consistir no arranque de eventual 
germinação de sementes, e, no arranque ou corte da rebentação que ocorrer nos troncos 
cortados no 1º ano.”  

Elemento n.º 17: o efeito que as alterações nas cotas dos terrenos terão a nível regional em 
geral ou a nível dos campos agrícolas de Travassô (cuja cota é inferior) não é mencionado ou 
analisado. Por este motivo não se pode considerar que este elemento tenha sido entregue.  

Na análise efetuada no presente parecer, e no que se refere ao Elemento n.º 17, a CA 
considerou que foi dado cumprimento à DIA. 

Elemento n.º 18: os sedimentos a extrair para desassoreamento da lagoa têm caraterísticas 
biogeoquímicas e granulométricas semelhantes ao local de deposição. Em termos de 
qualidade dos mesmos foram caraterizados como pertencentes à Classe 1 (sem poluentes), e 
com elevados conteúdos de matéria orgânica, pelo que são compatíveis com o uso do solo a 
que se destinam as áreas de deposição. Contudo, a deposição em campos agrícolas e 
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focando a afetação da produção agrícola dos mesmos, não foi especificamente analisada. A 
dragagem e deposição de material terá uma duração de sete meses, não sendo possível 
executar trabalhos por motivos de preservação da biodiversidade entre o início do mês de 
fevereiro e o dia 15 de junho. A calendarização indicada na memória descritiva para o 
desassoreamento da Pateira de Fermentelos aponta para a afetação de até dois ciclos 
agrícolas distintos, consoante a localização da área de deposição. Este impacto não foi 
devidamente caracterizado ou avaliado. 

Na análise efetuada no presente parecer, e no que se refere ao Elemento n.º 18, a CA 
considerou que, “apesar da ausência à referência “quebra de produção agrícola”, os 
elementos apresentados são demonstrativos que a deposição dos dragados contribuirá para 
o aumento da produção agrícola, dos terrenos em causa, e não do contrário.” 

Elemento n.º 19: o plano de recuperação paisagística para as áreas afetadas é limitado a 
uma zona reduzida junto do açude sobre o rio Águeda. Existe um projeto de 
restabelecimento do Habitat Natural Prioritário 91E0, bem como as propostas para 
recuperação das margens do rio afetadas pela construção do açude e a integração 
paisagística do edifício de comando:  

 Margens do rio: as macrófitas paludosas autóctones removidas das valas de 
escoamento e drenagem das áreas de deposição deverão ser utilizadas na recuperação 
ambiental das áreas a restaurar, preservando o património e biodiversidade genética 
intraespecífica regional, em apoio às obras de engenharia natural a implementar nas 
ações de consolidação das margens do rio. A solução de Bio Roll menciona a colocação 
de rizomas ou bolbos de espécies aquáticas. Deverá minimizar-se a introdução de 
espécies vegetais não nativas da região.  

 Edifício de comando: sugere-se a plantação de uma maior diversidade de espécies 
vegetais, não só arbóreas / arborescentes, como é o caso do pilriteiro, mas outras de 
caráter ripícola ou sub-ripícola, de que são exemplo o freixo, o sanguinho de água, o 
sabugueiro, o loureiro, o ulmeiro, a aveleira, entre outros, e que poderão fornecer, 
concomitantemente, uma função ecossistémica de refúgio e alimentação para diversas 
espécies da fauna ribeirinha presentes no local.  

 Restabelecimento do Habitat 91E0: nos critérios subjacentes à proposta de 
intervenção é indicado que o projeto deverá consistir no reforço da vegetação ripícola 
presente. O cronograma estabelecido para restauro da vegetação ripícola junto do 
açude insuflável de Requeixo, contabiliza ações para três anos. As intervenções 
previstas para o primeiro ano do projeto são de controlo de espécies da flora invasora 
terrestre. Contudo, em virtude das ações de remoção de espécies da flora invasora 
(principal foco no género Acácia e nas canas (Arundo donax) já realizadas durante o 
ano de 2018 e 2019, as ações do primeiro ano deverão ser semelhantes às do segundo 
e terceiros anos. A metodologia proposta para a primeira intervenção (controlo físico 
por corte ou arranque) não é a mais eficiente, sendo mais adequado sempre que 
necessário, proceder ao descasque dos exemplares de acácia. O procedimento 
indicado para os anos subsequentes é correto. A afetação da vegetação da margem 
direita será profunda, devido à construção da passagem para peixes, que implicará a 
remoção da galeria ripícola (frequentemente reduzida a uma cortina ripícola) 
interferindo igualmente com a localização do caminho pedonal marginal à linha de 
água que deverá ser desviado ligeiramente para norte. A plantação prevista para o 
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segundo ano poderá efetuar-se no outono/inverno imediatamente após a finalização 
das obras de construção do açude. As espécies elencadas enquadram-se com a 
vegetação esperada, podendo apresentar contudo uma maior diversidade específica. A 
colocação de estacaria utilizando ramos do presente ano de espécies como o salgueiro 
que se encontrem na área poderá reforçar de forma eficiente a estrutura da vegetação 
ripícola.  

 Muro guia e maciço do açude: a vegetação a colocar deve ser constituída por espécies 
autóctones da zona, podendo ser utilizadas as plantas removidas no processo de obra 
de desassoreamento da lagoa (e.g. limpeza de valas para drenagem dos sedimentos 
depositados). 

Na análise efetuada no presente parecer, e no que se refere ao Elemento n.º 19, a CA 
considerou que não foi dado total cumprimento à DIA, pelo que o pelo que o Plano de 
Recuperação Paisagística para as áreas afetadas deve ser entregue à autoridade de AIA para 
análise e emissão de parecer, previamente ao início das obras. 

Elemento n.º 21: conta-se com o parecer favorável, emitido pela Entidade Regional da 
Reserva Agrícola Nacional do Centro, que autoriza a utilização não agrícola de um prédio 
rústico sito no concelho de Aveiro, ao abrigo da alínea l) do artigo 22.º do DL 73/2009 de 31 
de março. Contudo, são ainda referidas as áreas de deposição OR1 (concelho de Aveiro); 
OR1, FER1 e FER2 (do concelho de Águeda); FER3, FER4 e FER5 (do concelho de Oliveira do 
Barro); bem como a DGN1 (concelho de Aveiro), todas com áreas superficiais associadas. 
Questiona-se o prédio identificado, não sendo clara a sua redação.  

Na análise efetuada no presente parecer, e no que se refere ao Elemento n.º 21, a CA 
considerou que foi dado cumprimento à DIA. 

Elemento n.º 27: a localização da área de estaleiro identificado em EIA e aprovado em sede 
de DIA para apoio às ações de desassoreamento é o parque de estacionamento próximo da 
Estalagem da Pateira de Fermentelos. Esta localização pode vir a ter um impacto negativo 
para o turismo local, numa época que é considerada alta para a atividade turística e de 
visitação do concelho e mais especificamente da lagoa da Pateira de Fermentelos. Uma vez 
que a draga não terá que deslocar-se a terra, a localização do contentor poderá ser outra, 
com menor interferência negativa para o turismo. 

Será solicitado que seja analisada a possibilidade de localizar o estaleiro em um local 
previamente analisado com a Câmara Municipal. 

Elemento n.º 27: a manutenção da draga não será feita em terra, antes no local de trabalho 
da mesma. Por este motivo, salienta-se a necessidade de minimização do número de 
intervenções para este fim, e reforça-se a importância da adoção de medidas preventivas 
que acautelem o potencial de ocorrência de derrames/escorrências para o meio.  

Tendo em consideração esta preocupação, a CA propõe a implementação da seguinte 
medida de minimização: 

As dragas devem possuir dispositivos de combate a derramamentos acidentais de 
substâncias poluentes, como por exemplo, óleos e combustíveis, e os trabalhadores devem 
possuir formação específica sobre a sua utilização, de forma a estarem aptos a intervir 
rapidamente, em caso de acidente.  
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Elemento n.º27: o estaleiro de apoio ao processo de obra de implementação do açude 
insuflável no rio Águeda deve ser indicado pelo dono de obra. Na seleção do local a ocupar 
por esta infraestrutura de apoio deverá considerar-se o perigo de poluição para as linhas de 
água das proximidades. O local deve obedecer a certos requisitos: proximidade da obra, ser 
uma área já intervencionada e finalmente estar localizada nas proximidades da ponte de 
Requeixo. É indicado no RECAPE o parque de estacionamento junto da ponte de Requeixo, 
não sendo referida esta opção como vinculativa. Assim, entende-se ser conveniente a 
estabilização do local a designar, sendo preferível uma alternativa que embora mais afastada 
geograficamente, constitua uma diminuição do risco ambiental. Sendo escolhido o espaço 
antes referido, deverá ser ponderada a inibição algumas ações com maior risco de provocar 
poluição (e.g. lavagem de maquinaria diversa e manuseamento e uso de hidrocarbonetos) 
em virtude da localização do estaleiro em área sensível. Conforme já reiterado 
anteriormente, foi demonstrada a necessidade da construção do açude do rio Águeda - 
“Açude de Requeixo” - para garantir o equilíbrio ecológico e as melhores condições 
ambientais na sub-bacia do rio Águeda, mais concretamente na lagoa da Pateira de 
Fermentelos e zonas húmidas limítrofes/envolvente. Uma correta gestão do mesmo e a 
construção da passagem para peixes (PPP), acautelará a sua compatibilização com outros 
projetos que estão em implementação na região e que visam a promoção de valores 
ambientais associados à fauna e flora ripícolas, nomeadamente o LIFE Águeda – Ações de 
Conservação e Gestão para Peixes Migradores na Bacia Hidrográfica do Vouga (Life16 
ENV/PT/000411). Neste sentido, deverá ser assegurado o funcionamento adequado da PPP, 
associada ao açude de Requeixo, mantendo-se desta forma o continuum fluvial do rio 
Águeda. No que diz respeito à solução técnica apresentada para a passagem da ictiofauna, a 
equipa interna não dispõe de conhecimentos específicos na matéria, para se pronunciar 
fundamentadamente sob a solução. 

O MARE tendo em consideração a já extensa fragmentação da bacia hidrográfica do Vouga, 
e em particular a que se observa na sub-bacia do rio Águeda, mas também o elenco 
faunístico presente na área de intervenção da requalificação e valorização da Pateira de 
Fermentelos, considera importante fazer as seguintes considerações: 

 Não tendo ficado claro o período em que se recomenda que decorram as intervenções 
previstas sublinha que estas não devem ocorrer entre o início de fevereiro e 15 de 
junho face ao elevado valor conservacionista de espécies de avifauna e da ictiofauna 
presentes.  

De referir que a condicionante nº 1 da DIA estabelece precisamente que as obras não 
podem ocorrer entre o início de fevereiro e 15 de julho. 

 A lista de espécies apresentada continua a omitir a presença de espécies importantes 
do ponto de vista socioeconómico e conservacionista como a Lampreia Marinha, a 
Lampreia da Costa de Prata, Truta marisca e Muge.  

 A informação sobre períodos de migração apresenta algumas incorreções: a migração 
do sável e da savelha no Vouga ocorre com maior expressão a partir do mês de 
fevereiro; a boga-comum tem o seu período de migração entre os meses de dezembro 
a abril; a enguia-europeia apresenta épocas de migração para montante (meixão ou 
enguias de vidro) entre os meses de novembro e abril; entre abril e junho assiste-se ao 
movimento para montante dos “elvers” (juvenis de enguia já pigmentados), sendo 
nesta fase que se encontram na área de intervenção; a migração para jusante (enguias 
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prateadas) ocorre entre os meses de dezembro e fevereiro; a migração da lampreia-
marinha decorre entre janeiro e maio, tendo o seu pico entre março e abril.  

Considera-se que deverá ser corrigida a informação sobre os períodos de migração tendo em 
conta este contributo.  

De acordo com as considerações do MARE, o período de migração é mais alargado 
ocorrendo entre novembro e junho. Tendo em consideração que a obra do açude tem 
calendarização de 3 meses, considera-se que a mesma pode ser realizada fora deste período. 
No entanto, com o desvio do rio para a execução das obras poderá ser assegurada a sua 
transposição. 

Por outro lado concorda-se que deve ser atualizada a lista de espécies existentes e indicar se 
as espécies identificadas sobem rio acima ou se ficam na Pateira. Esta atualização das 
espécies existentes irá permitir uma maior eficácia do programa de monitorização previsto 
no RECAPE, tendo em consideração os principais objetivos do mesmo, que aqui importa 
referir: 

“O presente programa de monitorização incide sobre as comunidades de ictiofauna de dois 
ecossistemas aquáticos de características distintas, designadamente a Pateira de 
Fermentelos, que corresponde a um sistema lagunar (lêntico), e o rio Águeda correspondente 
a um sistema lótico. 

Este programa, que se desenvolve nas fases de pré-construção, construção e exploração, tem 
por principais objetivos avaliar os impactes das ações do projeto sobre as comunidades 
presentes, avaliar a eficácia das medidas de minimização adotadas e avaliar a necessidade 
de implementação de novas medidas de mitigação. A monitorização apresenta igualmente, 
na fase de exploração, um objetivo específico de verificar se a transponibilidade do açude no 
rio Águeda é ou não total, e, não o sendo, propor alterações às medidas de minimização 
adotadas ou novas medidas de mitigação.” 

Salienta-se que os relatórios de monitorização serão enviados à autoridade de AIA que irá 
acompanhar a fase de construção e exploração do projeto, no âmbito da pós-avaliação do 
mesmo. 

 As zonas propostas para dragagem, em particular na área que se encontra mais perto 
do rio Cértima (dgs2), estão próximas de locais com ocorrência confirmada, ou 
potencial, de larvas (amocetes) de lampreia-marinha, e, muito provavelmente, de 
lampetra alavariensis. Neste sentido, considera-se que deve ser efetuado um reforço 
das ações de monitorização propostas, através da inclusão de um maior número de 
locais de amostragem entre os pontos EA07 e EA08, que incidam em particular nas 
áreas propostas para dragagem. 

Considera-se que a inclusão de mais locais de amostragem permite diversificar a 
amostragem e melhorar os resultados, pelo que se concorda com esta análise e que deve ser 
reformulado o programa de monitorização em consonância.  

 Relativamente à fase de exploração, a principal preocupação com o funcionamento do 
açude e respetiva passagem para peixes prende-se com a necessidade de garantir a 
continuidade longitudinal nos meses de menor caudal, bem como de manter uma 
chamada suficiente a jusante do obstáculo para criar condições de atratividade da 
passagem para peixes. O funcionamento do açude, em conjunto com a respetiva 
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passagem para peixes, deve garantir a transposição piscícola durante as épocas de 
migração das espécies que ocorrem na área de intervenção e que coincidem com o 
período previsto para funcionamento da infraestrutura (junho a setembro), em 
particular a truta e o muge. Esta última, não tendo o mesmo valor conservacionista, ou 
socioeconómico, das espécies descritas nos pontos anteriores, desempenha um papel 
fundamental no ecossistema, pelo aporte de nutrientes de origem marinha para o 
sistema fluvial. 

Considera-se que a proposta apresentada garante a continuidade longitudinal durante todo 
o ano. Durante o período em que o açude se encontra desinsuflado está assegurada a 
passagem livre nos dois sentidos tendo havido a preocupação de não haver qualquer 
“ressalto hidráulico”. Nos meses em que o açude se encontra insuflado esse contínuo será 
assegurado pela escada de peixes. De referir que caso se verifique que a solução não é eficaz 
terão que ser propostas novas soluções, tanto que a monitorização apresenta igualmente, 
na fase de exploração, um objetivo específico de verificar se a transponibilidade do açude no 
rio Águeda é ou não total, e, não o sendo, propor alterações às medidas de minimização 
adotadas ou novas medidas de mitigação. 

 A monitorização associada à componente ictiofaunística não é absolutamente clara, 
sobretudo em relação à referência ao conjunto de técnicas de biotelemetria que se 
prevê utilizar neste âmbito. Mais concretamente, não é esclarecida a necessidade de 
se utilizarem simultaneamente três métodos distintos de monitorização biotelemétrica 
no mesmo local (zona de saída, a montante, da passagem), nomeadamente marcas do 
tipo pit (passive integrated transponder), radiotransmissores e transmissores 
acústicos. 

Da análise efetuada pela CA, o plano de monitorização não apresenta três métodos de 
monitorização biotelemétrica, mas apenas um que é a colocação de pit-tags e o sistema para 
a sua monitorização. De referir ainda que a metodologia apresenta ainda técnicas de 
amostragem com recurso a pesca elétrica e complementarmente uma amostragem com 
recurso a redes multipano. Face ao exposto, a CA considera que as diferentes técnicas 
complementam-se para fazer face aos parâmetros a monitorizar estabelecidos no programa. 

 

6. 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. 

 

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

Apresentar à Autoridade de AIA, para análise e emissão de parecer, previamente ao 
início das obras: 

 Cronograma atualizado. 
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 Proposta alternativa de localização para o estaleiro de apoio às ações de 
desassoreamento. Esta localização deve ser previamente analisada com a Câmara 
Municipal de Águeda. 

 Solução do revestimento das superfícies em betão por pedra natural cuja forma de 
fixação deve ser igualmente proposta. A solução a apresentar deve vir acompanhadas 
das peças desenhadas necessárias à sua correta execução. 

 Cartografia com todo o Património Cultural referido no RECAPE e que se encontre nas 
áreas de incidência direta e indireta do projeto. 

 Plano de Recuperação Paisagística reformulado para as áreas afetadas. 

 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

 Programa de monitorização da Ictiofauna, da Utilização do Dispositivo de Transposição 
pela Ictiofauna e da Transposição do Açude quando não está Operacional 
reformulado, atendendo ao referido no presente parecer. 

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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Anexo 
 

 Cartografia de comparação do anteprojeto e projeto de 

execução 

 

 Cartografia dos locais de dragagem e respetivas áreas de 

deposição 
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