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Gabinete do Secret&rio de Estado do Ambiente

1. Tendo por base o parecer técnico final da Comissão de Avaliação (CA) e a

proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliação de Impacte

Ambiental do Projecto "Pequeno Porto de Pesca em Santa Luzia", em fase de

estudo prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável

condicionada:

a) A não realização dos aterros p'revistos na zona húmida e à redução das áreas e

volumes ti dragar ao estritamente necessário, de modo a permitir,

conjuntamente com a adopção das medidas de minimização definidas no Estudo

de Impacte Ambiental, complementadas com outras ora definidas, a sua

compatibili4ação com o ,disposto no Decretà~Lei n° 140/99, de 24 de Abril, com a

redacção dada pelo Decret~-Lei n° 49/2005, de 24 de Fe~ereiro;

b) À redução do número de embarcações a um número justificável, tendo em

atenção os valores disponíveis e considerando que as amarrações a implantar

deverão destlnar~se exclusivamente a pescadores profissionais devidamente

identificados e licenciados;

c) A relo.calização dos equipamentos propostos com vista à diminuição da barreira

visual na frente ribeirinha;

d) A apresentação prévia, e respectiva' aprovação por parte do Parque Natural da

Ria Formosa, do plano de, dragagens, que deve incluir o volume de sedimentos

envolvidos, granulometria e qualidade e indicação dos locais de depósito;

e) Ao cumprimento integral das disposições constantes da Resolução do Conselho

de Ministros n° 103/2005, de 27 de Junho, que aprovou o Plano de

Ordenamento da Orla Costelri! -Vilamoura -Vila Real de 5to. António;

1) A execução dos trabalhos de d ragagem fora dos principais períodos de

migração das espécies;'
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g) Ao cumprimento integ,ral das medidas de minimização, planos e programas de

monitorização e à apresentação dos estudos e demais elementos, tudo

discriminado no anexo à presente DIA.

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

Encargos da obra.

3. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com esta DIA deve ser

efectuada pela Autoridade de AIA, nos tem10S dos números 1 e 2 d'o artigo 280 do

Decreto-Lei n,o 69/2000, de 3 de Maio (na redacção dada pelo Decreto-Lei n°
.

197/2005, de 8 de Novembro), 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 Por1aria n.o 330/2001, de 2 de

Abril.

29 de Novembro de 2005

o Secretário de Estado do Ambiente,

i9.~
" Delgado Ubach Chaves Rosa'

(No uso da delegação de compe~ências, despacho n." 16162/2005 (2.8 série),

publicado "O Diário da República de 25/07/2005)
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ANEXO A DIA DO PROJECTO
"PEQUENO PORTO DE PESCA EM SANTA LUZIA"

ANTERIORES AO INIcIO DA OBRA--~-" =

1

2

3

4.

5.

6.

As áreas de depósito, estaleiros, oficinas ou quaisquer outras estruturas de suporte à obra

devem ser localizadas em áreas anteriormente intervencionadas e impermeabilizadas e

devem ser objecto de um projecto específico de recuperação paisagista a aprovar e a

impJementar após a conclusão dos trabalhos.

Apresentação de um sistema adequado de gestão de resíduos e efluentes líquidos gerados

durante a obra bem como das medidas preventivas de modo a salvaguardar eventuais
"

situações acidentais de derrames de matérias perigosas.
As dragagef'!s devem ser realizadas apenas nas áreas estritamente necessárias com uma

draga de sucção cujas especificações técnicas devem ser apresentadas em REGAPE.

Deve ser apresentado em RECAPE os perfis longitudinais e transversais da dragagem,

bem como as tolerâncias admitidas para as sobredragagens. Deve ser igualmente'

apresentado em RECAPE os perfis geológicos da coluna de sedimentos que vai ser

dragada.
Deve' ser realizada uma nova campanha de amostragem representativa de toda a coluna

de sedimentos a dragar (da superffcie até à cota de dragagem) .tal como estipulado ~o

Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar de"

21/6/1995 em laboratório acreditado.

Apresentação em RECAPE dos destinos do material dragado que devem incluir o volume

de sedimentos envolvidos e respectiva granulometria; a selecção dos locais de depósito

deve ter em conta os resultados da nova campanha de amostragem e deve estar 'de acordo

com os seguintes critérios:

> .sedimentos arenosos da classe 1 devem ser utilizados na alimentação de praias, caso o

volume envolvido justifique esta acção; caso contrário, dever proceder-se de. acordo

com o ponto seguinte);

» sedimentos finos da classe 1 devem ser imersos a batimétricas 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 fom1a a não interferir com

bancos de bivalves, zonas de maternidade, rotas migratôrias;

»- sedImentos arenosos e finos das classes 2 e 3 podem ser ímersos no mar a partir da

batimétrica .30m; em fase de RECAPE deve ser apresentado um estudo do local de

depósito que deve incluir a cartografia da área a ser utilizada bem como a respectiva
'"
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7.

8.

9.

avaliação de impactes na geomoliologia e nos sistemas ecológicos, tendo em conta a

composição do fundo, a hidrodinâmica e os usos da água na envolvente. O local

previsto deve ser seleccionado de forma a evitar a afectação de áreas de desova e

maternidade de recursos vivos, rotas de' migração de peixes e mamfferos, áreas de

pesca desportiva e comercial e áreas de especial importâricia científica ou biológica;
)- sedimentos arenosos e finos da classe 4 devem ser conduzidos a vazadouro

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

Caso se opte pela imersão do material dragado no local apresentado pelo ElA ou noutro

qualquer, deve ser apresentado um estudo detalhado deste local (tal como previsto no ElA)
que deve incluir uma cartografia da área a ser utilizada bem como a respectiva avaliaÇão de

impactes na geomoliologia e nos sistemas ecológicos, tendo em conta a composição do

fundo, a hidrodinâmica e os usos da água na envolvente: (refira-se que, na zona costeira de

Tavira, existe uma formação geológica, conhecida por Pedra do Barril, localizada

aproximadamente na batimétrica dos (-30m) ZH e que possui grande valor natura1. sendo

nomeadamente o único local no Algarve onde se regista a presença de corais);
Deve ser apresentado a estimativa da periodicidade das dragagens de manutenção tendo

em conta a manutenção da navegabi/idade da frota pesqueira no horizonte de estudo

independentemente da maré;
Apresentação do sistema de tratamento a adaptar para as águas residuais domésticas

produzidas na zona de apoio à pesca.

FASE DE OBRA

10. Deve ser efectuada a prospecção sistemática das áreas a afectar no decurso da obra e

ainda as correspondentes à construçao e/ou m71horia dos acessos à obra, aos estaleiros,

aos loçais depósito de inertes;

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

terrsplenagens, depósitos de in~rtes, etc.) dev~m ter acompanhamento arqueológico

'integral, não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como
a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação, O acompanhamento deve

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;

12. Deve ser providenciado o acQmpanhamento da obra em meio aquático, encharcado,

húmido ~ zonas de interfacé com o meio terrestre, por um arqueólogo com experiência na

área dá arqueologia subaquática, de todos os trabalhos de col)stru~o que impliquem

dragagens, revolvimentos de solos, nomeadamente a abertura fundações e assentamento
de estacaria, bem como eventuais zonas de empréstimo de terras~ O acompanhamento
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deve ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer
., ,

em simultâneo terá de exi~tir um arqueólogo por frente de obra;

13. Se na fase de construção, nomeadamente durante a execução das dragagens, abertura

fundações e assentamento de estacaria, bem como eventuais zonas de empréstimo de

terras, forem encontrados vestfgios arqueológicos, as obras serão suspensas ficando o

Dono da Obra obrigado ,a comunicar, de imediato ao CNANS, as ocorrências. Os trabalhos

arqueológicos dever~o seguir umá metodologia compatível com a natureza do achado,
tendo em conta a hierarquização da sua importância cie~tífica e patrimonial, procedendo-se

pois à sua avaliação, registo gráfico (cartografia, desenho e fotografia) e eventual remoção.

14. Caso seja possível, deverá ser utilizado um dispositivo de visualização tridimensional,

obstacles avoidance sonar -OAS (caso 'a draga não esteja munida de uma). que permita

detectar eventuais vestígios arqueológicos submersos, não identificados nas campanhas

de prospecção arque.ológica.

15, A operação de dragagem deve ser efectuada na maré vazia, devendo toda a zona

intermareal que fica emersa na maré baixa ser dragada a ~eco; os períodos de vazante ém

situação de maré viva devem ser evitados por forma a diminuir a potencial afectação dos

viveiros localizados a nascente c;jeSanta Luzia pela pluma de turbidez;

16. No final da obra deve serefectuado um levantamento topo-hidrográfico da zona dragada;

EASE DE EXPLORAÇÃO

17. Tendo em vista a mlnimização dos impactes na qualidade da água e sedimentos durante a

ta'se de exploração, as emb~rcações que utilizarão o porto devem cumprir as orientações

da Convenção MARPOL;

18. Deve ser efectuada a execução dos trabalhos d~ dragagem durante o perío,do de

vazamento da maré;

19. A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada, devendo ser minímízada a

ressuspensão dos sedimentos nomeadamente através de uma baixa velocidade de sucção;

20. A realização de dragagens e aselecção 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;

21. Deve ser etectuado o controlo de actividades de reparação ou manutenção das

embarcações, limpez~ ou lubrificação de motores ou manuseamento de óleos ou

combustrveis, para que não constituam mais uma fonte de poluição.
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1. Deve ser implementado o Programa de Mon/torização para a qualidade da água

apresentado no ElA, devendo o mesmo contemplar mais um local de amostragem para

além dos dois apresentados na caracterização da situação de referência, fora da área de

influência do projecto que seryirá como ponto de controlo.

,2. Deve ser desenvolvido em RECAPE, o Programa de Monitorização para o local de

deposição dos dragados, no que diz respeito à periodicidade. Considera-se. que este

programa deve incluir uma monitorização antes da deposição de modo a avaliar-se a

situação inicial.
Tal como referido no ElA, todo o Plano deve ser revista tendo em conta os resultados da

nova campanha de amostragem de sedimentos a realizar, bem como da definição dos

.focais de depósito.

3. Deve ser elaborado um plano integrado de gestão de resrduos .no qual se proceda à

Identificação e classificação das mesmos em conformidade com a Lista Europeia de

Resrduos, de modo a estabelecer objectivos e afectar tarefas e meios, tendo em

consideração a calendarização e faseamento da obra: .

4. Plano Geral de Acompanhamento que contemple um ponto da situação relativamente à

Implem'entação das condicionantes, medidas de minimização bem como dos p.ranqs de

monitorização, que deve ser acompanhado, de uma breve descrição das actividades

desenvolvidas.

Durante a fase de construção, deve ser elaborado com um~ frequência mensal passando,

na fase de exploração, a anual.
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