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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) relativo ao Projecto das Obras de Melhoria das Condições de Abrigo no Cais do 
Sector Comercial e de Manutenção do Canal de Acesso ao Porto da Figueira da Foz. 
 
O projecto, que se encontra em Fase de Estudo Prévio permitirá melhorar as condições 
de navegabilidade no porto da Figueira da Foz, bem como diminuir as dragagens de 
manutenção no canal de acesso ao porto. O Estudo de Impacte Ambiental realizado teve 
como principal objectivo compatibilizar o projecto com o meio em que será inserido e 
seleccionar a alternativa mais favorável ambientalmente. 
 
A zona de intervenção do projecto localiza-se na embocadura do rio Mondego conforme é 
possível verificar na FIG. 1, na zona periférica da cidade da Figueira da Foz, e das 
freguesias de São Julião da Figueira da Foz e de S. Pedro. 
 
Do ponto de vista administrativo a área do projecto insere-se na área de jurisdição do 
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM). 
 
A entidade proponente e licenciadora do projecto é o IPTM. 
 
Os estudos desenvolvidos no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental decorreram entre 
Setembro de 2003 e Setembro de 2004, tendo sido realizados pela empresa AGRI-PRO 
Ambiente Consultores S.A.. 
 
O presente Resumo Não Técnico pretende, de forma simples e concisa, apresentar as 
informações, conclusões e medidas de maior relevo indicadas no EIA. 
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A operacionalidade actual do porto da Figueira da Foz, no que respeita à movimentação 
de navios mercantes, tem estado desde sempre condicionada aos constrangimentos 
existentes no seu acesso marítimo e à intranquilidade dos navios quando atracados aos 
cais comerciais. 
 
As Obras de Melhoria das Condições de Abrigo nos Cais do Sector Comercial e de 
Manutenção do Canal de Acesso ao Porto da Figueira da Foz, correspondendo ao 
projecto em estudo, visam minimizar os sérios problemas que afectam este porto, 
nomeadamente: 
 

• O assoreamento da barra e do canal de acesso ao porto, com repercussões 
sobre as condições de navegação; 

 
• A agitação marítima na zona do cais comercial, responsável por problemas de 

intranquilidade dos navios acostados; 
 

• As condições de acesso dos navios. 
 
 
O assoreamento da barra e do canal de acesso ao porto, resulta do enorme volume 
de transporte sólido que circula, de Norte para Sul, no Litoral da Figueira da Foz, ficando 
apenas uma parte retida a Norte do Molhe Norte do porto, dado que poucos anos após a 
sua construção, a sua capacidade de acumulação atingiu a saturação, nos finais da 
década de 60 do século passado. 
 
O transporte aluvionar, tem implicado a formação de um banco de areia (barra exterior), 
na zona de enfiamento do Molhe Norte, que se estende de Norte para Sul e que 
condiciona a praticabilidade da barra. 
 
Esta situação causa sérios problemas de acesso e navegação no canal. Estes problemas 
são agravados pelas crescentes exigências operacionais determinadas pelos novos 
terminais que aí se pretendem operar, e que implicam que seja garantido o serviço de 
navios de maiores calados1, exigindo, portanto, um canal de navegação com maior 
profundidade, e um tempo de espera mínimo. 
 
Actualmente, os calados máximos autorizados estão condicionados às limitações do 
canal de navegação, atingindo 5,0 – 5,5 m. 
 
O elevado assoreamento verificado na área da barra e no anteporto, exige a realização 
de dragagens que atingem o volume médio de 400 000 metros cúbicos por ano. Este 
assoreamento tem-se agravado com a cessação de extracção de areias na praia Norte 
da embocadura. 
 
Relativamente à agitação marítima no porto interior, a configuração actual dos molhes 
não confere o grau de abrigo desejável no Cais Comercial situado na margem Norte do 
porto. 

                                                 
1 Calado – altura média na vertical da parte imersa do navio 
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Tem-se verificado com frequência a ocorrência de grande agitação ao longo do cais, que 
provoca movimentos longitudinais e oscilações nos navios acostados que têm impedido a 
continuidade das operações. 
 
Em situações mais pontuais, registam-se igualmente demoras nas operações de 
carga/descarga, pelo facto de o porto não conferir o grau de abrigo e correspondente 
tranquilidade nos cais comerciais, especialmente quando se observam situações de 
temporais do quadrante Sul associados a fortes correntes de marés. A agitação marítima 
sentida pelos navios quando atracados aos cais provoca, designadamente: 
 

• desconforto das tripulações constantemente atentas às condições de segurança 
das embarcações; 
 

• prejuízos vários relativos à ocorrência de avarias em algumas estruturas dos 
navios e em órgãos de atracação (defensas e cabeços de amarração); 
 

• despesas adicionais de escala, em consequência da necessidade de os navios 
serem obrigados a largar dos cais de trabalho para procurar abrigo nos duques 
d’Alba do porto de pesca, implicando manobras com rebocadores e serviços-
extra de amarração e de pilotagem. 

 
Devido à agitação marítima interior no cais comercial, por vezes, os movimentos nos 
navios têm provocado danos, nomeadamente o rebentamento de cabos. O reforço destes 
cabos impede apenas a sua rotura, não impedindo a degola ou arrancamento de 
cabeços. 
 
Relativamente às condições de acessos dos navios, têm de ser melhoradas em 
relação às que actualmente ocorrem assegurando uma manobra de entrada sem risco ou 
riscos diminutos. 
 
Está-se, portanto, perante um fenómeno bastante grave, que necessita de resolução, 
através de uma maior tranquilização do local, sob o risco de, não o fazendo, se 
descredibilizar o porto da Figueira da Foz. 
 
Por outro lado, este porto pretende iniciar a operação sistemática com carreiras de navios 
porta-contentores para o serviço da indústria do papel cuja actividade se reveste de uma 
exigência de cumprimento de horários incompatíveis com riscos de espera ou de 
inoperacionalidade aos cais como acima descrito. 
 
Esta maior sofisticação de serviço, impõe só por si que o problema da tranquilização da 
frente portuária comercial seja resolvido em definitivo, para não dar azo futuramente a 
especulações de fretes por parte de agentes e de armadores. 
 
Refira-se que actualmente o porto da Figueira da Foz se encontra em condições de 
exploração capazes de originarem um gradual afastamento dos navios, podendo mesmo 
vir a ser considerado um “porto não seguro”. Neste contexto e a manterem-se tais 
condições, o porto da Figueira da Foz corre o risco de se tornar economicamente 
inviável. 
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A esta situação acresce uma outra, não menos relevante para a economia. Sendo as 
empresas sediadas na zona portuária da Figueira da Foz obrigadas a recorrer a outros 
portos, vão agravar substancialmente os seus custos de transportes, tornando-se cada 
vez menos competitivas, levando a significativos impactes na economia regional. 
 
O projecto em estudo surge, desta forma, com vista à definição das acções a empreender 
para resolver ou minorar, quanto possível, os problemas anteriormente mencionados, 
indo ao encontro da desejável modernização do sector portuário da Figueira da Foz, com 
repercussões do ponto de vista socioeconómico. 
 
Este projecto potenciará a competitividade das empresas instaladas na zona portuária, 
bem como o crescimento da economia regional, pelo que o projecto, nesta óptica, 
transformará o porto da Figueira da Foz num equipamento estruturante da economia da 
região centro. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO / ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Os trabalhos correspondentes ao “Projecto das Obras de Melhoria das Condições de 
Abrigo no Cais do Sector Comercial e de Manutenção do Canal de Acesso ao Porto da 
Figueira da Foz”, reuniu uma equipa técnica, de múltiplas vertentes, devido à 
complexidade de abordagem integrada do problema em estudo. 
 
Previamente à selecção da solução de projecto que se avalia neste EIA, foi efectuado um 
estudo de várias soluções possíveis, tendo sido a adoptada (Prolongamento do Molhe 
Norte do Porto da Figueira da Foz) a única que cumpre todos os objectivos do projecto, 
nomeadamente o assoreamento da barra do canal de acesso ao porto e a agitação 
marítima no cais do sector comercial, responsável por problemas de intranquilidade dos 
navios acostados. 
 
Deve notar-se, a este propósito, que o porto da Figueira da Foz é o único em toda a costa 
ocidental portuguesa, cujos quebra-mares, em especial o quebra-mar Molhe Norte, não 
apresenta o comprimento e a orientação suficientes para conferir as condições mínimas 
de abrigo e de acesso que todos os restantes portos comerciais ostentam. Trata-se, 
portanto, de uma situação discrepante, que menoriza inexplicavelmente esse porto e que 
convém, por isso, ser rapidamente resolvida. 
 
O conjunto de exemplos constantes na FIG. 2 ilustra com suficiente clareza a situação 
referida. 
 
É de constatar, a este respeito, que já à data dos ensaios, em modelo físico, efectuados 
no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) na década de 50 do século passado, 
se tinha encarado a possibilidade de aumentar o comprimento do Molhe Norte em cerca 
de uma ou duas centenas de metros e que chegou inclusivamente a ser elaborado, na 
década de 70, um projecto de prolongamento desse molhe em 150m que, no entanto, 
nunca foi concretizado. 
 
Com efeito, um prolongamento convenientemente orientado poderá melhorar 
significativamente a capacidade de transposição natural do transporte sólido litoral, ou 
seja, a capacidade de, apenas por intervenção dos agentes naturais (ondas e correntes), 
fazer passar as areias de Norte para Sul. 
 
É esta uma das conclusões dos estudos em modelo físico, de leito móvel, realizados no 
LNEC há mais de três décadas. 
 
Por outro lado, esse prolongamento poderá reduzir substancialmente a quantidade de 
energia que penetra no anteporto e, portanto, que atinge a zona do Porto Comercial. 
 
O problema a estudar no âmbito desta solução resume-se, portanto, a encontrar o melhor 
par de valores "comprimento, orientação" a atribuir a esse prolongamento. 
 
Neste estudo foram consideradas três alternativas correspondendo a um prolongamento 
de 200, 300 ou 400 metros, denominadas Alternativa 4.A, Alternativa 4.B e Alternativa 
4.C, respectivamente, tal como está representado na FIG.3. Este prolongamento será 
efectuado a partir da actual cabeça, no sentido Sudoeste. 
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Porto de Viana do Castelo 

 

Porto da Póvoa de Varzim 

 

Porto de Vila do Conde 

 

Porto de Leixões 

 

Porto de Aveiro 
Porto da Figueira da Foz 

FIG. 2 – Portos da Costa Portuguesa 
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Quanto às condições de assoreamento deverá ter-se presente que a eliminação total do 
assoreamento da barra e do anteporto é praticamente impossível. Em poucos anos a 
capacidade de acumulação do actual Molhe Norte esgotou-se e em função do 
comprimento do prolongamento, a capacidade de acumulação da praia da Figueira será 
novamente esgotada e o problema do assoreamento voltará a colocar-se, embora 
previsivelmente com menor gravidade do que a actual e eventualmente em zonas 
distintas. 
 
Apesar de os prolongamentos atrás previstos para o Molhe Norte induzirem uma melhoria 
da capacidade de transposição natural da embocadura, uma eficácia de 100% é 
obviamente utópica. Algum material sólido continuará a assorear o canal de navegação e 
a penetrar no anteporto, e em volume tanto maior quanto maiores forem as 
profundidades que se queira proporcionar à navegação. Ou seja, as dragagens de 
manutenção continuarão a ser um complemento indispensável desta solução como aliás 
inevitavelmente, de qualquer outra. 
 
Em termos de projecto as alternativas são muito semelhantes consistindo a principal 
diferença, a extensão de prolongamento. 
 
Dada a reconhecida instabilidade morfológica da zona de implantação do molhe, e tendo 
em conta o objectivo de garantir, na travessia do anteporto, um canal de navegação com 
uma profundidade de 7 a 8 metros, o prolongamento do molhe não pode ser lançado 
sobre os fundos existentes à data da sua execução. 
 
Desta forma será necessário efectuar algumas dragagens de forma a efectuar as 
fundações a uma profundidade que permita reduzir o risco da sua futura infra-escavação. 
 
O volume de dragagens necessárias durante a construção varia consoante a alternativa 
de prolongamento. 
 
Desta forma, para a Alternativa 4.A prevê-se um volume de dragagens de 20 000 metros 
cúbicos, para a Alternativa 4.B um volume de dragagens de 30 000 metros cúbicos e 
para a Alternativa 4.C um volume de drenagens de 35 000 metros cúbicos. 
 
O coroamento do Molhe Norte, qualquer que seja a alternativa considerada será 
efectuado a uma cota de aproximadamente 9,5 metros acima do nível médio da água do 
mar, por uma superestrutura com 8 metros de largura, idêntica à estrutura actual. 
 
As cotas a que se realizarão as fundações em toda a extensão do prolongamento 
deverão ser de 8 metros abaixo do nível médio da água do mar para o talude interior e  
12 metros para o talude exterior. 
 
A programação temporal estimada para a Fase de Construção é de cerca de 5,7 ou 9 
meses consoante a alternativa considerada ( Alternativa 4A, Alternativa 4B ou Alternativa 
4C respectivamente). 
 
Tendo em conta as conclusões do Estudo de Impacte Ambiental e que se encontram 
resumidas no Ponto 6,. segundo as quais a Alternativa 4.B é a mais favorável 
ambientalmente, é apresentado de seguida o cronograma de execução da obra, em 
termos aproximados associado a esta alternativa. 
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FASEAMENTO DA OBRA

Prazo total estimado = 7 meses 1 2 3 4 5 6 7

1. Mobilização de equipamentos e montagem do estaleiro da obra

2. Ampliação do molhe com a aplicação de material para a formação 
das várias estruturas do molhe
3. Dragagens para estabelecimento do canal de navegação previsto 
no projecto
4. Colocação do farolim na extremidade do molhe e de bóias ao longo 
do canal de acesso

MESES

 
Quadro 1 – Cronograma de Execução da Obra para a alternativa 4B 

 
 
Durante a Fase de Construção, prevê-se que os materiais a utilizar no Prolongamento do 
Molhe Norte sejam recolhidos na Pedreira de Pia das Lages n.º 3 localizada no concelho 
de Porto de Mós, freguesia de Serro Ventoso e na Pedreira de Cadoiços, localizada no 
Concelho de Montemor-o-Velho, freguesia de Verride. Estas pedreiras são já utilizadas 
actualmente para a recolha de material a empregar nas obras de manutenção do molhe 
Sul do porto da Figueira da Foz. 
 
Tendo em conta a localização destas pedreiras os principais acessos a utilizar para o 
transporte de material deverão corresponder ao Itinerário Principal n.º3 (IP3) e Estrada 
Nacional 111 (EN111), na ligação à pedreira de Cadoiços e Estrada Nacional 109  
(EN 109), Itinerário Complementar 1 (IC1), Estrada Nacional 1(EN 1) e Estrada Municipal 
243 (EM 243) na ligação à pedreira de Pia das Lages, tal como é possível visualizar na  
FIG. 4. 
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4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE 

O estudo da situação actual do ambiente na zona do projecto considerou as 
componentes físicas, da qualidade do ambiente, ecológicas e humanas mais recentes, 
tendo em conta as características locais e regionais. 
 
Foram previamente avaliadas as condicionantes legais, que reflectem as políticas 
regionais, feitos levantamentos de campo e contactadas diversas entidades, de modo a 
caracterizar detalhadamente a zona. 
 
Na zona de prolongamento do Molhe Norte do porto da Figueira da Foz, não foram 
identificados quaisquer condicionantes à implementação do mesmo. 
 
Do ponto de vista geológico, na envolvente próxima da área de intervenção, dominam as 
areias de praia. 
 
Quanto às condições geológicas imersas, especificamente na área do anteporto, a maior 
parte dos fundos é constituída por materiais pouco consolidados (areais e lodos). No 
entanto, no decurso dos trabalhos recentemente efectuados de dragagens para 
aprofundamento do canal na área do anteporto verificou-se a existência de rocha na 
parte Norte desse anteporto, em relação à qual houve que proceder a quebramento. 
 
O clima é temperado, sub-húmido, verificando-se que a maior precipitação ocorre entre 
os meses de Outubro e Março, predominando os ventos de Norte e Noroeste. 
 
Os solos na envolvente próxima do projecto apresentam-se bastante alterados, ou 
mesmo destruídos devido à intervenção humana, não tendo qualquer valor agrícola. 
 
Quanto à hidrologia, o Molhe Norte do porto da Figueira da Foz localiza-se na zona de 
embocadura no rio Mondego. 
 
O mar é, de um modo geral, bastante agitado e apresenta um regime de marés 
caracterizado por dois ciclos de marés por dia. As correntes mais importantes na zona 
são as de maré e as geradas por ondas. 
 
No que respeita à morfologia costeira desde o Cabo Mondego até à embocadura da Ria 
de Aveiro, desenvolve-se uma extensa praia rectilínea, com uma extensão de cerca de 
55 km. 
 
A praia da Figueira da Foz apresenta uma extensão de cerca de 2 km, desenvolvendo-se 
desde o forte de Buarcos até ao Molhe Norte. A construção doo Molhe Norte (na década 
de 60), por efeito de retenção das areias que circulam para Sul, provocou um 
engordamento da praia, que passou a apresentar larguras de 200 a 500 m, com um 
aumento de Norte para Sul. 
 
No sector a Sul dos Molhes, a instabilidade da faixa costeira é mais grave, porque com a 
drástica redução do caudal sólido a agressiva dinâmica marítima provocou uma intensa 
erosão na linha de costa. 
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Do ponto de vista da qualidade do ar na zona de intervenção não foram referenciadas 
fontes de poluição com contribuição significativa para a degradação da qualidade do ar, 
verificando-se que as condições meteorológicas da região são favoráveis à dispersão de 
poluentes atmosféricos. 
 
As águas subterrâneas da região do projecto apresentam grande vulnerabilidade à 
poluição, sendo de referir que na envolvente imediata ao local de implantação do projecto 
não foi detectada qualquer produtividade de águas subterrâneas. 
 
Relativamente à água do estuário verificou-se que, no geral, todos os parâmetros 
cumprem a legislação. 
 
Quanto às águas balneares não apresentam contaminação microbiológica significativa, 
sendo globalmente classificadas de “Boa”. 
 
Os níveis de ruído na envolvente da zona do projecto cumprem os valores limite 
actualmente em vigor, para o tipo de zona. 
 
No que respeita aos factores biológicos e ecológicos a área afecta ao projecto não se 
encontra incluída em nenhuma área classificada, sítio ou zona de conservação ou 
protecção definida na legislação nacional e comunitária. 
 
Contudo, na área envolvente, o estuário do Mondego está incluído na Reserva Ecológica 
Nacional. Embora seja uma zona de elevada influência antrópica, detém ainda uma 
relevante importância ecológica. 
 
A paisagem local apresenta um contraste significativo entre a zona portuária onde se irá 
localizar o projecto e as unidades envolventes que correspondem às áreas urbanas e 
suburbanas, e às unidades de maior naturalidade correspondentes à Ilha da Murraceira e 
às praias adjacentes. 
 
Relativamente ao património arqueológico e arquitectónico terrestre, não foram 
referenciados na área imediata ao projecto quaisquer vestígios ou estruturas de 
interesse. 
 
Relativamente ao património subaquático da consulta feita ao Centro Nacional de 
Arqueologia Náutica e Subaquática resultou um inventário relativamente grande de 
informações de naufrágios de várias embarcações, quase todas elas, de cronologia 
recente. 
 
O facto de serem conhecidas mais informações relativamente a localizações já dentro do 
rio Mondego, e em pleno mar, em conjugação com as referências a sítios arqueológicos 
que atestam da continuidade da ocupação do território na região da Figueira da Foz, faz 
presumir que a zona do projecto seja considerada de elevada sensibilidade. 
 
Do ponto de vista socioeconómico no concelho da Figueira da Foz tem-se verificado um 
decréscimo das actividades ligadas ao sector primário, ao passo que o sector terciário, 
que integra os serviços ligados à actividade económica tem apresentado uma variação 
positiva. 
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No que respeita à Actividade Portuária, estão englobados os sectores comercial, 
pesqueiro, das indústrias da pesca, da indústria naval, do recreio e técnico-administrativo 
e dos serviços. 
 
A principal actividade desenvolvida no sector comercial é a exportação de matérias 
primas, nomeadamente pasta de papel. São ainda movimentadas neste sector madeiras 
em bruto, ferro e aço e granéis sólidos. 
 
Relativamente ao sector pesqueiro inclui a zona de pesca costeira e artesanal, a zona de 
pesca longínqua e a zona de pesca local. A pesca longínqua encontra-se no entanto em 
regressão. 
 
O sector das indústrias da pesca tem elevada importância no porto da Figueira da Foz. 
Em 2002 as conservas produzidas no porto da Figueira da Foz representavam 11,2% do 
total de conservas produzidas em Portugal. 
 
Referencia ainda para o sector das industrias navais, vocacionado para a construção e 
reparação de embarcações e para o sector de recreio composto pela doca de 
embarcações de recreio e dos desportos náuticos. 
 
A rede viária existente, para além da rede local, é constituída pelos principais eixos 
estruturantes que servem a área em estudo, destacando-se as ligações Auto-Estrada do 
Norte – Itinerário Principal 1, a Estrada Nacional 102 e o Itinerário Principal 3. 
 
Ao nível do ordenamento, a área em estudo e sua envolvente dispõe de instrumentos de 
gestão territorial, como o Plano Director Municipal da Figueira da Foz (PDM) e o Plano de 
Bacia Hidrográfica do Rio Mondego. Encontra-se ainda enquadrada no Plano de 
Ordenamento e Expansão do Porto da Figueira da Foz, o qual apesar de não possuir 
estatuto legal, estabelece importantes orientações para o ordenamento do porto da 
Figueira da Foz. 
 
Uma vez que a área de intervenção se localiza numa área de jurisdição portuária, 
excluiu-se do âmbito de aplicação do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de 
Ovar – Marinha Grande. 
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5. AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E  

COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

No Estudo de Impacte Ambiental foram analisados e avaliados os efeitos provocados 
pela construção do prolongamento do Molhe Norte do porto da Figueira da Foz, para as 
três alternativas em estudo. 
 
Pelas características do projecto e uso do solo na envolvente os principais impactes 
negativos far-se-ão sentir na fase de construção, ocorrendo os impactes positivos na fase 
de exploração. 
 
Durante a fase de construção os impactes negativos na geologia estão associados à 
instalação do estaleiro de apoio à obra, à realização de dragagens para a construção das 
fundações e ao início das alterações morfológicas nas praias adjacentes à embocadura 
do rio Mondego. 
 
Estas alterações morfológicas devem-se à acumulação de areias a Norte do Molhe Norte, 
que irá implicar um engordamento da praia localizada junto ao Molhe Norte e um 
emagrecimento das praias localizadas a Sul, uma vez que com esta acumulação de 
areias a Norte se verifica uma diminuição da alimentação das praias a Sul. 
 
Dado que a Solução 4.A é a que implica a realização de menor volume de dragagens na 
fase de construção e a que implica uma menor alteração da morfologia costeira, é a que 
nesta fase se apresenta como ligeiramente mais favorável. 
 
De forma a minimização os impactes referenciados nesta fase deverá evitar-se que a 
deposição dos eventuais materiais excedentes ocorra em áreas inseridas na Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN). 
Após o termine das obras deverão ser removidas do local todas as infraestruturas 
provisórias de apoio à obra, nomeadamente o estaleiro. 
 
Durante a fase de exploração os impactes assumem um carácter negativo e positivo. Os 
primeiros estão associados à alteração morfológica das praias adjacentes, a qual teve 
início durante a fase de construção. 
 
Contudo após a saturação do molhe prolongado, que se prevê que ocorra durante os dois 
primeiros anos de exploração a situação altera-se a Sul. 
 
No que respeita à praia localizada a Norte prevê-se que se mantenha “permanente”, não 
se prevendo alterações morfológicas inerentes à presença física desta infraestrutura. 
Relativamente às praias localizadas a Sul prevê-se, com base em estudos realizados no 
âmbito deste projecto, que após a saturação do Molhe prolongado, se verifique uma 
alimentação das praias a Sul superior ao registado actualmente, sendo rapidamente 
compensado o défice de areias registado até à saturação do molhe. Dado que esta 
situação se manterá por tempo ilimitado traduz-se num impacte positivo. 
 
Durante a fase de exploração verificar-se-á também uma diminuição das dragagens de 
manutenção do canal de acessos ao porto da Figueira da Foz (cerca de 200 000 metros 
cúbicos/ano, 300 000 metros cúbicos/ano e 350 000 metros cúbicos/ano para as 
Alternativas 4.A, 4.B e 4.C respectivamente), traduzindo-se num impacte positivo. 
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Ponderando todos os factores a Alternativa 4.B é a mais favorável. 
 
Durante a fase de exploração e de forma a minimizar os impactes identificados, os 
dragados provenientes das acções de manutenção do Canal de Acesso deverão ser 
despejados imediatamente a Sul do Molhe Sul, dentro da zona activa de transporte, de 
forma a compensar a praia da Cova que se localiza a Sul, caso as suas características 
físico-químicas o permitam segundo a legislação em vigor. 
 
Deverá ser efectuada uma monitorização da alteração registada na morfologia das praias 
adjacentes. 
 
Os principais impactes no solo e uso do solo na fase de construção estão inerentes à 
instalação das estruturas de apoio à obra sendo equivalentes para as três alternativas em 
análise. 
 
Também ainda relativamente ao uso do solo prevêem-se impactes negativos, associados 
à alteração morfológica das praias adjacentes, o que poderá ter implicações no uso 
balnear. Contudo as alterações mais significativas registar-se-ão na praia localizada junto 
ao Molhe Norte, a qual actualmente já não se encontra muito vocacionada para uso 
balnear, sendo este mais intensivo a Norte, na praia de Buarcos. 
 
Durante a fase de exploração apenas são expectáveis impactes negativos ao nível do 
uso do solo. Estes impactes estão associados ao engordamento da praia junto ao Molhe 
Norte e ao emagrecimento da praia localizada a Sul do Molhe Sul podendo vir a ter 
implicações no uso balnear dessas praias. Relativamente às praias localizadas a Sul, 
após a saturação do Molhe prevê-se um acréscimo da alimentação dessas praias, 
compensando a redução verificada durante o período anterior, estabelecendo-se uma 
situação mais favorável que a actual, traduzindo-se num impacte positivo. A Alternativa 
4.A é a mais favorável por permitir uma menor alteração dessas praias, apresentando-se 
a Alternativa 4.C como a mais desfavorável. Este impacte poderá assumir uma 
magnitude moderada. 
 
Tal como referido anteriormente os dragados provenientes das acções de manutenção do 
Canal de Acesso deverão ser despejados imediatamente a Sul do Molhe Sul, dentro da 
zona activa de transporte, minimizando o impacte nas praias a Sul. 
 
Do ponto de vista dos recursos hídricos superficiais, durante a fase de construção, 
poderão eventualmente ocorrer alguns impactes negativos associados à degradação dos  
recursos hídricos em resultado das dragagens a efectuar. Contudo, e tendo em conta a 
situação actual em que se efectuam dragagens de cerca de 400 mil metros cúbicos por 
ano, a situação não se agravará significativamente comparativamente ao panorama 
actual. 
 
Durante esta fase poderão ainda registar-se algumas alterações na drenagem superficial 
e na área de infiltração como consequência da instalação do estaleiro de apoio à obra. 
 
Qualquer uma das alternativas consubstanciará impactes moderados nesta fase, sendo a 
Alternativa 4.A ligeiramente mais favorável, por implicar um menor volume de dragagens 
de construção. 
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Nesta fase os trajectos para a circulação de veículos e máquinas afectos à construção 
devem ser definidos, de modo a evitar o trânsito desordenado e a compactação dos solos 
em áreas extensas. Após a conclusão dos trabalhos, se necessário, deverão repor-se as 
condições de infiltração. 
 
Relativamente à fase de exploração os impactes são positivos dado que se prevê uma 
redução significativa das dragagens de manutenção do canal de acesso ao porto da 
Figueira da Foz, bem como um menor tempo de permanência das embarcações no cais 
comercial. A Alternativa 4.C apresenta-se ligeiramente mais favorável. 
 
Os impactes na hidro-morfodinâmica registam-se com o início da construção do Molhe. 
 
Com o prolongamento do Molhe Norte os padrões de circulação de correntes induzidos 
pela agitação marítima na embocadura são substancialmente modificados. 
 
Em termos gerais, o prolongamento do Molhe Norte reduz a tendência global de 
acumulação no canal de acesso. Contudo, apesar de reduzidas terão de se continuar a 
efectuar dragagens de manutenção, que se prevêem situar em 200 000 metros 
cúbicos/ano, na Alternativa 4.A, em 100 000 metros cúbicos/ano na alternativa 4.B e em 
50 000m3/ano na alternativa 4.C. Este impacte será positivo, uma vez que implicará uma 
menor alteração nos fundos da área em estudo. 
 
Com o prolongamento do Molhe Norte e tal como já referido anteriormente verificar-se-á 
uma alteração da morfologia costeira. Durante o período de saturação do Molhe que 
variará cerca de ano e meio a dois anos e meio, consoante a alternativa, prevê-se um 
engordamento da praia localizada a Norte e um emagrecimento das praias localizadas a 
sul da embocadura do rio Mondego no período até à saturação do Molhe prolongado. 
 
No que respeita à praia localizada a Norte do Molhe Norte após esse período de tempo a 
situação entrará em regime que se poderá designar de “permanente”, pois uma vez 
atingida a saturação do molhe, este comportar-se-á como na existente e todo o 
transporte sólido vindo de Norte recirculará para Sul da Cabeça desse Molhe, tal como 
hoje acontece. 
 
Relativamente às praias localizadas a Sul apenas se prevê o défice de alimentação 
durante o período de saturação. 
 
Atingida a saturação prevê-se um acréscimo da alimentação das praias relativamente à 
situação actual, por período ilimitado traduzindo-se num impacte positivo. 
 
De uma forma geral a Alternativa 4.B é alternativa mais favorável já que assegura boas 
condições de navegabilidade e segurança no acesso das embarcações, bastante 
superiores às conseguidas com a Alternativa 4.A. Pelo contrário a Alternativa 4.C é mais 
onerosa, não se afigurando significativamente melhor no que respeita às condições 
criadas para a navegação em segurança, apresentando-se mais desfavorável por induzir 
a um maior engordamento da praia junto ao Molhe Norte. 
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Da análise efectuada e tal como já referido anteriormente propõe-se que se efectue a 
deposição dos dragados a Sul do Molhe Sul dentro da zona activa de transporte o 
material dragado (quer durante a intervenção – fase de construção – quer o proveniente 
das dragagens de manutenção – fase de exploração), caso as características físico-
químicas o permitam. 
 
Propõe-se também que seja efectuada uma monitorização da evolução do perfil das 
praias tanto a Norte como a Sul da desembocadura do rio. 
 
Os impactes na qualidade do ar na fase de construção estão associados à circulação de 
veículos e máquinas e às dragagens a efectuar durante a construção do Molhe, 
apresentando uma magnitude moderada. 
 
A Alternativa 4.A apresenta-se ligeiramente mais favorável por implicar menores acções 
construtivas. 
 
De forma a minimizar os impactes na qualidade do ar deverá existir um acompanhamento 
ambiental durante a fase de construção. 
 
Na fase de exploração de uma forma geral os impactes na qualidade do ar são 
considerados positivos, apesar de reduzidos, dado que existirá uma redução das 
dragagens de manutenção sendo as alternativas consideradas equivalentes. 
 
Durante a fase de construção do projecto, os principais impactes na qualidade da água 
estão associados às operações de dragagem e execução das obras marítimas, 
apresentando uma magnitude moderada. 
 
A Alternativa 4.A por apresentar um menor prolongamento do Molhe apresenta-se 
ligeiramente mais favorável. 
 
Durante a fase de Construção deverá ser cumprida a legislação referente à descarga de 
águas residuais. 
 
Deverá prevenir-se a potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga 
de poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais 
residuais da obra) e evitando o seu derrame acidental, colocando-os em contentores 
específicos, posteriormente encaminhados para o destino final adequado como 
estabelecido no ponto relativo aos resíduos. 
 
Os materiais transportados e armazenados durante a fase de construção deverão ser 
devidamente protegidos de forma a minimizar as quantidades transportadas via 
deposição atmosférica na massa de água. 
 
No que respeita à Qualidade da Água foi proposto um programa de monitorização a 
realizar durante a Fase de Construção do projecto. 
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Durante a fase de exploração são expectáveis impactes positivos e negativos. Os 
primeiros, de magnitude moderada, estão associados à redução das dragagens de 
manutenção no canal de acesso do porto da Figueira da Foz, à redução do tempo de 
permanência das embarcações na zona portuária e ao ligeiro incremento do prisma da 
maré2, promovendo uma melhoria na qualidade da água. 
 
Os segundos, de magnitude reduzida estão associados à maior circulação de 
embarcações. 
 
A Alternativa 4.C é ligeiramente mais favorável nesta fase por permitir reduzir em maior 
escala, o volume de dragagens de manutenção. 
 
Durante a fase de construção os principais impactes nos sedimentos encontram-se 
associados às operações de dragagem, apresentando uma magnitude reduzida. A 
Alternativa 4.A é mais favorável por implicar menores acções construtivas. 
Durante a fase de exploração, os impactes expectáveis são de um modo geral 
considerados positivos uma vez que se prevê uma redução das dragagens de 
manutenção do canal de acesso ao porto da Figueira da Foz, sendo a Alternativa 4.C 
ligeiramente mais favorável. 
 
Com vista a evitar ou minimizar eventual contaminação dos sedimentos no estuário do 
Mondego, deverão seguir-se as medidas anteriormente definidas para a qualidade da 
água. 
 
Os aspectos relativos aos resíduos e contaminação dos solos, estão associados às 
acções construtivas do projecto. A Alternativa 4.A apresenta-se no geral mais favorável 
por implicar um menor período de construção. 
 
Durante esta fase e de forma a reduzir a probabilidade de ocorrência de impactes deverá 
ser cumprida a legislação em vigor em matéria de gestão de resíduos. 
 
Durante a fase de exploração, os impactes apresentam-se reduzidos, e estão associados 
à maior movimentação de embarcações na zona portuária, apresentando-se equivalentes 
para as três alternativas consideradas. 
 
Os impactes no ambiente sonoro durante a fase de construção estão associados à 
utilização de equipamentos e à circulação de máquinas e camiões de apoio à obra. 
 
Estes impactes serão mais elevados no local de obra e nas povoações atravessadas por 
camiões durante o transporte do material, podendo ser pontualmente elevados. 
 
Em termos relativos, a Alternativa 4.A é ligeiramente mais favorável, dado que implica 
uma menor circulação de camiões e um período de obra inferior. 
 
Durante a fase de Construção deverá efectuar-se uma programação e execução dos 
trabalhos mais ruidosos, de modo a que estes decorram durante o período diurno, 
devendo respeitar-se o Regulamento Geral do Ruído. 

                                                 
2 Prisma da maré- volume de água que ignorando o contributo fluvial, entra em cada ciclo 
(enchente) e volta a sair (vazante), através da secção terminal do Estuário. 
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Na fase de exploração os impactes prevêem-se negativos apesar de reduzidos e estão 
associados ao potencial aumento de tráfego na zona portuária, sendo considerados 
equivalentes para as três alternativas consideradas. 
 
Relativamente aos factores biológicos e ecológicos costeiros e estuarinos, durante a 
fase de construção os principais impactes negativos no meio costeiro e estuarino estão 
associados a alterações do fundo sedimentar na zona subtidal, à ressuspensão de 
sedimentos, ao ruído e a contaminações no meio marinho, apresentando uma magnitude 
reduzida a moderada. 
 
A Alternativa 4.A, nesta fase, é ligeiramente mais favorável por implicar intervenções 
menos pronunciadas. A Alternativa 4.C, pelos motivos opostos, é a mais desfavorável. 
 
Nesta fase deverá minimizar-se a zona impactada de modo a não alterar zonas em que 
as intervenções não são necessárias. Deverão também ser selecionados os métodos e 
processos construtivos que permitam uma menor ressuspensão dos sedimentos durante 
o período de dragagens e a utilização de máquinas de modo a evitar a produção de ultra 
sons. 
 
Na fase de exploração são expectáveis impactes positivos, de magnitude moderada a 
elevada uma vez que o projecto favorece a diminuição das actividades de dragagens 
anuais que actualmente se realizam. 
 
A Alternativa 4.C é a que se apresenta mais favorável, por permitir uma maior diminuição 
das dragagens actuais, sendo a Alternativa 4.A a mais desfavorável. 
 
Durante a fase de exploração é proposta a realização de um programa de monitorização 
de forma a avaliar a evolução das comunidades existentes. 
 
Relativamente à paisagem na fase de construção do prolongamento do Molhe Norte os 
impactes negativos prendem-se com as acções de construção inerentes à obra, que 
afectarão a percepção e qualidade visual da área. Nesta fase os impactes na paisagem 
são considerados no geral moderados, sendo a Alternativa 4.A a mais favorável por se 
desenvolver num menor período de tempo e gerar uma menor perturbação no espaço 
visual. A Alternativa 4.C será a mais desfavorável. 
 
Durante esta fase deverá proceder-se à delimitação espacial do terreno a ocupar nas 
operações de construção, definindo a área de estaleiro e parqueamento de máquinas, 
minimizando os impactes paisagísticos. 
 
Durante a fase de exploração os impactes na paisagem estão associados à existência de 
um Molhe de dimensões superiores, e ao engordamento da praia junto ao Molhe Norte, 
tendo sido classificados do ponto de vista paisagístico de magnitude moderada sendo a 
Alternativa 4.A a ligeiramente mais favorável, por implicar uma menor alteração do 
espaço visual actual. 
 
O prolongamento do Molhe Norte do porto da Figueira da Foz apresentará impactes 
socioeconómicos, nas fases de construção e exploração, relacionados com as 
actividades económicas e qualidade de vida das populações. 
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Durante a fase de construção, os impactes positivos nas actividades económicas estarão 
associados à presença de trabalhadores no local que poderá induzir a alguma melhoria a 
nível da restauração local, apesar de pouco significativa. 
 
Contudo, durante as obras de construção e durante a época balnear, prevêem-se 
impactes negativos, dado que os utilizadores das praias envolventes poderão deslocar-se 
para outros destinos devido à construção da obra e inerente perturbação do local. 
 
Durante esta fase também se prevêem impactes negativos na qualidade de vida das 
populações, embora com carácter temporário, devido à circulação de máquinas e 
camiões de apoio à obra. 
 
A Alternativa 4.A nesta fase é a mais favorável por envolver uma menor incomodidade na 
qualidade de vida das populações, visto exigir um menor transporte de material e 
equipamentos. 
 
De forma a minimizar os impactes na Fase de Construção o local de instalação do 
estaleiro deverá ser reduzido ao mínimo indispensável e, se possível, a sua localização 
deverá ser no interior da área de jurisdição do porto da Figueira da Foz. 
 
Deverá informar-se a população através de sinalização dos locais das obras, indicando a 
actividade, duração e medidas de segurança impostas. 
 
Deverá se cumprida a legislação relativa ao ruído, vibrações e resíduos. Sempre que 
tecnicamente viável, deverão ser seleccionadas técnicas e processos construtivos que 
gerem um menor desconforto para a população residente. 
 
É na fase de exploração que se observarão os principais impactes socioeconómicos do 
projecto que serão positivos tanto a nível local, devido a um estimulo das actividades 
portuárias, como a nível regional e até mesmo nacional, permitindo atrair novos tráfegos 
para este porto nacional, devido à melhoria das suas condições de operacionalidade. 
 
Convém referenciar o facto, de que o porto da Figueira da Foz se encontra actualmente 
em condições de exploração capazes de levarem a um gradual afastamento dos navios, 
podendo vir a ser considerado como “porto não seguro”, as quais a manterem-se poderão  
levar a que este porto se torne economicamente inviável. 
 
A esta situação acresce outra, não menos relevante para a economia. Sendo as 
empresas sediadas na área portuária da Figueira da Foz obrigadas a recorrer a outros 
portos, vão agravar substancialmente os seus custos de transporte, tornando-se cada vez 
menos competitivas, com importantes impactes na economia regional. 
 
Na Fase de Exploração, do ponto de vista das actividades portuárias e, portanto, das 
actividades económicas e do emprego, a Alternativa 4.B é a mais vantajosa, já que 
assegura boas condições de navegabilidade e segurança no acesso das embarcações, 
bastante superiores às conseguidas com a Alternativa 4.A. 
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Pelo contrário, a Alternativa 4.C, mais onerosa, não se afigura significativamente melhor 
no que respeita às condições criadas para a navegação em segurança, apresentando-se 
mais desfavorável devido a um maior engordamento da praia da Figueira da Foz junto ao 
Molhe Norte (a Alternativa A levará a um aumento da praia da Figueira da Foz numa 
extensão de 140 m, a Alternativa B de 210 m e a Alternativa C de 280 m) e a um maior 
emagrecimento da praia da Cova localizada a Sul do Molhe Sul. 
 
No que respeita à qualidade de vida das populações residentes na povoações próximas 
do local de intervenção, a Alternativa 4.C é ligeiramente mais favorável uma vez que 
permite uma menor frequência de dragagens de manutenção, minimizando a turvação 
das águas. 
 
De uma forma global, a Alternativa 4.B é mais vantajosa que as outras alternativas 
estudadas. 
 
No que respeita à fase de exploração e de forma a minimizar o impacte na praia da Cova 
a Sul do Molhe Sul, propõe-se que o material dragado proveniente das acções de 
manutenção do canal de acesso sejam despejados imediatamente a Sul do Molhe Sul, 
dentro da zona activa de transporte, de forma a compensar o emagrecimento potencial 
dessa praia, caso as suas propriedades físico-químicas  o permitam. Propõe-se também 
que seja potencializado o uso das zonas de praia ampliada, pelas entidades 
competentes. 
 
Durante a fase de construção não é expectável interferência com áreas classificadas na 
carta de condicionantes e ordenamento do Plano Director Municipal da Figueira da 
Foz. Contudo, a Alternativa 4.A foi acauteladamente classificada como ligeiramente mais 
favorável por apresentar intervenções de menor vulto na envolvente das áreas 
classificadas. 
 
De forma a minimizar os impactes identificados deverá restringir-se a área de intervenção 
à zona do Molhe Norte de forma a não interferir com as outras actividades portuárias; 
localizar, se possível, o estaleiro no interior da Área de Jurisdição do porto, evitando a 
utilização das praias próximas e circunscrever as operações de dragagem ao 
estritamente necessário. 
 
Relativamente à fase de exploração e do ponto de vista das figuras de ordenamento a 
Alternativa 4.B afigura-se a mais favorável das alternativas estudadas, já que assegura 
melhores condições de navegabilidade e segurança no acesso das embarcações, 
relativamente às conseguidas com a Alternativa 4.A. Pelo contrário, a Alternativa 4.C, 
mais onerosa, não se afigura significativamente melhor no que respeita às condições 
criadas para a navegação em segurança, bem como às condições de abrigo à agitação 
marítima. 
 
Do ponto de vista das condicionantes os impactes também serão positivos nesta fase e 
prendem-se com a redução das dragagens na área classificada como Reserva Ecológica 
Nacional, no Plano Director Municipal da Figueira da Foz, necessárias para manter as 
condições de navegabilidade do canal de acesso ao porto da Figueira da Foz. 
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A Alternativa 4.C será a mais favorável, já que deverá levar a uma deposição menor de 
sedimentos nas zonas da barra, anteporto e canal interior, pelo que a frequência de 
dragagens expectável será inferior à das restantes alternativas, sendo a Alternativa 4.A a 
mais desfavorável. 
 
Durante a fase de construção não são expectáveis impactes no património terrestre, 
qualquer que seja a alternativa considerada. 
 
Relativamente ao património subaquático, a zona de intervenção é considerada de 
elevada sensibilidade, não existindo no entanto, registo sobre o património na área de 
intervenção, não sendo por isso possível avaliar a magnitude do impacte. 
 
De forma a minizar os potenciais impactes no património deverá proceder-se à realização 
de prospecção e/ou sondagens arqueológicas subaquáticas da área a intervir prévias ao 
início da obra por arqueólogos especializados e com experiência em arqueologia 
subaquática. 
 
Durante a fase de exploração, só existirão impactes negativos caso exista afectação de 
valores patrimoniais durante as dragagens de manutenção. 
 
No que respeita à Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do projecto, apresenta-
se claramente desvantajosa. 
 
Caso se mantenha a situação actual, o porto da Figueira da Foz continuará a apresentar 
as limitações actuais, com importantes reflexos económicos e ambientais. 
 
Tal como referido anteriormente, caso se mantenham as condições actuais o porto da 
Figueira da Foz corre o risco de vir a ser considerado “porto não seguro”, e 
economicamente inviável. 
 
Desta forma poderá vir a registar-se o desvio do tráfego de embarcações para outros 
portos, ficando as empresas locais e regionais muito menos competitivas, com 
importantes reflexos socioeconómicos regionais. 
 
Para além disso, a manutenção da situação actual implicará que se mantenha a 
necessidade de efectuar dragagens anuais na ordem dos 400 mil metros cúbicos, as 
quais acarretam impactes ambientais significativos, nomeadamente a nível dos factores 
biológicos e ecológicos, na qualidade da água, e directa ou indirectamente nos restantes 
factores ambientais. 
 
Da análise efectuada ao longo do Estudo de Impacte Ambiental, a Alternativa 4B surge 
como a mais favorável ambientalmente, sendo aquela que melhor cumpre os objectivos 
do projecto em estudo. 
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6. PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada, todos os factores 
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção e 
exploração do projecto. 
 
Das análises e avaliações efectuadas, ressalta o facto de não ser previsível a ocorrência 
de qualquer impacte negativo sobre o ambiente de tal modo gravoso que possa, de 
alguma maneira, colocar em questão a viabilidade ambiental do projecto. 
 
A aplicação efectiva das medidas de minimização e de valorização propostas e dos 
planos de monitorização permitirá atenuar impactes de sentido negativo e potenciar os 
impactes de sentido positivo, que se encontram previstos. 
 
Para minimização dos impactes negativos na fase de construção foram propostas 
medidas de minimização que se prendem essencialmente com o planeamento adequado 
dos trabalhos de construção e com procedimentos de gestão da obra. 
 
Assim recomenda-se que as intervenções a realizar sejam reduzidas ao máximo, bem 
como todas as operações ruidosas. No que respeita aos resíduos produzidos no estaleiro 
estes deverão sofrer um processo de gestão e controlo adequado. 
 
Para a fase de construção foi proposto um plano de monitorização da qualidade da água 
e dos sedimentos. 
 
Considera-se necessário que a fase de construção tenha acompanhamento ambiental 
adequado, no sentido de manter, aconselhar e controlar as medidas previstas no Estudo 
de Impacte Ambiental, assim como o plano de monitorização. 
 
Em relação à fase de exploração os impactes são, no geral, reduzidos a moderados. 
 
É nesta fase do projecto que se verificam, os impactes de natureza positiva que ocorrem 
de modo indirecto na qualidade da água e sedimentos, geologia, factores biológicos e 
ecológicos costeiros e estuarinos, e na socioeconómia. 
 
Nesta fase, as principais medidas prendem-se com a adopção de um Plano de 
Monitorização dos factores biológicos e ecológicos costeiros e estuarinos. 
 
O projecto de prolongamento do Molhe Norte do porto da Figueira da Foz surge 
claramente como vantajoso e com viabilidade ambiental desde que seja adoptada a 
Alternativa 4.B e seja desenvolvido com a implementação das medidas ambientais 
propostas no EIA e seja posto em prática o Plano de Monitorização durante as fases de 
construção e exploração. 
 
 
 
 


