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Apresentação 

 

O presente Resumo Não Técnico (RNT) 

sintetiza a principal informação contida no 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 

projecto de Recuperação do Fosso da Muralha 

de Peniche. O projecto encontra-se na fase de 

Estudo Prévio, sendo o seu proponente o 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimo 

(IPTM). 

 

O EIA foi elaborado pela empresa de 

consultoria IMPACTE – Ambiente e 

Desenvolvimento, Lda., e tem por objectivos 

identificar e avaliar os principais efeitos 

ambientais provocados pela construção e 

funcionamento do Projecto e propor as medidas 

adequadas para atenuar, reduzir ou eliminar os 

efeitos negativos, e potenciar os positivos. 

 

O objectivo do RNT é resumir e traduzir em 

linguagem não técnica o conteúdo do EIA, 

tornando este documento mais acessível a um 

grupo alargado de interessados e procurando dar 

resposta às questões e dúvidas mais comuns que 

o Projecto em causa possa suscitar. 

 

Antecedentes do Projecto 

 

Em 1995 a então Junta Autónoma dos Portos 

do Centro procedeu à adjudicação à empresa 

CONSULMAR – Projectistas e Consultores, da 

elaboração do “Plano Orientador de 

Recuperação e de Integração Urbanística do 

Fosso da Muralha de Peniche e Zona 

Envolvente”. 

 

A elaboração desse Plano desenvolveu-se em 

duas fases: 

 

• A primeira contemplou uma análise de 

soluções alternativas e respectivo balanço 

comparativo, a que correspondeu um Estudo 

Preliminar de Impacte Ambiental; 

• Na segunda, foi desenvolvida a solução 

seleccionada correspondendo a uma solução 

base com algumas variantes localizadas, para 

a qual foi elaborado um EIA. 

 

Decorridos alguns anos foi retomado pelo então 

designado Instituto Marítimo Portuário (IMP) 

este Plano Orientador, onde eram definidas as 

obras a realizar e que havia sido aprovado pelas 

diversas entidades com jurisdição ou tutela sobre 

a área e tipo de intervenção. 

 

Foram então estabelecidas duas fases para a sua 

implementação, correspondendo a primeira à 

execução das infraestruturas do fosso 

propriamente dito (limpeza, margens, regulação 

de níveis e travessias), e a segunda ao arranjo da 

zona envolvente. 

 

Em Agosto de 2000 o IMP promoveu um novo 

concurso para o conjunto de estudos 

respeitantes à primeira fase, designada “Obras de 

Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche”. 
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O desenvolvimento dos estudos para a 

concepção do projecto foi acompanhado por 

uma Comissão de Acompanhamento (CA) com 

representantes de diversas entidades relacionadas 

com a área do projecto, entre as quais a Câmara 

municipal de Peniche, o IPPAR e o IPA / 

CNANS. 

 

Na sequência deste acompanhamento, e dos 

pareceres da CA, o projecto foi sendo alterado e 

ajustado, de forma a salvaguardar os diversos 

aspectos que cada entidade considerou deverem 

ser acautelados. 

 

É neste contexto que surge o presente EIA, 

enquadrado no conjunto de estudos contratados 

à CONSULMAR e na sequência das alterações 

ao projecto. 

 

Qual a localização do Projecto? 

 

O Projecto localiza-se no istmo da península de 

Peniche ao continente, no concelho de Peniche 

e nas Freguesias de Ajuda, S. Pedro e Conceição, 

conforme se pode ver na Figura 1. 

 

Qual o objectivo deste Projecto? 

 

O Fosso da Muralha encontra-se muito 

assoreado, as diversas estruturas de 

atravessamento e de suporte estão bastante 

degradadas, e o local tem hoje uma ocupação 

pouco compatível com a sua monumentalidade.  

 

A descarga de esgotos domésticos que, ao longo 

de vários anos, foi efectuada sem qualquer 

tratamento para o fosso, agravou esta 

degradação ambiental do local. 

 

O objectivo do Projecto é inverter esta situação, 

recuperando o fosso e zona envolvente através 

da limpeza dos seus fundos e de um conjunto de 

obras que garantirá um plano de água 

permanente, permitindo assim a valorização 

deste património, prevendo ainda a substituição 

das travessias degradadas. 

 

Qual o conjunto de obras previsto? 

 

O conjunto de obras previsto para a recuperação 

do Fosso da Muralha de Peniche é o seguinte 

(Figura 2): 

 

• Limpeza dos fundos ao longo de toda a 

extensão do Fosso, por escavação/dragagem 

e remoção dos sedimentos existentes sobre o 

substracto rochoso até às cotas definidas; 

 

• Remoção do campo de futebol e demolição 

dos respectivos equipamentos/edifícios, para 

reconstituição do leito do Fosso; 

 

• Estabilização e consolidação das margens do 

Fosso, em muro vertical até 50 m para norte 

da Ponte Velha, e em talude naturalizado, 

com recobrimento vegetal característico de 

zonas do tipo sapal, mais para norte; 
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• Construção de uma eclusa no extremo sul, de 

ligação ao porto de pesca, para manter um 

nível mínimo de água no Fosso, permitindo a 

entrada e saída permanente de pequenas 

embarcações.  A eclusa será equipada com 

uma ponte levadiça, que permitirá também , 

através de um outro passadiço, o acesso 

pedonal entre o Cais das Gaivotas e o Forte 

de Cabanas (ver simulação na página 

seguinte); 

 

• Demolição da comporta do Poceirão e do 

respectivo passadiço, conhecido como 

“Ponte Nova”, e sua substituição por uma 

ponte exclusiva para travessia de peões 

(Ponte Pedonal 1; simulação nas páginas 

seguintes); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Demolição da “Ponte Velha” e sua 

substituição por uma nova travessia destinada 

ao mesmo tipo de tráfego - automóvel 

limitado e pedonal (Ponte Rodoviária; 

simulação nas páginas seguintes). 

 

• Construção de uma nova travessia pedonal, 

na zona do actual campo de futebol, 

constituída por um passadiço de madeira 

apoiado em estrutura metálica (Ponte 

Pedonal 2; simulação nas páginas seguintes).   

Instalação junto a esta travessia, e a ela ligada, 

de uma plataforma flutuante com 15 x 20 m, 

destinada a apoio lúdico e recreativo 

(instalação de esplanada, acesso a pequenas 

embarcações do tipo “gaivotas”, canoas, 

etc.). 

 

Apresenta-se em seguida um conjunto de 

antevisões das intervenções propostas. 
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Entrada do Fosso –situação actual 

Entrada do Fosso – simulação da construção da eclusa 
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Ponte Nova  - Situação actual

Ponte Nova – Simulação da situação futura
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Ponte Rodoviária.  Situação actual

Ponte Rodoviária.  Simulação da situação futura 
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Campo de futebol.  Situação actual

Zona do campo de futebol.  Simulação da situação futura 
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Qual o estado actual do ambiente na área 

prevista para o projecto? 

 

A península de Peniche é o resultado da união 

entre a ilha de Peniche e o continente através de 

uma língua de areia. O Fosso encontra-se 

precisamente na envolvente da Muralha que 

contorna a ilha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Fosso encontra-se actualmente bastante 

assoreado. A zona inundável em preia-mar 

estende-se apenas um pouco para além da Ponte 

Velha, situada sensivelmente a meio do Fosso. 

Em baixa-mar praticamente todo o Fosso fica a 

seco, com excepção do “talvegue”, ou zona do 

canal central, no extremo Sul. 

 

 

 

O Fosso foi, ao longo dos anos, local de 

descarga dos esgotos urbanos não tratados.  No 

entanto, em Maio de 2001 entrou em 

funcionamento o sistema de drenagem 

separativa e tratamento das águas residuais de 

Peniche, pelo que passaram a ser descarregadas 

no Fosso apenas as águas pluviais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, a água que entra no Fosso é 

proveniente do porto de pesca, sendo assim a 

sua qualidade também afectada pelas actividades 

que ali se desenvolvem. 

 

Para avaliar a qualidade das águas no interior do 

Fosso foi efectuada no âmbito do EIA uma 

campanha de recolha e análise de amostras, 

tendo-se concluído que o grau de poluição da 

água era ainda elevado.  
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É possível que, com a entrada em 

funcionamento pleno do sistema de drenagem e 

tratamento das águas residuais, este nível de 

poluição venha a diminuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situação dos sedimentos do fundo do fosso é 

semelhante, evidenciando as amostras recolhidas 

e analisadas algum grau de contaminação que, 

em alguns casos, exige a tomada de medidas 

especiais de precaução na deposição do material 

a dragar, mas que, na generalidade, não é 

preocupante (embora produza efeitos 

desagradáveis, como maus cheiros). 

 

Esta contaminação é certamente devida à 

descarga dos esgotos não tratados, e ainda aos 

resíduos de pequenas indústrias ou da actividade 

de reparação naval junto às margens do Fosso. 

Quanto à qualidade do ar, não existindo na área 

em estudo qualquer estação de monitorização, 

pode-se adiantar que as principais fontes 

poluidoras serão os sedimentos do Fosso (que 

durante a baixa-mar ficam a descoberto, 

originando odores desagradáveis), a indústria e o 

tráfego automóvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte da cidade de Peniche e arredores está 

integrada no “Sítio Peniche/Santa Cruz” (Sítio 

de Importância Comunitária) que faz parte 

integrante da Rede Natura 2000 (Fig. 3). Embora 

não fazendo parte do referido Sítio, a zona da 

Muralha e Fosso encontra-se nos seus limites. 

 

O Sítio Peniche/Santa Cruz é uma região 

costeira com elevada diversidade paisagística, 

que constituiu suporte de uma grande 

biodiversidade. No entanto, a área do Fosso da 

Muralha, em termos biológicos, possui uma 

diversidade específica muito baixa devido ao 

grau de poluição das águas e sedimentos. 
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A paisagem, tendo como elemento marcante a 

Muralha e o plano de água que a envolve, 

subdivide-se genericamente em: 

 

• A área intramuros, em que a paisagem é 

dominantemente urbana; 

• A área extramuros, em que a paisagem é 

determinada pelo Porto de Peniche, os 

armazéns e os estaleiros ligados às actividades 

piscatórias. 

 

Relativamente ao contexto socioeconómico, o 

concelho de Peniche sofreu um crescimento da 

população residente de 5.5% na última década; 

em termos de actividade económica o sector 

terciário é o maior empregador (43%), seguindo-

se o secundário (30%) e finalmente o primário 

(27%), sendo a pesca e a agricultura as 

actividades das quais depende o Concelho. 

 

As vias de acesso do concelho de Peniche aos 

principais eixos rodoviários nacionais são as 

seguintes: 

 

• IP 6, que liga Peniche ao IC1 / A8 via 

Óbidos, e ao IP1 / A1 em Santarém (via Rio 

Maior; entre a A8 e a A1 o IP6 assume perfil 

de auto-estrada, como A15) ; 

• IC 11, que liga Peniche ao IC1 / A8 via 

Lourinhã, seguindo ainda para leste para ligar 

ao IP1 / A1 no Carregado. 

 

A cidade de Peniche possui, actualmente, os 

seguintes acessos: 

 

• A entrada Norte com ampla abertura na 

Muralha, junto a Peniche de Cima; 

• A entrada Sul, através da ponte rodoviária 

ligando ao Largo do Município; 

• A Ponte Velha com abertura na Muralha do 

respectivo Baluarte, situada entre as outras 

duas. 

 

A zona do Projecto é rica em património 

arquitectónico, com destaque naturalmente para 

a Muralha da cidade, cortina defensiva edificada 

no séc. XVII que corta o istmo da península de 

Peniche e isola a zona urbana.  Embora em 

razoável estado geral de conservação, a muralha 

apresenta alguns sinais de degradação. 

 

A área de intervenção do Projecto apresenta 

também um elevado potencial em termos de 

património arqueológico, sendo possível que no 

futuro leito do fosso se encontrem restos de 

embarcações e artefactos que poderão recuar até 

à época romana.  Identificados com maior ou 

menor rigor, embora já fora da área 

directamente afectada pelas obras, encontram-se,  

por exemplo, o lugre Compostellana II, 

(embarcação naufragada  em meados do séc. XX 

na bacia portuária, próximo da entrada do 

fosso), e o depósito funerário dos tripulantes da 

embarcação El Vencejo, (séc. XVIII), no actual 

terrapleno junto à Ponte Nova.. 
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Quais os efeitos (impactes) do projecto no 

ambiente, nas fases de construção e 

exploração, e quais as medidas que devem 

ser adoptadas para reduzir ou eliminar os 

negativos e potenciar os positivos? 

 

Tratando-se de uma intervenção de recuperação 

e requalificação urbana e ambiental, os impactes 

do Projecto são, de um modo geral, bastante 

positivos, embora durante a fase de construção, 

que se estima com uma duração de cerca de 18 

meses, sejam previsíveis alguns potenciais 

impactes negativos, contra os quais se propõe a 

adopção de um conjunto de medidas 

minimizadoras. 

 

Destes impactes negativos, uma parte está 

relacionada com a normal actividade de 

construção - instalação de estaleiro (Fig. 4), 

operação de máquinas e equipamentos, 

circulação de veículos pesados, etc. – com os 

incómodos resultantes da produção de poeiras, 

ruído, alterações na circulação automóvel e 

pedonal, congestionamentos, etc. Para minimizar 

estes impactes propõe-se a adopção de 

limitações aos horários de funcionamento da 

obra, aos percursos dos camiões, a instalação de 

tapumes e vedações adequadas, lavagem de 

veículos, etc. 

 

As operações de dragagem podem originar uma 

deterioração temporária da qualidade da água, ao 

provocarem a suspensão dos sedimentos 

poluídos.  Para evitar esta situação, são impostos 

condicionamentos ao tipo de equipamento a 

utilizar, obrigando-se à utilização de dragas 

adequadas.  São igualmente impostas as 

restrições aos locais de deposição de sedimentos 

decorrentes da legislação sobre a matéria. 

 

O actual estado de degradação do fosso não o 

torna atractivo para as comunidades biológicas, 

pelo que não se verificarão impactes negativos 

nesta área. 

 

Outros potenciais impactes da fase de execução 

das obras prendem-se com possíveis efeitos no 

património. 

 

Para evitar quaisquer riscos de afectação das 

fundações da muralha, foi imposta uma série de 

medidas, no projecto e no EIA, como: 

 

• Limitação da profundidade de escavação às 

cotas necessárias para os objectivos 

pretendidos, o que significa sempre acima da 

baixa-mar; 

 

• Manutenção de uma faixa de segurança entre 

a operação do equipamento e a muralha, e 

não remoção directa dos sedimentos dessa 

faixa; 

 

• Execução das obras mantendo as actuais 

condições de inundação do fosso, não 

procedendo à sua drenagem, para evitar o 

rebaixamento do nível freático nas 

fundações. 
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Quanto ao potencial património arqueológico, 

propõe-se a realização de uma prospecção antes 

do início das obras, e o acompanhamento 

permanente destas por arqueólogos, com a 

criação de uma área devidamente protegida para 

depósito dos eventuais materiais descobertos.  

 

Estas medidas, conjugadas com outras relativas à 

criação de condições para o estudo e divulgação 

dos achados (reserva arqueológica), e para a 

recuperação da muralha com os materiais 

originais que sejam recuperados do fundo do 

fosso (cuja implementação, sendo apoiada pelo 

Promotor, caberá às entidades com 

competências nesta área), vêm tornar positivos 

os potenciais impactes negativos da fase de 

construção do Projecto sobre o património. 

 

Na fase de exploração os impactes serão 

praticamente só positivos: 

 

• Contribuição decisiva para a reabilitação de 

uma área actualmente degradada, restituindo-

lhe a monumentalidade que o conjunto 

patrimonial da muralha exige, e para a criação 

de um novo pólo de atracção e lazer para as 

populações locais e visitantes; 

 

• Contribuição importante para a recuperação 

do património arquitectónico actualmente 

algo degradado (muralha, Forte de Cabanas), 

e para a divulgação e estudo de potencial 

património arqueológico; 

 

• Através da remoção da camada de 

sedimentos mais poluída, melhoria da 

qualidade do ar (com a eliminação dos maus 

cheiros resultantes da actual exposição do 

fundo em baixa-mar), da qualidade dos 

sedimentos e da qualidade da água; 

 

• Melhoria das condições para a fixação de 

comunidades biológicas (através da melhoria 

da qualidade da água e dos sedimentos, e da 

criação das zonas de sapal nos novos taludes 

naturalizados); 

 

• Contibuição para a melhoria da economia 

local, através do fomento de actividades 

económicas ligadas a esta nova infraestrutura 

de lazer e cultural e aos seus utilizadores e 

visitantes. 

 

Embora os estudos efectuados tenham revelado 

que, como resultado dos períodos de fecho das 

comportas da eclusa, a qualidade da água no 

fosso não será afectada, previu-se a 

implementação de um Plano de Monitorização 

para o seu controlo e possível adopção das 

medidas correctivas adequadas. 

 

Este Plano prevê a recolha e análise da qualidade 

da água (parâmetros físicos, químicos e 

biológicos) em 4 pontos no interior do fosso, e 

ainda na bacia portuária.  As análises serão 

realizadas no Inverno e no Verão, em vários 

estados da maré, de modo a caracterizar 

adequadamente as diversas situações. 
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Para a fase de construção foi ainda estabelecido 

um Plano de Monitorização do ambiente sonoro 

e vibrações, para controlar os efeitos do ruído na 

zona urbana adjacente à muralha, e eventuais 

perturbações no património edificado das 

vibrações produzidas por algumas actividades, 

nomeadamente o quebramento de rocha.  Este 

Plano incide sobre a malha urbana adjacente ao 

lado interior da muralha e ao Forte de Cabanas, 

e sobre a própria estrutura da muralha. 

 

Comentários Conclusivos 

 

O estudo de impacte ambiental efectuado e atrás 

sintetizado, permite concluir que o Projecto 

constitui um importante empreendimento de 

requalificação ambiental e urbana, pelo que, 

genericamente, na fase de exploração só terá 

impactes positivos, embora na fase de 

construção possam ocorrer alguns impactes 

negativos. 

 

A análise efectuada indica, no entanto, que, 

tendo em consideração a aplicação das medidas 

de minimização determinadas, os impactes 

ambientais negativos do Projecto na fase de 

construção poderão ser eliminados ou 

controlados, sendo então pouco significativos, 

temporários e reversíveis. 

 

O reduzido significado dos impactes negativos 

avaliados resulta fundamentalmente, para além 

da já referida implementação das medidas 

minimizadoras, dos seguintes factos: 

• Dimensão relativamente reduzida do 

projecto; 

 

• Conformidade e coerência com os 

instrumentos de gestão territorial aplicáveis, 

designadamente o Plano Director Municipal 

de 1994, Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira - Troço Alcobaça - Mafra de 1998, 

bem como com o Plano Orientador de 

Recuperação e de Integração Urbanística do 

Fosso da Muralha de Peniche e Zona 

Envolvente de 1998. 

 

Nestas condições, e considerando que, com as 

medidas minimizadoras propostas não existem 

impactes ambientais residuais que pela sua 

significância possam constituir obstáculo à 

concretização do Projecto, pode concluir-se ser 

claramente favorável o balanço entre os 

benefícios do empreendimento e os respectivos 

custos ambientais. 

 

 

 

Lisboa, Maio de 2005 
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