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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório de Avaliação da 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da Requalificação e 
Valorização da Pateira de Fermentelos, o qual se enquadra nas ações de intervenção 
promovidas pela Polis Litoral Ria de Aveiro – Sociedade para a Requalificação e Valorização da 
Ria de Aveiro, S.A (em Liquidação), entidade gestora e coordenadora da implementação das 
ações tendentes à conservação dos valores naturais desta zona litoral e dos sistemas lagunares 
adjacentes, e da promoção da sua vivência. 
 
O projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos foi sujeito, em fase de 
Anteprojeto, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), (Processo de AIA n.º 
2775), tendo a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), emitida em 27 de abril de 2015 dado 
parecer favorável condicionado ao cumprimento de um conjunto de medidas a considerar no 
Projeto de Execução e à sua verificação através da elaboração do Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), para apresentação e verificação da Autoridade de 
AIA. 
 
Neste contexto, o presente RECAPE procura descrever e justificar a conformidade ambiental do 
projeto e o cumprimento das condições impostas na DIA, para que a entidade avaliadora se possa 
pronunciar sobre o mesmo, em sede de licenciamento. 
 
De acordo com o solicitado na DIA, foi já contudo feita uma primeira entrega de elementos, em 
abril de 2016, relativa aos “Elementos a Apresentar para Análise e Emissão de Parecer 
Previamente à Entrega do RECAPE”, e da qual ocorreram ajustamentos às áreas de dragagem e 
de deposição, como forma de minimização de impactes, em particular, em áreas de interesse para 
a conservação da natureza. Esse documento e as alterações ao projeto foram também já assim 
aprovadas previamente pela Autoridade de AIA, em parecer emitido em dezembro de 2017.  

 
Deste modo, o principal objetivo do RECAPE a que se refere este Resumo Não Técnico é assim, e 
de uma forma global, verificar a conformidade ambiental do projeto de execução para a 
intervenção na Pateira de Fermentelos face às condicionantes e medidas indicadas na DIA. 
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O RECAPE é desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao regime jurídico 
de Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, mais 
especificamente considerando o definido no art.º 20º, sendo constituído pelos seguintes volumes: 
 

• Volume I – Resumo Não Técnico;  

• Volume II - Relatório Técnico. 

 
O Resumo Não Técnico a que corresponde o presente documento, destinando-se a publicitação 
junto ao público, resume as principais informações que constam do Relatório Técnico do 
RECAPE, considerando assim as seguintes secções: 
 

- Introdução; 

- Antecedentes do Projeto; 

- Descrição do Projeto; 

- Conformidade do Projeto de Execução com a DIA; 

- Medidas de Minimização e Planos de Monitorização Ambiental; 

- Conclusões. 

 
 
O RECAPE foi elaborado pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A. e o projeto de 
execução esteve a cargo da empresa PROMAN, S.A.. 
 
As intervenções em análise têm lugar nos seguintes concelhos e freguesias: 
 

Quadro 1 – Enquadramento Administrativo da Área de Projeto 

NUT II 

(Região) 

NUT III 

(Sub-região) 
Concelho Freguesia 

Centro 
Região de 

Aveiro 

Águeda 

União das Freguesias de Recardães e Espinhel 

Fermentelos 

União das Freguesias de Travassô e Óis da 
Ribeira 

Aveiro Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz 

Oliveira do Bairro Oiã 
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2. ANTECEDENTES DO PROJETO 

2.1 Fase de Anteprojeto / Procedimento de AIA  

Como referido anteriormente, o projeto foi sujeito, em fase de Anteprojeto, e nos termos da 
legislação em vigor, a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) (processo de AIA 
n.º 2775), tendo o Estudo de Impacte Ambiental elaborado sido entregue na entidade avaliadora 
(Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)), em junho de 2014. 
 
Após a apresentação e análise dos elementos adicionais solicitados pela Autoridade de AIA, para 
clarificação de algumas questões, foi dada conformidade ao EIA em dezembro de 2014. Entre 8 
de janeiro a 4 de fevereiro de 2015 decorreu a respetiva consulta pública e a 27 de abril de 2015 
foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) que deu parecer favorável condicionado ao 
projeto. 
 
Na DIA foram estabelecidos os condicionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de Execução e 
respetivas medidas de minimização e planos de monitorização, a que se procurou dar a devida 
resposta na presente fase de projeto de execução.  
 
 
 
2.2 Antecedentes do Atual Projeto de Execução 

Na fase de Anteprojeto foram desenvolvidos dois cenários alternativos para a intervenção de 
requalificação e valorização da Pateira de Fermentelos que incluíam em ambos os casos, ações 
de desassoreamento com deposição associada dos sedimentos nas margens da Pateira e a 
reconstrução do açude no rio Águeda: 
 
Dragagem 
3. Adotar o cenário 2 de dragagem 
 
Deposição de dragados 
4. Excluir a área OB2 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Reconstrução do açude do rio Águeda 
8. Caso seja demonstrada a indispensabilidade de 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 migradores, não podendo constituir obstáculo, pela criação de 
qualquer ressalto hidráulico, à livre circulação piscícola. 
 
9. Garantir o caudal ecológico. 
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A DIA refere ainda que: 
 
1. A fase de construção do projeto 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. 
 
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 paúl, 
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 estudos 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. 
 
 
No âmbito da secção da DIA relativa aos Elementos a Apresentar Previamente à Verificação 
da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, refere-se também ainda o seguinte: 
 
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. 
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Os elementos prévios solicitados foram entregues em 22 de abril 2016 à Autoridade de AIA 
(Elementos n.º 1, 2, 3, 4, 5 e 6), tendo a mesma considerado que os mesmos estavam em 
conformidade com a DIA e concluído que ocorreram alterações e ajustamentos face ao 
Anteprojeto, com os quais concorda. 
 
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 conservação e da biodiversidade, considerou o Parecer da Autoridade de AIA 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 adequados de 
atravessamento da tubagem que transporta os dragados para as várias áreas de deposição, 
evitando o atravessamento de áreas de vegetação com interesse.  
 
No âmbito dos recursos hídricos, qualidade da água e dos sedimentos e hidromorfologia, regime 
sedimentar e hidrodinâmica, considera o Parecer os elementos apresentados são adequados.  
 
No âmbito da paisagem, realça-se que o 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 da vegetação com estatuto de proteção na zona do açude, tendo a 
Autoridade de AIA considerado essa articulação uma mais-valia para o projeto e para a 
minimização dos impactes.  
 
No que se refere às soluções apresentadas concordou com as mesmas de forma genérica, 
devendo a obra ser devidamente acompanhada para a boa execução do projeto.  
 
No ponto seguinte descrevem-se em concreto as alterações efetuadas ao projeto e o cumprimento 
da DIA. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Face às condicionantes definidas na DIA para o Projeto de Execução, bem como à realização dos 
estudos prévios solicitados, resultaram ajustamentos das áreas de dragagem e de deposição, de 
forma a minimizar a afetação de habitats importantes do ponto de vista da conservação da 
natureza, bem como, a seleção de novas áreas de deposição para substituição da área OB2 
eliminada. 
 
Deste modo, as áreas de deposição e de dragagem definidas do Projeto de Execução são as que 
se apresentam no Quadro 2, por comparação com as do Anteprojeto. Na FIG. 1 apresentam-se 
também essas mesmas áreas sobrepostas para visualização, sendo que a justificação mais 
detalhada à sua alteração é seguidamente apresentada. 

 

Quadro 2 – Elementos Constituintes do Anteprojeto versus Projeto de Execução  

DESIGNAÇÃO 
ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

ANTEPROJETO(1) 
ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

DRAGAGEM DA 
PATEIRA DE 

FERMENTELOS 

Desassoreamento da Zona Norte (DGN1) 

Desassoreamento da Zona Sul (DGS1) 

Desassoreamento da Zona Sul (DGS2) 

Desassoreamento da Zona Norte (DGN1) 

Desassoreamento da Zona Sul (DGS1) 

Desassoreamento da Zona Sul (DGS2) 

DEPOSIÇÃO DOS 
SEDIMENTOS 
DRAGADOS 

Deposição de sedimentos Zona Norte (OR1) 

Deposição de sedimentos Zona Sul (FER1) 

Deposição de sedimentos Zona Sul (FER2) 

Deposição de sedimentos Zona Sul (OB1) 

Deposição de sedimentos Zona Sul (OB2) 

Deposição de sedimentos Zona Norte (OR1) 

Deposição de sedimentos Zona Sul (FER1) 

Deposição de sedimentos Zona Sul (FER2) 

Deposição de sedimentos Zona Sul (FER3) 

Deposição de sedimentos Zona Sul (FER4) 

Deposição de sedimentos Zona Sul (FER5) 

RECONSTRUÇÃO DO 
AÇUDE NO RIO 

ÁGUEDA 

Açude com comporta insuflável em borracha 
(Solução 1) 

Açude com comporta de prancha em madeira 
e encontros em betão (Solução 2) 

Açude com comporta insuflável em borracha  
(que se baseia na solução 1 do Anteprojeto) 

(1) Considerando o Cenário 2 de dragagem que veio a ser o aprovado pela DIA 

 
 
a) Dragagem  
 
Relativamente às áreas de dragagem, estas foram redefinidas de forma a minimizar as 
interferências com habitats e vegetação com valor natural (Elemento n.º 1 da DIA), 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).  
 
Com efeito, e de acordo com os levantamentos efetuados para os estudos do Elemento n.º 1, na 
zona central da DGN1 agora excluída da dragagem, está referenciada a ocorrência de vegetação 
de interesse ecológico, 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 plantas aquáticas e salgueiros, limitou-se a dragagem à zona do 
canal e sem qualquer interferência com as mesmas.  
 
A área DGS1 mantém-se como no Anteprojeto.  
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Desta redefinição das manchas, a atual área de dragagem é de 600.396 m

2
 face aos 695.922 m

2
, 

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 m

3
, face aos 249.714 m

3
, previstos em Anteprojeto. 

 
 
b) Deposição dos dragados  
 
No que respeita às áreas de deposição, foram eliminadas as áreas OB1 e OB2, tendo sido 
identificadas novas áreas em substituição destas, como será explicado seguidamente. 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 
vegetais de interesse ecológico. 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 de interesse para a 
conservação da natureza, foram selecionados 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 que se apresenta no Elemento 
n.º 6 (Anexo E). 
 
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 plantas aquáticas 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. 
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c) Açude no rio Águeda 
 
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, prévio ao RECAPE. 
 
 
d) Síntese dos Elementos de Projeto de Execução 
 
O Quadro 3 resume os elementos constituintes do Projeto de Execução, em termos de áreas e 
volumes envolvidos e para comparação, colocaram-se também os do Anteprojeto. 

 

Quadro 3 – Síntese dos Elementos de Projeto de Execução 

Designação 

Anteprojeto Projeto de Execução 

Área 
(m2) 

Volume  
(m3) 

Profundidade de 
Escavação ou 

Altura de 
Deposição 

Área 
(m2) 

Volume  
(m3) 

Profundidade de 
Escavação ou 

Altura de 
Deposição 

Dragagem 

DGN1 290 514 66 868,6 Até 0,70 262 029 62 714 Até 0,70 

DGS1 346 357 145 611,6 Até 0,70 333 239 142 432 Até 0,60 

DGS2 59 051 37 233,8 Até 0,70 5 128 4 400 Até 0,60 

Total 695 922 249 714,0 - 600 396 209 546 - 

Deposição 

OR1 876 500 66 868,6 0,07 440 000 62 714 0,14 

FER1 248 000 86 461,4 0,35 137 000 48 884 0,36 

FER2 169 000 59 150,0 0,35 162 000 57 465 0,35 

FER3 - - - 59 000 22 535 0,39 

FER4 - - - 41 000 13 548 0,33 

FER5 - - - 22 000 4 400 0,20 

OB1 240 800 31 304,0 0,13 - - - 

OB2 37 300 5 929,8 0,13 - - - 

Total 1 571 600 249 714,0 - 465 000 209 546 - 

Açude  
Rio Águeda 

Solução 1 / Solução 2 
Açude com comporta insuflável de borracha 

(baseada na Solução 1 do Anteprojeto) 

 
 
 
3.1 Modo de Execução da Intervenção  

a) Meios e equipamentos de dragagem  

Os trabalhos deverão iniciar-se com a mobilização e montagem de dragas e com a montagem de 
estaleiro, incluindo instalações de pessoal e fiscalização, obtenção de licenças e autorizações, 
vedações e sinalização provisória, etc. 
 
Segue-se a realização de trabalhos de campo/levantamentos de suporte à empreitada, 
designadamente levantamentos topo-hidrográficos iniciais dos fundos da Pateira, para aferição de 
geometrias e respetivos volumes. 
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Concluídos estes trabalhos, poderá dar-se-á início à dragagem. 
 
As dragas propostas possuem equipamento adequado ao controlo em contínuo do seu trabalho, 
nomeadamente com um sistema de sucção que deverá incluir um dispositivo específico com o 
objetivo de minimizar o alastramento das partículas em suspensão na água, e a sua posterior 
deposição noutras áreas.  
 
Complementarmente, as dragas a utilizar disporão de um dispositivo de visualização e deteção de 
obstáculos que permite detetar eventuais vestígios arqueológicos submersos não identificados nas 
campanhas de prospeção arqueológica.  
 
Atendendo à necessidade de dragar sedimentos em áreas onde ocorre vegetação aquática, o 
empreiteiro deverá utilizar ferramentas complementares como ancinhos, serras de disco, etc que 
permitam a remoção/destruição dessa vegetação.  
 
 
b) Repulsão para as áreas de deposição  

Para a deposição dos sedimentos nos terrenos agrícolas o projeto previu também já a forma 
adequada de o fazer, bem como o sistema de drenagem desses mesmos locais, para facilitar a 
secagem do material depositado.  
 
Em termos gerais, a deposição implica a montagem de tubagens 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.  
 
As valas existentes serão limpas de vegetação e regularizadas. Nos casos em que não existam 
passagens sob os caminhos, e em que haja necessidade de dar continuidade a valas de 
escoamento, serão colocados tubos sob o pavimento que garantam essa passagem hidráulica.  
 
Os poços existentes terão uma área de proteção, numa faixa com 10 m de largura medida à 
parede exterior do poço. O perímetro de proteção será rodeado de diques. Na área de proteção 
não haverá deposição de sedimentos. Outras construções existentes nas áreas serão protegidas 
de igual modo.  
 
Em conformidade com a DIA, deverá ser realizado o acompanhamento da obra por equipa de 
arqueologia e também por biólogo. 
 
Nos pontos seguintes descrevem-se as soluções adotadas em cada uma das áreas de deposição.  
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 Zona de deposição OR1 

A zona de deposição OR1 situa-se na margem esquerda do rio Águeda e ocupa uma área agrícola 
e florestada. Apresenta uma área total de cerca de 44 ha, muito plana, desenvolvendo-se entre as 
cotas 6,7 m e 3,5 m. Praticamente todo a área disponível é utilizada para a deposição dos 
sedimentos.  
 

 

Zona de deposição OR1  

 
Esta zona é limitada exteriormente, a norte, por caminhos junto ao Rio Águeda, a sul e oeste por 
caminhos junto à Pateira de Fermentelos e a este por um arruamento que se dirige para Óis da 
Ribeira. É cortada longitudinalmente por um caminho intermédio a norte, e por outro caminho, 
mais a sul, de menor importância.  
 
Em termos hidrográficos, no interior da OR1 não existem linhas de água visíveis, nem assinaladas 
na carta 1:25000, tendo sido localizadas 4 valas de drenagem natural dos terrenos, com direções 
N-S e W-E, com seções pouco definidas, com vegetação abundante e, consequentemente, com 
pequena capacidade de escoamento.  
 
Tendo em conta o desenvolvimento geométrico em planta das zonas a dragar, os comprimentos 
de linhas de repulsão flutuantes e terrestres, bem como as características dos sedimentos a lançar 
e os sistemas de drenagem a executar, esta zona de deposição OR1 deverá ser dividida em 
várias sub-áreas cada uma com um programa de trabalhos associado. 
 
 

 Zonas de deposição FER1 E FER2  

As zonas de deposição FER1 e FER 2 situam-se na margem esquerda da Pateira e ocupam uma 
área essencialmente agrícola, com uma pequena área a SE florestada. Apresentam uma área total 
de cerca de 14 ha e 17 ha, respetivamente, totalizando cerca de 31 ha.  
 
Estas zonas 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, determinam que a deposição dos sedimentos 
se efetue neste mesmo sentido, poente-nascente. Assim, tendo em conta a granulometria dos 
sedimentos, as distâncias de repulsão, a capacidade do equipamento preconizado, as 
condicionantes de percurso das linhas de terra, as cotas topográficas, bem como a proximidade à 
zona urbana de Fermentelos, a deposição deverá ser efetuada em 4 fases distintas, com 
correspondentes posicionamentos das linhas de terra também diferentes. 
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Zonas de deposição FER1 e FER2  

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

 
 

 Zonas de deposição FER3, FER4 E FER5  

As zonas de deposição FER3, FER4 E FER5 localizam-se nas proximidades da estrada que liga 
Febres a Perrães e têm, respetivamente, as seguintes áreas totais: 6,1 ha, 4,4 ha e 2,2 ha. 
 
 

• Descrição da FER3  

A zona de deposição FER3 ocupa uma área agrícola, na qual está integrada uma vinha que será 
preservada, tendo sido excluída desta zona de deposição. A FER3 tem uma superfície total de 
cerca de 6 ha, apresentando cotas entre os 8 m e 4,9 m. A área útil de deposição é de cerca de 
5,8 ha.  

 

 

Zona de deposição FER3  
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A inserção da linha flutuante a partir da qual se fará a deposição na FER3, será instalada 
longitudinalmente junto ao caminho periférico norte, no sentido NE-SW, até ao limite definido pelo 
caminho SW. Aqui, inflete para SW, de modo a que se iniciem as deposições no sentido NW-SE, à 
exceção da área excluída e ocupada por vinha na parte W, que será protegida por diques, com 
valas associadas. 
 
Também junto ao caminho N existe uma vala de drenagem (VD4), que constitui um canal natural 
aos caudais excedentes que deverá ser limpa de vegetação e reperfilada, e que, em conjugação 
com o cordão de reforço, protegerá caminhos e as instalações de uma antiga estação de águas 
residuais, afluindo à Pateira. 

 
 

• Descrição da FER4  

A zona de deposição FER4 ocupa uma área essencialmente florestada, tem uma superfície total 
de cerca de 4,4 ha apresentando cotas entre os 7 m e 4,5 m. Nesta área não foi considerada, para 
efeitos de deposição de sedimentos, uma sub-área a sul, dadas as condições topográficas e a 
grande proximidade a habitações. Deste modo, a área útil para deposição, desenhada à escala de 
projeto de execução, é de 4,1 ha.  

 

 

Zona de deposição FER 4  

 
Para alimentar esta área com sedimentos, deverá ser aproveitada a mesma inserção da linha 
flutuante à de terra, mas que a partir da ligação à área FER3 pelo caminho N vindo da lagoa, a 
mesma linha de terra 5 deverá infletir diagonalmente na área FER3 no sentido N-S, de modo a 
entrar na área FER4 pela sua extremidade W. Aqui, desenvolver-se-á para SE, de modo a que se 
preencha toda a área no sentido SW-NE.  
 
Esta área é atravessada por uma linha de água, prevendo-se a sua proteção através da 
construção de diques, um de cada lado.  

 
 

• Descrição da FER5  

A zona de deposição FER5 ocupa uma área com parte agrícola e parte florestada, tem uma 
superfície total de 2,2 ha e desenvolve-se entre as cotas entre os 7,4 m e 5,2 m. Praticamente 
toda esta superfície constitui área útil de deposição.  

 



  
 

RECAPE do Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos  
Novembro 2018 Vol.I – Resumo Não Técnico  
rev.01 

15 

 

 

Zona de deposição FER 5  

 
Tendo em conta o posicionamento da draga na zona mais a sul da área a dragar, a inserção da 
linha flutuante a terra deverá ser feita por NW, a qual prosseguirá em linha de terra no sentido N-
S, junto à vedação de um parque de estacionamento municipal até ao outro vértice SW.  

 
Prevê-se a construção de um dique, no seu limite Oeste, para proteção de uma área de 
estacionamento adjacente, que se encontra excluída.  
 
 
c) Estaleiro e acessos 

Numa obra deste tipo, em que o principal equipamento, a dragar, com as respetivas tubagens, 
opera em meio aquático, sem necessidade de utilização de quaisquer outros materiais, não existe 
necessidade de criação de um ou mais estaleiros tradicionais, no sentido de uma área destinada 
ao armazenamento destes, bem como de equipamentos de apoio. Será sim necessário prever um 
local onde se possa efetuar as montagens/desmontagens da draga, devendo esse local estar 
situado numa zona marginal da Pateira, onde o acesso de camião e grua seja possível.  
 
Esse local deve coincidir com áreas de menor valor, do ponto de vista da flora e da vegetação, de 
preferência áreas já intervencionadas, pelo que foi já identificado no EIA e aprovado pela DIA, um 
local que reúne essas características, correspondente a um parque de estacionamento junto da 
estalagem da Pateira. 
 
O estaleiro de apoio à obra do Açude do Requeixo 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.  
 
Estando a Pateira de Fermentelos situada na proximidade de aglomerados urbanos, não existem 
dificuldades de acesso, sendo este efetuado sempre por estradas nacionais e municipais.  
 
 
d) Prazo de execução  

Para a dragagem da Pateira 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 de espécies da avifauna e 
peixes presente (Condicionante 1 da DIA). 
 
Para o açude prevê-se um prazo de execução da ordem dos 3 meses. 
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4. CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DECLARAÇÃO DE IMPACTE 

AMBIENTAL 

4.1 Condicionantes para o Projeto de Execução  

O cumprimento da Condicionante n.º 1 relativa ao período de execução da obra dever ocorrer 
entre fevereiro e 15 de julho, encontra-se assegurada pela sua inclusão nas Cláusulas Técnicas 
da Obra, como obrigação a respeitar pelo adjudicatário.  
 
O cumprimento da Condicionante n.º 2 relativa à não afetação das áreas de ocorrência de habitats 
naturais encontra-se assegurada pelos estudos florísticos específicos realizados em fase prévia do 
RECAPE, tendo no seu seguimento se redefinido as áreas de dragagem e de deposição para a 
minimização de impactes e realizado o projeto de restabelecimento / recuperação do habitat na 
zona de influência da construção do açude no rio Águeda, com o reforço da vegetação ribeirinha, 
acelerando a sua expansão e a colonização de novas áreas. 
 
No seu Parecer de dezembro de 2017 a Autoridade de AIA deu parecer positivo aos estudos e 
alterações efetuadas para o cumprimento da DIA 

 
Assim relativamente aos diferentes elementos de projeto a atual situação é a seguinte: 
 

Desassoreamento  

O projeto de execução dá cumprimento ao definido na DIA no que diz respeito ao 
desassoreamento, executando o Cenário 2 escolhido pela DIA (Condicionante n.º 3). 
 
Relativamente às áreas de dragagem, estas foram redefinidas de forma a minimizar as 
interferências com habitats e vegetação com valor natural (Elemento n.º 1 da DIA), 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). A área DGS1 mantém-se como no Anteprojeto.  
 
Da redefinição das manchas de dragagem atrás apresentadas e justificadas, a atual área de 
dragagem é assim de 600.396 m

2
 face aos 695.922 m

2
, previstos em Anteprojeto e o volume de 

dragagem passou de 249.714 m
3
 para 209.546 m

3
. 

 
Mantem-se a dragagem à cota 3,30 m.  
 
 

Deposição 

No que diz respeito à deposição dos sedimentos dragados deu-se também cumprimento à DIA, 
tendo resultado o seguinte em termos de alterações nos locais de deposição: 
 

-  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 
(Condicionante n.º 4) e, em relação à OB1, a sua eliminação deveu-se a critérios técnicos 
e ambientais. 
 
Na sequência desta eliminação, e tendo por base a não afetação de habitats de interesse 
para a conservação da natureza, foram selecionados 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.  
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-  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. 
 
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. 
 
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.). 

 
 
As áreas de deposição que se encontram aprovadas conforme parecer da Autoridade de AIA aos 
elementos prévios do RECAPE, apresentam alturas médias que variam entre 0,14 m e 0,39 m 
 
As áreas de deposição correspondem a campos agrícolas e zonas florestais de exploração 
intensiva (choupo), nas quais não ocorrem elementos arbóreos de valor ecológico. Trata-se de 
zonas já adaptadas a situações de cheia, onde nas áreas arbóreas se fará contudo a deposição 
apenas nas entrelinhas, deixando a base das árvores liberta de qualquer aterro, de modo a ir 
assim de encontro ao preconizado na Condicionante n.º 6 da DIA em que a espessura dos 
sedimentos podendo pontualmente ultrapassar a altura de deposição que ocorre em situação de 
cheia, tem assim uma medida de minimização associada para não afetar as raízes das árvores. 
 
Os pontos de atravessamento da tubagem que transporta os dragados para as várias áreas de 
deposição foram selecionados por forma a não se fazer em locais onde existem amiais que 
constituem um habitat protegido, conforme Condicionante n.º 7 da DIA. 
 
A Autoridade de AIA no seu parecer prévio reconheceu também já esta minimização introduzida 
no projeto. 
 
 

Reconstrução do açude no rio Águeda  

No Elemento n.º 3 da DIA relativo aos elementos a entregar previamente ao RECAPE, e já 
aprovado pela autoridade de AIA, foi também demonstrada a indispensabilidade do açude e 
apresentado o seu projeto e modo de funcionamento em que se garante o cumprimento da 
Condicionante n.º 8 da DIA, nomeadamente assegurando /garantindo a sua total transposição 
pela fauna, quer no Verão quando o açude está em funcionamento, quer nas épocas de migração 
das principais espécies de peixes migradores. 
 
A solução consiste 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 os peixes durante esse período e 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. 
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Considera-se a Autoridade de AIA que a solução apresentada demonstra, de forma clara 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. 
 
A solução proposta para a transposição dos peixes, 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, foi também considerada a mais adequada às 
espécies em presença. 
 
O regime de funcionamento previsto para o açude, que 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, assegura também o caudal ecológico 
necessário, dando cumprimento à Condicionante n.º 9 da DIA, tendo também já sido aprovado 
previamente pela Autoridade de AIA.  
 
A monitorização proposta permitirá avaliar a evolução do ecossistema e das espécies, 
introduzindo acertos na gestão do açude ou mesmo nos dispositivos, de modo a melhorar o seu 
funcionamento se tal se verificar necessário ou possível. 
 
 
 
 
4.2 Estudos Específicos Solicitados  

Os estudos específicos solicitados na DIA correspondem aos seguintes: 
 
 
4.2.1 Análise dos Sedimentos a Dragar e dos Solos nos locais de deposição  

Para apoio ao desenvolvimento do projeto, e nos termos do solicitado na DIA, foi realizada uma 
campanha de amostragem e caracterização dos sedimentos a dragar nos termos do solicitado na 
Condicionante n.º 9 da DIA. 
 
Estes trabalhos confirmaram que a maioria dos sedimentos tem características essencialmente 
arenosas e se inserem maioritariamente nas Classes 1 e 2, definidas pela Portaria n.º 1450/2007, 
que caracteriza o material dragado como limpo e que pode ser depositado sem qualquer restrição 
em terra. 

 
Nos locais de deposição dos sedimentos realizaram-se também amostras às características dos 
solos ocorrentes, de modo a confirmar se seriam semelhantes com os sedimentos a depositar, 
garantindo a compatibilidade em termos geológicos e de não afetação da fertilidade dos solos. 
Verificou-se da sua semelhança e portanto compatibilidade e que os sedimentos poderão 
apresentar interesse na melhoria ou manutenção das suas características de fertilidade, podendo 
contribuir para o aumento no teor em matéria orgânica.  
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4.2.2 Estudos específicos de Património 

No âmbito do Património desenvolveu-se um conjunto multo alargado de estudos de caraterização 
complementar e registo dos sítios patrimoniais, que envolveram nomeadamente: 
 

• Caracterização arqueológica através de uma prospeção arqueológica sistemática da área 
de incidência direta e indireta e onde se incluiu as novas áreas afetadas e das que 
apresentavam lacunas em fase de Anteprojeto. 

 
• Memória descritiva e visual e registo gráfico dos elementos etnográficos. 

 
• Identificação das condicionantes para estes espaços e das medidas de salvaguarda do 

património cultural necessárias. 
 
 
 
4.3 Validação Ambiental de Novas Áreas Incluídas no Projeto de Execução 

Relativamente às novas áreas de deposição que foram agora incluídas no Projeto de Execução 
(FER3, FER4 e FER5) procedeu-se também à sua validação e análise ambiental no âmbito dos 
diferentes estudos realizados, nomeadamente quanto à Vegetação e Habitats (Elemento n.º 1, 
Prévio ao RECAPE) e consequentes usos do solo presentes, bem como ainda em relação ao 
Património (Elementos n.º 22, 23, 24 e 26 a apresentar em sede de RECAPE). De igual modo, foi 
realizada a sua conformidade face ao Ordenamento e Condicionantes presentes no local (PDM de 
Oliveira do Bairro), tendo todos estes aspetos sido apresentados no documento prévio entregue à 
Autoridade de AIA e portanto já devidamente aprovados.  
 

 

Enquadramento das Áreas de Deposição FER3 / FER4 / FER5 
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Nestas novas áreas verifica-se em síntese, o seguinte: 

 

Quadro 4 – Novas Áreas de Deposição Incluídas no Projeto de Execução – Síntese das Características 
dos Locais 

Zona Área  
(ha) Vegetação /Usos Património Ordenamento Condicionantes 

FER3 5,65 
Choupos de produção (3,05 ha) 

Choupos agrícolas (2,21 ha) 

Sem ocorrência 
Patrimonial  

(OP7 junto ao 
limite NE) 

Espaços 
agrícolas de 
conservação. 
Espaços 
destinados a 
equipamentos e 
outras estruturas 
compatíveis 
existentes em 
solo rural  

RAN e REN (Zonas 
ameaçadas pelas 
cheias e Faixa de 
proteção à Lagoa da 
Pateira de 
Fermentelos) 

FER4 4,43 
Choupos de produção (3,97 ha) 

Choupos agrícolas (6,46 ha) 

Sem ocorrência 
Patrimonial 

Espaços 
agrícolas de 
conservação. 

Espaços 
agrícolas de 

produção 

RAN e REN (Zonas 
ameaçadas pelas 
cheias e Faixa de 

proteção à Lagoa da 
Pateira de 

Fermentelos) 

FER5 2,25 
Choupos de produção (1,45 ha) 

Choupos agrícolas (0,81 ha) 

Sem ocorrência 
Patrimonial 

Espaços 
agrícolas de 
conservação. 

RAN e REN (Zonas 
ameaçadas pelas 
cheias e Faixa de 

proteção à Lagoa da 
Pateira de 

Fermentelos) 

 
 
Verifica-se que nos novos locais de deposição não são alterados os usos de solo atuais, nem as 
características morfológicas e geológicas, destinando-se os depósitos a elevar as cotas dos 
terrenos e o combate à erosão destes locais, em zonas de cotas baixas sujeitas às cheias anuais, 
pelo que os impactes derivados da deposição dos dragados no uso do solo são temporariamente 
negativos e não significativos durante a execução, e a médio prazo com a conclusão da fase de 
construção, contribuem para minimizar os impactes negativos da erosão a que são periodicamente 
sujeitos com as cheias, bem como à sua fertilização.  
 
Da análise das condicionantes legais presentes na zona de deposição, verifica-se assim que as 
mesmas ocorrem em áreas de Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional, 
constituindo uma ação autorizada, tendo em conta o objetivo que lhe está subjacente que é a 
dragagem como medida de conservação e de reabilitação das margens e das suas áreas 
húmidas. As ações temporárias a efetuar e que ocorrem em locais já intervencionados, como 
anteriormente se analisou, não põem em causa os valores ou as servidões associadas.  
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5. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

Para a fase de construção foram definidas medidas de minimização específicas que têm em 
consideração a DIA e a avaliação de impactes realizada e que integrarão o Caderno de Encargos 
da Obra, de forma a serem aplicadas pelo Empreiteiro. 
 
Foram também apresentados programas de monitorização para as fases de construção e 
exploração com vista ao controlo de alguns aspetos ambientais que asseguram a confirmação da 
avaliação dos impactes do projeto realizada. Encontra-se assim prevista a monitorização para os 
seguintes descritores ambientais: 
 

1. Evolução morfológica das margens da lagoa e as cotas do fundo 2. Qualidade da Água 
Superficial; 

2. Qualidade dos Sedimentos; 

3. Qualidade da Água Superficial (incluindo os Macroinvertebrados) e Caudal Ecológico 

4. Estado de Conservação e Disponibilidade dos Habitats Naturais 

5. Avifauna; 

6. Ictiofauna e Utilização do Dispositivo de Transposição pela Ictiofauna e Transposição do 
Açude quando não está operacional 

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

No presente Resumo Não Técnico descreveram-se as principais características do projeto de 
execução desenvolvido para a intervenção de requalificação e valorização da Pateira de 
Fermentelos e as alterações introduzidas face à fase de Anteprojeto, nomeadamente em relação à 
dragagem e deposição dos sedimentos, bem como ao projeto de reconstrução do açude no rio 
Águeda, demonstrando-se assim a sua conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) emitida. 
 
Na presente fase, e em resultado da articulação entre a equipa projetista e a equipa ambiental e 
com o apoio da entidade proponente, introduziram-se as alterações ao projeto solicitadas na DIA 
que permitiram a otimização dos impactes e que com as medidas de projeto definidas para a sua 
execução, permitiram também uma minimização dos impactes durante a sua realização. 
 
Realizaram-se também os estudos complementares solicitados na DIA, referente a uma nova 
campanha de amostragem de sedimentos a dragar e nos locais de deposição, cujos resultados 
revelam que os sedimentos se inserem nas melhores classes definidas pela Portaria  
n.º 1450/2007, de 12 de novembro, nomeadamente, nas Classe 1 e 2, que caracteriza o material 
como limpo e ainda que os mesmos são compatíveis com os solos das áreas agrícolas e florestais 
onde serão depositados, não alterando a sua fertilidade.  
 
Decorrente da alteração de projeto efetuada quanto às áreas de deposição ajustadas ou novas, 
realizou-se a correspondente avaliação de impactes, nos descritores ambientais considerados 
mais pertinentes ou potencialmente interferidos pela ação a desenvolver, que concluiu pela 
existência de impactes negativos pouco significativos e apenas durante a sua execução.  
 
Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já incluídas no próprio projeto, 
nomeadamente as relativas ao modo de execução das intervenções e com a sistematização das 
que se aplicam à fase de construção, nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, para 
cumprimento obrigatório pelo empreiteiro, considera-se haver garantia de uma significativa 
minimização de impactes. 
 
São também propostos Planos de Monitorização Ambiental que pretendem salvaguardar situações 
de risco, avaliar a eficácia das medidas propostas, e assegurar que as medidas preconizadas e 
postas em prática são eficazes e permitem reduzir os impactes identificados. 
 
Em síntese, julga-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto, as medidas 
de minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, e o Plano de 
Monitorização Ambiental, asseguram a minimização de impactes desejada e a conformidade do 
Projeto de Execução com as condições estabelecidas na DIA. 
 




