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RESUMO NÃO TÉCNICO DO ESTUDO DE IMPACTE 
AMBIENTAL DE UMA OBRA MARÍTIMA DE ABRIGO 

NA ZONA PISCATÓRIA DE ANGEIRAS 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento refere-se ao Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) de uma Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras. 
 
De acordo com o estabelecido no Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de 
Caminha-Espinho, a Zona Piscatória de Angeiras é constituída como a UOPG1 n.º 10 a qual 
será objecto de um Plano de Intervenção na faixa de domínio hídrico e área de apoio à pesca.  
 
Um dos objectivos a atingir com aquele Plano de Intervenção é garantir as condições 
adequadas para a pesca, avaliando-se as necessidades em infra-estruturas portuárias, 
nomeadamente acesso e abrigo de embarcações. 
 
O referido Plano de Intervenção foi entretanto desenvolvido e justificadas as necessidades em 
infra-estruturas portuárias, pelo que pretende agora o IPTM, entidade responsável pelo 
projecto, a concepção do Estudo Prévio daquelas infra-estruturas portuárias. 
 
A Obra Marítima de Abrigo concebida para a zona piscatória de Angeiras tem como objectivo 
proporcionar melhores condições de abrigo em relação à agitação durante a navegação de 
aproximação e partida para a pesca, e da mesma forma, reforçar as condições de exercício da 
actividade da pesca de uma comunidade que vive exclusivamente desta arte. 
 
O EIA foi elaborado entre Abril de 2002 e Outubro de 2003. 
 
 
2. LOCALIZAÇÃO E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO 

2.1 Localização 

O projecto da Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras tem a sua localização 
prevista junto a um pequeno promontório localizado frente ao núcleo urbano da Praia de 
Angeiras. 
 

                                                 
1 UOPG´s - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão - parcelas de território que, pela sua dimensão, 
localização e especificidade constituem áreas de planeamento e gestão integrada, a submeter a planos 
específicos. 
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Trata-se de um espaço afecto ao Domínio Público Marítimo utilizado desde há muito anos 
pela comunidade piscatória local para desenvolver a sua actividade, pese embora as precárias 
condições de segurança. 
 
Do ponto de vista administrativo a área de projecto insere-se no distrito do Porto, concelho de 
Matosinhos, freguesia da Lavra. 
 
Na Figura 1 apresenta-se a localização do projecto.  
 
 
2.2 Breve Descrição do Projecto 

A Obra Marítima de Abrigo é composta por um Molhe com uma extensão que varia entre 184 
e 464 metros, em função da Alternativa considerada, apresentando secção de forma 
trapezoidal. O molhe será construído em pedra de diversos tamanhos e revestido por mantos 
de enrocamento, sendo coroado por uma superstrutura de betão. 
 
O molhe será implantado a profundidades que variam entre (-3,00 e 0,00m)ZH e enraizado na 
praia à cota (+6,00m)ZH. O topo do molhe atingirá a cota (+6,60m)ZH. 
 
A Obra Marítima de Abrigo contempla ainda uma Rampa Varadouro, para apoio à varagem 
das embarcações, em complemento da tradicional varagem na praia, um Parque de Varagem 
de embarcações, com capacidade para cerca de 12 embarcações do tipo das que actualmente 
constituem a frota residente, e, um Canal de Acesso, que será dragado à cota (-1,00 m)ZH, 
para possibilitar o acesso das embarcações à rampa varadouro. 
 
Para as Instalações de Apoio às operações em terra, prevêem-se máquinas de fabrico e 
ensilagem de gelo e ainda câmaras frigoríficas. 
 
 
2.3 Alternativas de Projecto 

O Estudo Prévio da Obra Marítima de Abrigo contempla 4 Alternativas que se distinguem 
fundamentalmente pela extensão (DES. 1): 
 

§ A Alternativa 1 tem um comprimento de 184 m, num único alinhamento recto 
sensivelmente segundo a direcção NNE-SSW, enraizando à cota (+6,00m)ZH e 
com a cabeça situada próximo do Zero Hidrográfico. Nesta solução não é possível 
incluir a rampa varadouro, dado o reduzido grau de abrigo que o molhe 
proporciona. 

§ A Alternativa 2 tem um comprimento de 348 m, num único alinhamento recto 
sensivelmente segundo a direcção NNE-SSW, enraizando à cota (+6,00m)ZH e 
com a cabeça fundada sobre o pé do designado “Leixão do norte”, a cotas variando 
entre (-2,00m)ZH e ZH. 
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§ A Alternativa 3 tem um comprimento de 464 m a que correspondem três troços 
distintos. O primeiro troço coincide com a totalidade da Alternativa 2, o segundo 
troço é curvo, ao longo do qual o molhe roda cerca de 22 º para sul e o terceiro 
troço é recto, prolongando-se até que a cabeça fique fundada sobre o pé do 
designado “Leixão do sul”, a cotas variando entre (-1,50 m)ZH e ZH. 

§ A Alternativa 4 corresponde à rotação para sul da totalidade da Alternativa 3. O 
molhe apresenta três troços distintos e uma extensão total de 448 m. O primeiro 
troço é idêntico aos das outras alternativas, embora ligeiramente rodado para sul 
(cerca de 5 º) e o segundo troço é curvo, ao longo do qual o molhe roda cerca de 
30 º para sul. O terceiro troço é recto, prolongando-se até que a cabeça fique 
fundada sobre um pequeno baixio situado próximo do “Leixão do sul” a cotas 
variando entre (-3,00 m)ZH e (-1,00 m)ZH.   

 
Em síntese, as 4 alternativas consideradas apresentam as seguintes características gerais: 
 

Alternativa Extensão 
(m) 

Cota de 
enraizamento 

Cota de coroamento  Profundidade da 
cabeça do molhe  

Rampa 
varadouro 

1 184 de (+5,70m) a (+6,20m)ZH (0,00m)ZH não 
2 350 de (+5,70m) a (+6,50m)ZH (-2,00 a 0,00m)ZH 
3 464 (-1,50m a 0,00m)ZH 
4 448 

(+6,00m)ZH 
de (+5,70m) a (+6,60m)ZH 

(-3,00 a -1,00m)ZH  
sim 

 
 
Apesar de terem sido inicialmente consideradas 4 Alternativas, os resultados preliminares do 
Estudo de Modelação Matemática da Agitação mostraram que a Alternativa 1 não 
proporcionava condições de abrigo suficientes (não sendo possível, por exemplo, incluir a 
rampa varadouro), pelo que, embora se apresentasse com um custo de realização inferior às 
restantes, ela foi abandonada por não cumprir os objectivos mínimos fixados. 
 
Desta forma, apenas as restantes três alternativas foram analisadas e avaliadas detalhadamente 
no Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Programação temporal 
A construção das obras envolvidas no projecto poderá realizar-se no prazo de um ano. Este 
prazo poderá no entanto ser inferior se a programação permitir a construção em condições 
meteorológicas favoráveis.  
 
Admite-se ainda que para a Alternativa 2, com uma extensão inferior às Alternativas 3 e 4, 
114 m e 98 m, respectivamente, a construção possa decorrer num período mais curto, menos 
cerca de 4 a 6 semanas. 
 





  
Colaboração de:   

 

Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental de uma Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de 
Angeiras  

7 

3.  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA 

O local de projecto situa-se na Praia de Angeiras frente ao núcleo piscatório. Trata-se por 
conseguinte de um local onde a comunidade piscatória de Angeiras usufrui de um ambiente 
natural de qualidade assinalável. 
 
A topografia na zona de influência do projecto varia de forma suave e progressiva entre as 
cotas (+6,5 m)ZH até aos (-3,0 m)ZH. Os fundos marinhos são constituídos por uma 
plataforma rochosa coberta por diversas bolsadas de areia, aflorando pontualmente diversas 
pontas rochosas, os denominados leixões. 
 
A área de intervenção encontra-se sob a acção da influência oceânica conferindo-lhe um clima 
ameno, com amplitudes térmicas reduzidas e moderadamente chuvoso e, com um regime de 
ventos de intensidade moderada. 
 
Na perspectiva geológica a Praia de Angeiras enquadra-se nas características típicas do litoral 
português, quase rectilíneo, pouco recortado, sem grandes reentrâncias, com troços extensos 
de praias, baixas e arenosas, embora se encontrem semeadas de escolhos com alguma 
frequência. Sob as praias e no fundo marinho domina um substrato rochoso de natureza xisto-
grauváquico de idade geológica muito antiga. 
 
As condições hidrodinâmicas reinantes no trecho de costa em que se insere a Praia de 
Angeiras foram estudadas com recurso à simulação computacional. Os resultados dessa 
simulação evidenciaram que a propagação da agitação marítima se faz sentir em grande parte 
do ano com alguma intensidade, dificultando a actividade piscatória da comunidade local. 
Constatou-se igualmente que o trânsito de areias ao longo do litoral se faz de norte para sul, 
assumindo, no entanto, na actualidade, muito provavelmente, uma reduzida taxa de transporte. 
 
Analisou-se a evolução da linha de costa nas proximidades de Angeiras ao longo de um 
período superior a três décadas, através de fotografia aérea, e verificou-se que após um recuo 
significativo até ao início dos anos 90, na praia a sul de Angeiras, esta estabilizou nos últimos 
anos. Na praia a norte de Angeiras verificou-se o oposto, estabilidade no andamento da linha 
de costa até meados dos anos 90 e um ligeiro recuo nos últimos anos. 
 
No que respeita aos factores de qualidade do ambiente, os dados disponíveis indicam que no 
local de projecto, e na generalidade do concelho de Matosinhos, as águas balneares têm vindo 
a apresentar níveis de qualidade crescentes, culminando na época balnear de 2003 com a 
atribuição da bandeira azul às praias de Pedras do Corgo, Marreco e Memória. 
 
A inexistência de fontes de poluição atmosférica significativas e as boas condições de 
arejamento na Praia de Angeiras determinam igualmente que a qualidade do ar se apresente 
boa. Já o ambiente sonoro apresenta-se relativamente perturbado, indicando as medições de 
ruído efectuadas que durante o período diurno, a actividade normal no principal eixo viário de 
Angeiras determina actualmente níveis sonoros relativamente elevados, típicos de zonas 
urbanas com tráfego rodoviário expressivo. 
 
O ecossistema terrestre na Praia de Angeiras, onde remanesce um cordão dunar muito 
degradado, apresenta um valor conservacionista muito reduzido, evidenciado pela presença de 
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espécies comuns e generalistas. Pelo contrário, o ecossistema marinho é rico e diversificado, 
residindo o seu valor, principalmente, num tipo de organismo que vive fixo ao fundo rochoso. 
Este organismo, cuja designação científica é Sabellaria alveolata, assume particular 
importância, não só pela sua abundância, como pelas modificações que introduz no substrato, 
chegando a formar verdadeiros “recifes”, que funcionam como local de abrigo e alimento para 
um conjunto de animais marinhos muito diversificado, entre eles os juvenis de sapateira, 
outros pequenos crustáceos, moluscos e poliquetas. 
 
Para além destas espécies também ao nível da comunidade piscícola se regista a presença de 
diversas espécies, destacando-se pelo seu interesse económico o congro, o robalo, o sargo, o 
salmonete, a salema, a solha e o linguado. Para além dos peixes regista-se ainda a presença do 
polvo que abunda entre as pedras e pequenas grutas do litoral. 
 
Na perspectiva da paisagem, a área de intervenção enquadra-se na grande unidade de 
paisagem da Orla Costeira do Norte Litoral na qual se destacam dois elementos principais: a 
Frente Urbana e a Praia. A Frente Urbana caracteriza-se pela sua ocupação urbana consolidada, 
densa e diversificada, desenvolvendo-se paralelamente à linha de costa. A ocupação é 
predominantemente habitacional, constituída por edifícios que variam entre um e dois pisos. 
 
A Praia corresponde a uma área praticamente plana que se desenvolve pela linha de maré ao 
longo de uma extensão considerável, não sendo possível definir os seus limites à vista 
desarmada. A largura do areal é variável mas não atingindo dimensão expressiva. A qualidade 
da paisagem é assim o resultado da integração de um elemento natural, a Praia, com a Frente 
Urbana, que por apresentar frequentemente alguma falta de ordenamento descaracteriza a 
faixa litoral, reflectindo-se numa qualidade visual moderada. 
 
Relativamente ao quadro socio-económico constata-se que residem actualmente na freguesia 
da Lavra cerca de 9408 habitantes, mais 514 do que em 1991, o que representa um 
crescimento de 5,8%. O povoamento é disperso e predominantemente rural nesta freguesia. A 
estrutura demográfica em 2001 apresentava uma população jovem e dinâmica, com mais de 
metade dos residentes em idade activa, e com um efectivo jovem bastante superior à 
população da terceira idade. 
 
O nível educacional da população da freguesia evidencia um reduzido número de 
analfabetização, embora a maioria da população apenas detenha formação ao nível do 
primeiro e segundo ciclos do ensino básico. 
 
A comunidade piscatória de Angeiras é um exemplo paradigmático de uma população 
dependente da actividade piscatória. 
 
Segundo os dados disponibilizados pela Capitania do Porto de Leixões em Novembro de 
2001, encontravam-se nesta data matriculados na Capitania 74 marítimos e registadas 30 
embarcações de pesca local e costeira afectas à Praia de Angeiras. No entanto, a maioria dos 
pescadores situa-se na faixa etária dos 50 anos, evidenciando algum envelhecimento. 
 
A quantidade de pescado transaccionado na Praia de Angeiras ronda as quatro dezenas de 
toneladas/ano. Actualmente este pescado é descarregado na praia, em condições de relativa 
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precariedade, e transportado em cabazes à mão para a área de venda. Por sua vez, as 
embarcações são varadas com o auxílio de um tractor e estacionadas no areal da praia frente 
ao núcleo urbano. 
 
Do ponto de vista do património arqueológico foram identificados na Praia de Angeiras, 
ligeiramente a norte do núcleo piscatório, quatro grupos de tanques de salga, muito 
provavelmente relacionáveis com a villa romana do Fontão. Estes tanques encontram-se 
classificados como Monumento Nacional. 
 
No que respeita aos instrumentos de planeamento e gestão territorial em vigor – o Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho (POOC) e o Plano Director 
Municipal (PDM) de Matosinhos, constata-se que a área de intervenção se encontra 
abrangida, em toda a sua extensão, pela Reserva Ecológica Nacional e pelo Domínio Público 
Hídrico Marítimo.   
 
De acordo com a Planta de Ordenamento do concelho de Matosinhos a área de intervenção 
encontra-se classificada como “Zona de Salvaguarda Estrita”, estando neste tipo de zona 
vedada a construção ou alteração de uso dos solos, com as excepções previstas na legislação 
específica aplicável.  
 
No entanto no POOC Caminha-Espinho, um plano mais recente que o PDM de Matosinhos, a 
Zona Piscatória de Angeiras, no âmbito da UOPG n.º 10 consignada no Regulamento daquele 
plano, será objecto de um Plano de Intervenção na faixa de domínio hídrico e área de apoio à 
pesca, cujo um dos objectivos é garantir as condições adequadas para a pesca, nomeadamente 
ao nível do acesso e abrigo de embarcações. 
 
 
4. PRINCIPAIS IMPACTES NO AMBIENTE 

De uma forma geral, a grande parte dos impactes negativos decorrentes da implantação do 
projecto ocorrerá na fase de construção, sendo alguns permanentes, e outros, temporários e 
reversíveis. 
 
Os principais impactes que ocorrerão durante a fase de construção da Obra Marítima de 
Abrigo poderão ser controlados e minimizados através de um cuidado planeamento da obra, 
adoptando-se métodos construtivos adequados e implementando-se um conjunto de medidas 
de gestão ambiental a cumprir durante a obra. 
 
Constata-se, no entanto, que durante a fase de construção as áreas temáticas mais afectadas, 
embora de forma moderada, são a ecologia marinha, a paisagem e o ambiente sonoro. 
 
Assim, assistir-se-á à destruição do fundo rochosos onde assentará o molhe, comprometendo 
os organismos marinhos aí residentes, verificar-se-á a desconfiguração da paisagem por acção 
das actividades de obra, e notar-se-á um ligeiro aumento dos níveis sonoros. 
 
Na fase de exploração, os impactes negativos são de uma forma geral permanentes, e em 
função da alternativa, de magnitude reduzida a moderada, sendo nesta fase a ecologia marinha 
e a paisagem os recursos mais afectados. 
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Nesta fase o impacte positivo mais importante respeita à dinamização da actividade piscatória 
e, sobretudo, às condições de segurança proporcionadas aos pescadores tradicionais da Praia 
de Angeiras. 
 
Para além disso, o aumento da taxa de emprego no sector, assim como o ordenamento e a 
requalificação dos espaços do núcleo piscatório, a implementar no âmbito do Plano de 
Intervenções previsto, constituem igualmente impactes positivos relevantes. 
 
Globalmente, considera-se que os impactes positivos decorrentes da implementação da Obra 
Marítima de Abrigo na Praia de Angeiras se sobrepõem claramente aos impactes negativos. 
Com efeito, o projecto permitirá dotar a comunidade piscatória tradicional de Angeiras de 
uma infra-estrutura fundamental ao desenvolvimento da sua actividade e, particularmente, 
proporcionar condições de segurança plenamente justificadas.  
 
No que respeita à análise comparativa de alternativas de projecto realizada no EIA, constatou-
se que as Alternativas 3 e 4 se apresentam ambas em posição vantajosa relativamente à 
Alternativa 2, podendo concluir-se que a Alternativa 4 é a que se mostra mais favorável no 
cômputo geral da análise comparativa integrada. 
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5. RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS 

As principais medidas de minimização propostas ocorrem na fase de construção e referem-se 
a um correcto planeamento das obras, nomeadamente a adequada articulação da circulação de 
veículos pesados, a instalação de sinalização alertando os condutores, a lavagem de rodados 
dos veículos pesados e, a criação de condições de higiene adequadas e de deposição de 
resíduos na zona de estaleiro. 
 
Na fase de exploração a principal medida prende-se com a necessidade de dotar o núcleo 
piscatório de Angeiras de um sistema simples de combate à poluição. Esse sistema deverá possibilitar 
a recolha de forma rápida e segura de produtos potencialmente poluentes, designadamente 
hidrocarbonetos, que acidentalmente sejam derramados no mar ou na areia da praia. 
 
Da mesma forma, será importante colocar junto ao núcleo piscatório uma estrutura para receber óleos 
usados. Paralelamente recomenda-se aos proprietários/responsáveis das embarcações que deverão 
acondicionar em recipientes próprios e em local seguro combustíveis e lubrificantes. 
 
No seu conjunto a implementação das recomendações e medidas de minimização de impactes 
propostas, permitirão reduzir substancialmente os impactes negativos identificados para 
ambas as fases de projecto. Não obstante esta descrição breve, apresenta-se nos quadros 
seguintes, de uma forma sintética, as medidas previstas para minimizar os impactes 
decorrentes do projecto. 
 
Complementando as medidas apresentadas é proposto um Programa de Monitorização 
relativo a dois descritores ambientais a monitorizar: o ruído, apenas na fase de construção, e o 
estudo da evolução da linha de costa, que se iniciará com o começo da obra e se prolongará 
por alguns anos. O Programa de Monitorização acompanhará a evolução daqueles descritores 
e, os resultados obtidos permitirão, caso se mostre necessário, proceder à aplicação de 
medidas suplementares para correcção de eventuais problemas que possam surgir. 
 
 
 
 
 

SÍNTESE DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES PREVISTAS 
 
 

Medidas de minimização a implementar na fase antes-da-construção 

Descritor 
Ambiental 

Medida de minimização 

Prospecções arqueológicas com recurso a detector de metais em toda a área a afectar pela 
obra: praia e zona submersa. Património 

Arqueológico Realização de sondagens arqueológicas nas áreas com sedimentação que serão afectadas 
directamente pelo molhe, rampa e escavação de areias na praia e no caneiro de acesso de 
barcos. Esta medida permitirá avaliar a existência de estruturas enterradas. 
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Medidas de minimização a implementar na fase de construção 

Descritor 
Ambiental 

Medida de minimização 

Geologia, 
Hidrodinâmica 
e Morfologia 

Costeira 

As areias provenientes das dragagens do canal de acesso deverão ser aproveitadas para o 
enchimento artificial de praias a sul da obra. 

Reduzir os efeitos de compactação, erosão e degradação dos solos da área afecta à obra 
através da ocupação das áreas mínimas necessárias à construção, não devendo haver 
qualquer utilização desnecessária ou inadvertida na envolvente do local da obra, do estaleiro 
ou dos acessos. 
Em caso de derrame acidental de hidrocarbonetos no areal envolvente à zona de obra, 
proceder de imediato à sua remoção e encaminhar o resíduo para o local indicado pelos 
serviços municipais. 

 
Solos 

Finda a obra proceder à regularização da superfície das areias de praia que foram objecto de 
compactação, da zona de estaleiro e de eventuais acessos entretanto criados, restituindo-se as 
condições verificadas antes da obra. 
O local seleccionado para a instalação do estaleiro e de depósito de materiais não deverá 
interferir com o sistema de drenagem natural local, devendo-se para tal dotar a zona de 
estaleiro de caleiras para escoamento das águas pluviais; procedendo-se à limpeza periódica 
das referidas caleiras. 
Assegurar a conservação e a limpeza regular dos acessos entre o local de obra e o estaleiro 
assim como a lavagem regular dos rodados da maquinaria e dos veículos pesados de apoio à 
obra, a fim de evitar a colmatação do sistema de drenagem pluvial urbana. 
Proceder à limpeza de todos os elementos do sistema de drenagem eventualmente afectados 
nas zonas adjacentes à obra, de modo a evitarem-se problemas de entupimento e de 
alagamento, após o término da obra. 

 
Recursos 
Hídricos 

Após a conclusão dos trabalhos dever-se-á proceder, se necessário, à escarificação dos 
terrenos nas zonas de circulação e de estaleiro, de forma a permitir o restabelecimento das 
condições iniciais de escoamento superficial e de  infiltração. 
Deverão adoptar-se as práticas correctas de exploração do estaleiro (recolha e depuração das 
águas pluviais ou de lavagem, redução das emissões de poeiras e deposição e recolha dos 
resíduos em local adequado). 
As águas residuais do estaleiro social deverão ser recolhidas e encaminhadas para o colector 
municipal de águas residuais. 
Prevenir a potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga de poluentes 
(betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais 
da obra) e evitando o seu derrame acidental, colocando-os em contentores específicos. 

 
Qualidade das 

Águas 
Costeiras e 

Ecologia 
Marinha 

Assegurar que os locais de instalação dos depósitos de combustíveis, lubrificantes ou outras 
substâncias químicas, assim como todas as áreas onde sejam manipulados, sejam 
impermeáveis e disponham de drenagem para tanques de retenção adequadamente 
dimensionados, para poderem reter o volume máximo de líquido susceptível de ser 
derramado. Os tanques devem ser concebidos para possibilitar a remoção dos líquidos, que 
para aí tenham afluído, de modo fácil e seguro. 
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(cont.) 

Descritor 
Ambiental 

Medida de minimização 

Em nenhuma situação, os esgotos do estaleiro poderão ser descarregados na água ou no solo, 
sem o tratamento adequado. 
Proceder ao tratamento das águas residuais resultantes da lavagem da maquinaria de apoio à 
obra, ou de quaisquer actividades de construção, antes do respectivo lançamento nos 
colectores municipais de águas residuais, caso estas não cumpram os valores regulamentados 
para os parâmetros de qualidade de águas residuais (nomeadamente a nível de partículas em 
suspensão e hidrocarbonetos). 
Escolher o equipamento de dragagem que, sendo tecnicamente adequado, conduza à menor 
concentração de sólidos em suspensão. 

 
Qualidade das 

Águas 
Costeiras e 

Ecologia 
Marinha 

Reduzir tanto quanto possível o tempo de duração das dragagens. 
Racionalizar a circulação de veículos e máquinas de apoio à obra. 
Manutenção dos veículos, embarcações e maquinaria em boas condições de operação, de 
modo a evitar situações de má carburação e as consequentes emissões de escape excessivas e 
desnecessárias. 
Interditar a queima de qualquer tipo de resíduos a céu aberto, que é “expressamente proibida 
em todo o território nacional (...) para qualquer tipo de resíduos urbanos, industriais e tóxicos 
ou perigosos, bem como todo o material designado correntemente por sucata”. 
Prever sistemas de humedecimento dos terrenos a utilizar sempre que se verifiquem emissões 
significativas. 
Utilizar, sempre que possível, veículos e maquinaria de apoio à obra projectados para evitar e 
controlar a poluição do ar. 
Utilizar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem a emissão e a 
dispersão de menos poluentes atmosféricos. 
Limpar regularmente os acessos e a área afecta à obra, no sentido de evitar a acumulação e a 
ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de 
maquinaria e de veículos de apoio à obra. 
Limitar a velocidade de circulação dos veículos, tendo em consideração que as emissões de 
poeiras aumentam linearmente com a velocidade. 
Conferir especiais cuidados às operações de carga-descarga e de deposição de materiais de 
construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo 
particulado, através do acondicionamento controlado durante a carga, da adopção de menores 
alturas de queda durante a descarga e da cobertura e humidificação durante a deposição na 
área afecta à obra. 

 
 

Qualidade do 
Ar 

 
 

Qualidade do 
Ar 

Acondicionar adequadamente os materiais de construção e materiais residuais da obra, 
especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, para evitar a sua queda e o seu 
espalhamento na via pública aquando do transporte para a área afecta à obra ou para o 
depósito definitivo. 

Ambiente 
Sonoro 

Dar cumprimento aos requisitos dispostos no n.º 3 do Artigo 4º e n.º 1 do Artigo 9º, do 
Regulamento Geral do Ruído (DL 292/2000, de 14 de Novembro). 

Ecologia 
Terrestre 

O cordão dunar existente a norte do núcleo piscatório deverá ser protegido evitando-se 
qualquer tipo de acção que conduza ao seu pisoteio ou destruição pela circulação de viaturas 
envolvidas na obra. 
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(cont.) 
Descritor 
Ambiental 

Medida de minimização 

Os estaleiros deverão localizar-se em áreas apropriadas, preferencialmente em zonas já 
descaracterizadas ou já utilizadas para o mesmo fim. 
Implantação de barreiras visuais (tapumes) envolventes ao estaleiro, e eventualmente à zona 
de intervenção, que impeçam a visualização das obras pelos observadores que se localizam 
na sua envolvente, de forma a sentir-se com menor intensidade a desorganização paisagística 
resultado da fase de construção. 

 
Paisagem 

Evitar o depósito, mesmo que temporário, de resíduos criados pelo pessoal da empresa 
construtora, nomeadamente restos de materiais de construção, embalagens, entre outros 
desperdícios produzidos durante uma obra, assegurando desde o início da obra a recolha 
destes e o seu adequado destino final. 
Assinalar durante a fase de obra o local do conjunto de “Tanques de Salga” (Tanques 
Cavados nos Rochedos da Praia de Angeiras) a fim de evitar a sua afectação. Uso do Solo e 

Ordenamento 
do Território 

Na selecção do local de instalação dos estaleiros de obra deverão ser privilegiados locais com 
reduzido valor dos solos e que não originem grande afectação da população local e 
veraneantes. 
Durante a fase de construção recomenda-se que todas as acções a desenvolver no âmbito da 
obra sejam efectuadas de forma a perturbar o mínimo possível a população residente e os 
veraneantes da Praia de Angeiras. Para tal deverá ser implementado um criterioso plano de 
obra contemplando um Sistema de Gestão Ambiental. 

 
Sócio-

economia 

Ao nível da segurança rodoviária, e dado que a obra envolverá a circulação de um apreciável 
número de viaturas pesadas, é de todo recomendável a implementação de um sistema de 
sinalização vertical e horizontal de aviso da existência de obras, contemplando a limitação de 
velocidade para valores compatíveis com as características e tráfego dos arruamentos locais, 
obedecendo às regras da Direcção Geral de Viação. 

Património 
Arqueológico 

Acompanhamento arqueológico das operações de escavação no areal e desmonte dos 
maciços rochosos em zona intertidal por equipa especializada para detecção de eventuais 
vestígios não detectados em fase anterior. 

 
 

Medidas de minimização a implementar na fase de exploração 

Descritor 
Ambiental 

Medida de minimização 

Geologia, 
Hidrodinâmica 
e Morfologia 

Costeira 

As areias provenientes das dragagens de manutenção do canal de acesso deverão ser 
aproveitadas para o enchimento artificial de praias a sul da obra. 

 
Solos 

Na eventualidade de ocorrer um derrame acidental de hidrocarbonetos deverá de imediato 
proceder-se à sua remoção e encaminhamento do resíduo para local indicado pelos serviços 
municipais. 
Os proprietários/responsáveis das embarcações deverão acondicionar em recipientes 
próprios e em local seguro combustíveis e lubrificantes. 
Colocação junto ao núcleo piscatório de uma estrutura para receber óleos usados. 

 
Qualidade das 

Águas 
Costeiras e 

Ecologia 
Marinha 

Dotar o núcleo piscatório de Angeiras de um sistema de combate à poluição que, sendo 
adequado às dimensões das actividades que aí têm lugar, possibilite a recolha de forma 
rápida e segura de produtos potencialmente poluentes, designadamente hidrocarbonetos, 
que acidentalmente sejam derramados, quer no mar quer na areia da praia. 
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(cont.) 
Descritor 
Ambiental 

Medida de minimização 

Qualidade do 
Ar 

Os proprietários/responsáveis das embarcações de pesca deverão mantê-las em boas 
condições de operação, de modo a evitar situações de má carburação e as consequentes 
emissões de escape excessivas e desnecessárias. 

 
Paisagem 

Durante a fase de exploração dever-se-á, sempre que possível, evitar a ocupação do areal 
situado entre o molhe de abrigo e o núcleo piscatório com materiais afectos à actividade 
piscatória. 

 


