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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

Projecto do

"PEQUENO PORTO DE PESCA NA FUSETA"

(Anteprojecto)

1 Tendo por base o parecer final do processo de Avaliação de Impacte Ambiental
e a proposta da Autoridade de AIA do projecto, em fase de anteprojecto do
"Pequeno Porto de Pesca na Fuseta", emite-se Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) favorável ao referido projecto, condicionada:

a) à não realização dos aterros da zona húmida previstos e à redução das áreas
e volumes a dragar que deve restringir-se ao estritamente necessário, de modo a
permitir a sua compatibilização com o disposto no Decreto-Lei n° 140/99, de 24 de
Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n° 49/2005 de 24 de Fevereiro;

b) à execução dos trabalhos de dragagem fora dos principais períodos de
migração das espécies anádromas, em particular fora dos meses de Março e
Abril, quando ocorrem os picos mais intensos de entrada de espécies na Ria;

c) à execução das dragagens de manutenção fora dos principais períodos de
migração das espécies anádromas, em particular fora dos meses de Março e
Abril, quando ocorrem os picos mais intensos de entrada de espécies na Ria e
fora da época balnear, de Junho a Setembro;

d) à compatibilização com os instrumentos de ordenamento do território,
particularmente o Plano de Ordenamento da Orla Costeira -Vilamoura -V.R.S.
António e o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa;

e) à não implementação do enrocamento proposto para o troço final da ribeira
do Tronco;

f) à obtenção de licença do INAG para as intervenções em Domínio Público
Hídrico nos termos do artigo 120 do Decreto-Lei n.o 468/71 de 5 de Novembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.046/94 de 22 de Fevereiro.

g) ao cumprimento dos objectivo referidos no ElA nomeadamente o de criar
condições para a reorganização e relançamento da actividade da pesca;

h) à não permissão do estacionamento de embarcações no canal interior;

i) ao cumprimento das medidas de minimização, Planos de Monitorização e à
apresentação dos estudos e dos elementos constantes do Anexo à presente DIA.

2 As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de
Encargos da obra.
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3.

A apreciação da conformidade do projecto de Execução com esta DIA deve ser
efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos dos números 1 e 2, do artigo 280
do Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, previamente à emissão, pela entidade

competente, da autorização do projecto de Execução. 4

Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA,
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o 330/2001, de 2 de

Abril.

4.

5 de Agosto de 2005

Anexo: o mencionado no texto.
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Anexo à DIA

II PROJECTO DE UM PEQUENO PORTO

DE PESCA NA FUSETA"

Estudos e elementos a apresentar em RECAPE»

1

2.

3.4.5.

6.

7.

8.

Deve ser justificado o dimensionamento do porto 'demonstrando que se encontra
devidamente adaptado às efectivas necessidades da frota de pesca considerando os
dados da DGPA no que se refere ao número de embarcações, assim como os próprios

números apresentados no ElA "(cf. n.o20),

As áreas de depósito, estaleiros, oficinas ou quaisquer outras estruturas de suporte à
obra devem ser localizadas em áreas anteriormente intervencionadas e
impermeabilizadas, devendo ser objecto de um projecto especifico de recuperação
paisagista a implementar após a conclusão dos trabalhos,

As dragagens devem ser realizadas com uma draga de sucção cujas especificações
técnicas devem ser definidas em RECAPE

Deve ser justificada a cota -2m(ZH) no canal interior de acesso e de -1 ,5m (ZH) na zona
da caldeira e na foz do rio Tronco dado que o canal exterior irá ser dragado à cota -1 m
(ZH). A cota a implantar deve ser condicionada pela apresentação de um projecto de
manutenção do canal de navegação, o qual é definido na Resolução de Conselho de
Ministros n° 103/2005, como canal principal Fuseta -Barra da Fuseta.

Apresentação de perfis longitudinais e transversais da dragagem, bem como as
tolerâncias admitidas para. as sobredragagens, perfis geológicos da coluna de
sedimentos que vai ser dragada;

Apresentação dos resultados da nova campanha de amostragem representativa de toda
a coluna de sedimentos a dragar de acordo com o disposto no Despacho Conjunto dos
Ministérios do Ambiente e dos Recursos Naturais e do Mar (Diário da República Série II
nO141 de 21/06/2005). Deverá ser apresentado os perfis geológicos referentes à coluna

de sedimentos que se vai dragar;

Apresentação dos destinos do material dragado que devem incluir o volume de
sedimentos envolvidos e respectiva granulometria; caso se opte pela imersão do
material dragado no local apresentado pelo ElA ou noutro qualquer, deve ser
apresentado um estudo detalhado deste local que deve incluir uma cartografia da área
a ser utilizada bem como a re~pectiva avaliação de impactes na geomorfologia e nos
sistemas ecológicos, tendo em conta a composição do fundo, a hidrodinâmica e os usos

da água na envolvente.

Apresentação das medidas preventivas de modo a salvaguardar eventuais situações
acidentais de derram~s de matérias perigosas.
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9.

Plano de Recuperação Paisagística da área de apoio à obra bem como um plano de
integração paisagista que deverá incluir os locais de estacionamento automóveis.

~ Medidas de Minimização

Antes do inicio da fase de construção

10. Deve ser elaborado um plano de circulação para os veículos afectos à obra,
minimizando as interferências sobre áreas urbanas, de lazer e de culto das populações.

11. Deve ser elaborado um plano de desvios de trânsito e de percursos alternativos para a
circulação rodoviária e pedonal, minimizando as afectações da mobilidade local.

12. Realização de prospecção arqueológica subaquática da área a intervir, prévias ao início
da obra por arqueólogos especializados e com experiência em arqueologia
subaquática; "

13. Deve ser efectuada a delimitação do terreno a ocupar nas operações de construção, a
área de estaleiro e parqueamento de máquinas

14. Deve ser efectuada a calendarização das diferentes fases da obra, nomeadamente a
que diz respeito ao processo de dragagem, que deve ter em conta a época balnear,
especialmente nos meses de Junho a Agosto, inclusive, assim como outros usos,
nomeadamente a época migratória dos peixes.

15. Deve efectuar-se uma campanha de esclarecimento junto da população mais próxima,
com o objectivo de informar sobre as principais características da obra (prazos,
dimensão, acessos condicionados, etc.) de forma a criar uma melhor aceitação das
alterações geradas pela fase de construção;

16. Os responsáveis pela condução da obra devem proceder a campanhas de
sensibilização junto dos trabalhadores, no sentido de garantir o cumprimento das
medidas de gestão de resíduos e efluentes.

Fase de Construção

17. Todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações,

escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) deverão ter
acompanhamento arqueológico integral, não apenas na fase de construção, desde as
suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e
desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que se houver
mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o
acompanhamento de todas as frentes.

18. Deve ser efectuado o acompanhamento da obra em meio aquático, encharcado,
húmido e zonas de interface com o meio terrestre, por um arqueólogo com experiência
na área da arqueologia subaquática de todos os trabalhos de construção que impliquem
revolvimentos de solos, nomeadamente a abertura fundações e assentamento de
estacaria, bem como eventuais zonas de empréstimo de terras. O acompanhamento
deverá ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a
decorrer em simultâneo terá de existir um arqueólogo por frente de obra. .
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19, Os trabalhos de dragagem têm de ser acompanhados por um arqueólogo com
experiência na área de arqueologia subaquática, de modo a assegurar a não destruição
de possíveis vestígios arqueológicos submersos. O acompanhamento deverá ser
continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em
simultâneo terá de existir um arqueólogo por frente de obra;

20. Proibição de rejeições de matérias poluentes de qualquer natureza para o canal interior
de acesso ao porto da Fuseta, bem como na área envolvente da Ria Formosa;

21. Adopção de medidas preventivas de forma a salvaguardar eventuais situações
acidentais de derrames de matérias perigosas (como por exemplo, combustíveis e
lubrificantes); Limpeza imedi,ata da área afectada no caso de qualquer rejeição
acidental de matérias potencialmente poluentes;

22. Manutenção das máquinas na~ melhores condições de funcionamento, garantindo uma
adequada manutenção dos mesmas, em local apropriado, afastado do plano de água;

23. Deve ser efectuada a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra bem como
implementado um sistema de lavagem dos rodados, à saída da área afecta à obra e
antes da entrada na via pública, de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à
obra;

24. É proibido a manutenção e abastecimento de viaturas e maquinaria no local de obra.

25. Os materiais transportados e armazenados durante a fase de construção devem ser
devidamente protegidos de forma a minimizar as quantidades de poeiras libertadas;

26. Implementação de um sistema adequado de gestão de resíduos e efluentes líquidos
gerados durante a obra. Este sistema deverá permitir isolar e armazenar
temporariamente (sem drenagem para a linhas de água) estes componentes, de forma
a posteriormente serem encaminhados para um destino final adequado;

27. O sistema a implementar deve promover a separação dos resíduos e dos efluentes em
classes diferenciadas, conforme a sua natureza. Quanto aos resíduos, devem ser
instalados contentores para recolha diferenciada. Os resíduos perigosos devem ser alvo
de gestão individualizada;

28. A rede pluvial a instalar deve ser provida de uma bacia de retenção, de forma a reduzir
a carga sólida do efluente;

29. Deve ser efectuada a execução dos trabalhos de dragagem durante o período de
vazamento da maré;

30. O método de deposição dos dragados deverá ser efectuado de acordo com osseguintes critérios: '

a. sedimentos arenosos da classe 1 devem ser utilizadqs na alimentação de praias,
caso o volume envolvido justifique esta acção; caso contrário, dever-se-á proceder
de acordo com o ponto 2);

b. sedimentos finos da classe 1 devem ser imersos a bati métricas inferiores a 25 m de
modo a que possam contribuir para a reposição de sedimentos na deriva litoral; a
escolha deste local deve ser precedida de um estudo de forma a não interferir com
bancos de bivalves, zonas de maternidade, rotas migratórias;
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c. sedimentos arenosos e finos das classe 2 e 3 podem ser imersos no mar tal como

proposto no ElA a partir da bati métrica -30m.
d. sedimentos arenosos e finos da classe 4 devem ser conduzidos a vazadouro

autorizado; neste caso a dragagem deverá ser efectuada em bacia..fechada;
e. sedimentos da classe arenosos e finos da classe 5 não devem ser dragados

31. A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada, devendo ser
minimizada a ressuspensão dos sedimentos nomeadamente através de uma baixa

velocidade de sucção;

32. Deve proceder-se ao reg isto das dragagens de obra, de manutenção e das reposições
sedimentares com a identificação das áreas de intervenção. Os registos deverão indicar
o volume, data e o método de dragagens utilizado.

33. Dever ter-se em conta os p.eríodos mais críticos para a aquicultura, aquando da
realização de dragagens, bem como a potencial necessidade de minimização ou
compensação (nomeadamente das empresas com produção na zona adjacente à obra)
caso se consiga relacionar a degradação da qualidade da água derivada das operações
de dragagem e a eventual afectação da produção dos viveiros de aquicultura, quer de

moluscos, quer de peixes;

34. Salvaguardar as características ecológicas do local de forma a minimizar a afectação do
Sítio Ria Formosa..; Castro Marim e da Zona de Protecção Especial para a avifauna

(ZPE) da Ria Formosa;

35. Durante os diversos trabalhos devem ser asseguradas todas as condições de

segurança à navegação;

36. No final da obra deve ser assegurada a manutenção e recuperação das vias utilizadas,
sempre que a sua deterioração resultar, fundamentalmente, do tráfego gerado por
essas obras.

37. O calendário da obra deverá ser objecto de uma divulgação pública prévia e os
pescadores informados das alternativas de percurso e descarga do pescado. Devem
ser assegurados locais alternativos para o estacionamento de embarcações e descarga

de pescado durante a fase de construção

38. Apresentação de uma carta topo-hidrográfica no final da obra com a delimitação clara
do canal de acesso; .

39. Após a conclusão da obra devem ser removidas todas as infra-estruturas de apoio à

obra e o local deve ser sujeito à recuperação paisagista.

Fase de Exploração

40. 

Tendo em vista a minimização dos impactes na qualidade da água e sedimentos
durante a fase de exploração, as emb.arcações que utilizarão o porto devem cumprir as

orientações da Convenção MARPOL;
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41. A realização de dragagens e a selecção do local de deposição de dragados deverá ser
feita de acordo com as condicionantes previstas no Artigo 260 do regulamento do

Parque Natural da Ria Formosa;

42. Caso haja necessidade de proceder ao transporte dos dragados por vta terrestre, deve
ser efectuado um planeamento prévio dos acessos a utilizar, evitando a travessia de
zonas sensíveis e desconcentrando o mais possível a afluência diária dos veículos;

43. Reduzir ao máximo os impactes do projecto nos recursos vivos adultos e juvenis, o que

inclui forçosamente áreas de desova e áreas de maternidade;

44. Necessidade de serem criadas cond1ções para uma exploração adequada, com
alternativas ao despejo de resíduos orgânicos líquidos ou sólidos para o interior do
porto. Conjuntamente, deve ser efectuado o controlo de actividades de reparação,
manutenção ou pintura das embarcações, limpeza ou lubrificação de motores ou
manuseamento de óleos ou combustíveis, para que não constituam mais uma fonte de

poluição.

Planos e Programas de Monitorização

~

Plano Geral de Acompanhamento que contemple um ponto da situação relativamente à
implementação das condicionantes, medidas de minimização bem como dos planos de
monitorização que deve ser acompanhado de uma breve descrição das actividades
desenvolvidas; Durante a fase de construção, deve ser elaborado com uma frequência
mensal passando, na fase de exploração, a anual; .

Programa de monitorização para a qualidade da água, conforme proposto no ElA,
devendo o mesmo contemplar mais um local de amostragem para além dos previstos fora
da área de influência do projecto que servirá como ponto de controlo.

Proceder à monitorização do local de depósito de dragados, com o objectivo de
determinar a acção dos contaminantes no meio biofisico marinho e de permitir à autoridade
licenciadora controlar o processo, conforme proposto no' ElA (capítulo 6.12).

3.

Propõe-se ainda a monitorização da qualidade da água e do local de deposição dos
dragados (conforme previsto no ElA) de modo a reduzir a probabilidade de ocorrência de
efeitos irreversíveis na estrutura da comunidade e delimitar fenómenos de bioacumulação
responsáveis pela toxicidade das espécies com interesse económico. Para tal, deve-se,
evitar o acréscimo de matéria orgânica na bacia interior do porto, assim como, o aumento
do nível tóxico do meio em metais pesados, detergentes, fenóis e compostos organo-
estanhados (T8T). Estes compostos são constituintes de algumas tintas antivegetativas
utilizadas na pintura das embarcações.

4.

5. Plano integrado de gestão de resíduos no qual se proceda à identificação e
classificação dos mesmos em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos.
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