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Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto Projeto de Requalificação e Valorização da Pateira de Fermentelos 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 10, alínea n) do 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 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b, subalínea i) do 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 

Localização 

(freguesia e concelho) 

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) 

Identificação das áreas 
sensíveis 

Sítio Ria de Aveiro, incluído na Lista Nacional de Sítios - PTCON0061 

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

Proponente Polis Litoral Ria de Aveiro, SA 

Entidade licenciadora Agência Portuguesa do Ambiente I.P. 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

DIA correspondente Data: 27/04/2015 
Entidade emitente: Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento teve início a 20/02/2019, após receção de todos os 
elementos necessários à boa instrução do mesmo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. na sua qualidade de Autoridade de 
AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída por 
representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDR Centro), e Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves 
(CEABN). 

Foi promovido um período de consulta pública de 15 dias úteis, entre 15 de 
abril e 8 de maio de 2019, tendo sido recebidos cinco pareceres, com a 
seguinte proveniência: 

 Direção geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR); 
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 Direção regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP C); 

 Turismo de Portugal; 

 Câmara Municipal de Águeda; 

 Mare - Universidade de Évora. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública e sua consideração na decisão: 

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 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 lhe compete 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 deve 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 formula um conjunto de observações sobre 
alguns dos elementos prévios exigidos na DIA, conforme sintetizado de 
seguida. Essas observações foram apreciadas para efeitos da presente 
decisão nos termos que também se apresenta de seguida: 

 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 podem 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, pode obviar-se a primeira 
intervenção (controlo inicial de espécies invasoras) podendo executar 
ações de seguimento e restauro da vegetação espontânea.  
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Apreciação 

Como referido este elemento foi analisado pela autoridade de AIA 
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 deve 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 deve 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.  

Apreciação 

Na análise efetuada no contexto do presente procedimento, considerou-
se que foi dado cumprimento ao disposto no Elemento n.º 17 da DIA, 
conforme explicitado no parecer da Comissão de Avaliação em que se 
baseia esta decisão. 

 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 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. 
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Apreciação 

Na análise efetuada no contexto do presente procedimento, e tendo em 
conta a apreciação constante no parecer da Comissão de Avaliação, 
considerou-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. 

 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. Neste contexto, a Câmara Municipal elenca um 
conjunto de soluções para cada um destes elementos.  

Apreciação 

Na análise efetuada no contexto do presente procedimento, considerou-
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 pronúncia, 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.  

Apreciação 

Na análise efetuada no contexto do presente procedimento, considerou-
se 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 pode ser outra, com menor 
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interferência negativa para o turismo. 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 deve 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, deve 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, deve ser assegurado o funcionamento 
adequado da PPP, associada ao açude de Requeixo, mantendo-se desta 
forma o continuum fluvial do rio Águeda 

Ainda sobre este Elemento, a autarquia salienta a necessidade de 
minimização do número de intervenções para manutenção da draga, 
reforçando a importância da adoção de medidas preventivas que 
acautelem o potencial de ocorrência de derrames/escorrências para o 
meio. 

Apreciação 

Da avaliação desenvolvida no contexto do presente procedimento, 
concluiu-se que deve ser analisada a possibilidade de localizar o estaleiro 
noutro local e de aferir essa localização em articulação com a Câmara 
Municipal. 

Foram também contempladas na presente decisão medidas que 
acautelam a maioria das preocupações expressas pela autarquia, 
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nomeadamente, a inclusão, nas dragas a utilizar, de dispositivos de 
combate a derramamentos acidentais de substâncias poluentes e a 
realização de ações de formação e de sensibilização ambiental dos 
trabalhadores que devem versar  as boas práticas a adotar em obra. 

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.  

Apreciação 

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 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.  

Apreciação 

Tendo em conta a análise efetuada pela Comissão de Avaliação no 
contexto do presente procedimento, considera-se que deve 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 
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do rio para a execução das obras pode 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. 

 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 
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 
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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. 

Apreciação 

Face à análise desenvolvida no contexto do presente procedimento, 
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. 

Apreciação 

Da análise efetuada no contexto do presente procedimento, verifica-se 
que 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 técnicas de amostragem com recurso a pesca 
elétrica e complementarmente uma amostragem com recurso a redes 
multipano. Face ao exposto, considera-se que as diferentes técnicas 
complementam-se para fazer face aos parâmetros a monitorizar 
estabelecidos no programa. 

 

A Comissão de Avaliação procedeu então à apreciação da conformidade 
ambiental do projeto de execução, com base na informação disponibilizada 
no RECAPE, tendo elaborado o respetivo Parecer Final.  
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A autoridade de AIA, com base nestes elementos, elaborou uma proposta de 
decisão sobre a qual promoveu um período de audiência de interessados, ao 
abrigo do Código do Procedimento Administrativo.  

Para emissão da presente decisão foram ainda consideradas as alegações 
apresentadas pelo proponente em sede de audiência de interessados. 

 

Principais fundamentos 
da decisão 

O Projeto de Execução e respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do 
projeto de Execução (RECAPE) encontram-se conformes, na generalidade, 
com os termos e condições da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
emitida em fase de Anteprojeto. 

Assim, emite-se decisão de conformidade, condicionada ao cumprimento dos 
termos e condições impostas no presente documento. 

As exigências constantes da presente decisão decorrem dos termos e 
condições estabelecidos na DIA emitida em fase de anteprojeto, entretanto 
adequados ao desenvolvimento do respetivo projeto de execução. 

 

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. 

2. Nas áreas arborizadas, caso haja deposição de dragados (devidamente justificada), a mesma não deve 
ultrapassar substancialmente a espessura de sedimentos que se realiza naturalmente nas alturas de 
maior cheia. 

3. Deve ser garantido o caudal ecológico no rio Águeda. 

Elementos a apresentar 

Previamente ao início da obra, devem ser apresentados à Autoridade de AIA, para apreciação e 
pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Cronograma da fase de obra atualizado. 

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

3. Solução do revestimento das superfícies dos encontros em betão do açude insuflável e do muro guia 
em pedra natural e/ou em alternativa a solução de incorporação de pigmentação na constituição do 
betão. O betão deve ter uma coloração aproximada da pedra local ou da região. No caso da aplicação 
da pedra nas superfícies que não têm contato direto com a câmara de insuflação deve ser 
pormenorizada a forma de fixação. As soluções a apresentar devem vir acompanhadas das peças 
desenhadas necessárias à sua execução. 
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4. Cartografia com todo o Património Cultural referido no RECAPE e que se encontre nas áreas de 
incidência direta e indireta do projeto. 

5. Plano de Recuperação Paisagística reformulado para as áreas afetadas.  

6. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

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

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à execução da obra e à fase de execução da obra 
devem constar no plano de acompanhamento ambiental de obra (PAAO), o qual deve integrar o respetivo 
caderno de encargos da empreitada bem como os contratos de adjudicação que venham a ser produzidos 
pelo proponente, para efeitos de concretização do projeto.  

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve 
ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-
Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo 
publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias 
úteis após a sua apresentação pelo verificador. 

 

FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

1. Os cronogramas de realização das intervenções relativas ao desassoreamento e da construção do 
açude devem considerar as ações relativas à salvaguarda do Património Cultural. 

2. 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. 

3. Relativamente ao Projeto de restabelecimento/restauração do habitat 91E0 no local de reconstrução 
do açude, deve estar previsto: 

- Não proceder 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 deve 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. 

4. Elaborar e implementar um Plano de Emergência para eventuais casos de derrame acidental de 
poluentes decorrentes do funcionamento das dragas, que envolva as entidades envolvidas em 
operações de socorro, nomeadamente: Autoridade de Proteção Civil, Autoridade Marítima, 
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Bombeiros, entre outras consideradas pertinentes. 

5. O sistema de sucção da draga deve incluir um dispositivo que evite ou, pelo menos, minimize a 
ressuspensão de sedimentos durante as operações de dragagem e que contenha a sua expansão 
como as barreiras de contenção ou cortinas de turbidez. 

6. 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. 

7. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 
população das povoações envolventes. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a 
natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, a respetiva calendarização e eventuais 
afetações à população, nomeadamente ao nível das acessibilidades. 

8. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações. 

9. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental e patrimonial dirigido aos trabalhadores e 
responsáveis envolvidos na execução das obras, com informação sobre as ações suscetíveis de causar 
impactes ambientais e as medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 
cuidados a ter no decurso dos trabalhos, bem como sobre a importância e sensibilidade arqueológica 
das áreas de intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do 
património cultural referenciado. 

10. Solicitar as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as relativas ao 
Património Cultural. 

11. Efetuar uma prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e indireta, com 
particular cuidado para as áreas que apresentavam reduzida visibilidade. 

12. Executar as eventuais propostas de minimização definidas caso sejam identificados valores 
patrimoniais na fase de desenvolvimento do projeto de execução. 

 

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

13. Restringir a intervenção no terreno ao estritamente necessário para a realização da obra, devendo 
ser sempre minimizada em extensão. 

14. Nas áreas arborizadas, deve ser evitada a circulação de qualquer maquinaria que comprometa a 
integridade física das árvores assim como a compactação dos solos, onde as mesmas se localizam. 

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

16. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

17. Não afetar o coberto vegetal herbáceo e arbustivo fora das áreas permitidas. Situações pontuais e 
excecionais devem ser validadas. 
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18. Antes das intervenções das dragagens nas áreas ocupadas por caniçal, efetuar prospeções no terreno 
para pesquisa de indivíduos ou ninhos ocupados. 

19. Assegurar o acompanhamento da obra por um técnico especializado em biologia e biodiversidade. 

20. Armazenamento, em locais com características adequadas para depósito, dos produtos da escavação 
que não possam ser aproveitados ou em excesso. 

21. Proteger com coberturas impermeáveis os materiais temporariamente armazenados, devendo esses 
depósitos possuir uma altura que garanta a sua própria estabilidade. 

22. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela e integrar 
arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, e com experiência em 
conservação e restauro na área do tratamento e conservação de espólio resultante de meio 
submerso. A equipa deve ainda estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar. 

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

24. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão 
imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e demais 
autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode determinar a 
adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado um Relatório 
Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas a 
implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e 
que venham a ser afetados de forma irreversível têm que ser integralmente escavados. 

25. O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve ser, 
tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal forma que não 
se degrade o seu estado de conservação. 

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

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

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

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

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

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

31. Para as intervenções de manutenção, devem ser implementadas as medidas semelhantes às que uma 
atividade equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que se encontram vertidas na 
presente decisão. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de 
intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deve ser enviado à 
Autoridade de AIA um relatório circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde se 
demonstre o cumprimento das medidas de minimização. 

32. 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. 

33. 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. 

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

35. 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 autorizada, e que esteja dimensionada 
em relação à dinâmica e volume de trabalhos a realizar. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser implementados os programas de monitorização a seguir apresentados. Os programas 
apresentados no RECAPE devem seguir as diretrizes aí apresentadas e ter em consideração os aspetos a 
seguir referidos. 

1. Programa de monitorização da evolução morfológica das margens da lagoa e as cotas do fundo. 

2. Programa de monitorização da qualidade da água superficial e do caudal ecológico. 

3. 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. 

4. Programa de Monitorização da Avifauna. 

5. Programa de Monitorização da Ictiofauna, da Utilização do Dispositivo de Transposição pela 
Ictiofauna e Transposição do Açude quando não está Operacional. Este programa de monitorização 
deve ser reformulado tendo em consideração o seguinte:  

- A atualização da lista de espécies existentes, bem como dos períodos de migração destas espécies. 

- 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). 

- Devem ser propostos um maior número de locais de amostragem entre os pontos EA07 e EA08, 
que incidam em particular nas áreas de dragagem. 
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