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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA) 

 
PROJECTO DE “BENEFICIAÇÃO E LICENCIAMENTO DO CENTRO 

NÁUTICO DE VALE MANSO” 
(Projecto de Execução) 

 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da Consulta 

Pública e a proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativa ao 

procedimento de AIA do “Projecto de Beneficiação e Licenciamento do Centro Náutico de Vale 

Manso”, em fase de Projecto de Execução, emito Declaração de Impacte Ambiental favorável 
aos 97 postos de amarração existentes condicionado: 

 ao não abastecimento de combustível no local; 

 à compatibilização com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de 

Setembro; 

 às medidas de minimização e programas de monitorização constantes do Anexo à presente DIA. 

2. As medidas a concretizar em fase de obra deverão ser integradas no Caderno de Encargos da 

Obra. 

3. Os Relatórios de Monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando a 

estrutura prevista no Anexo V da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

4. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, decorridos dois anos a 

contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respectivo projecto, exceptuando-se 

os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 
 
 
16 de Julho de 2007, 

 
O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

                                                      
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do Ambiente. A DIA 
assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

Anexo: Medidas de Minimização e Planos de Monitorização 
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Anexo à DIA do Projecto de Execução 
 

Projecto de “Beneficiação e Licenciamento do Centro Náutico de 
Vale Manso” 

 

I – Medidas de Minimização 

1. Fase de Construção 

• O(s) estaleiro(s), local(is) de depósito de materiais e outras infra-estruturas temporárias necessárias 

não deverão afectar as áreas mais sensíveis do ponto de vista ambiental (áreas arborizadas, etc.), 

áreas do Domínio Público Hídrico ou solos com potencial produtivo e agrícola; As áreas de 

intervenção e de movimentação de máquinas e veículos afectos à obra deverão ser restringidas ao 

estritamente necessário; 

• O estaleiro deverá localizar-se em plataformas planas, junto às vias de comunicação e distanciados 

dos aglomerados urbanos, devidamente vedada e limitada ao estritamente necessário; 

• Deverá ser assegurada a drenagem e o encaminhamento para destino final adequado dos efluentes 

líquidos gerados no estaleiro da obra; 

• Deverá ser assegurada a correcta gestão de resíduos sólidos produzidos na obra, privilegiando a 

redução, reciclagem e a valorização, através de operadores licenciados para o efeito. Deve ser 

evitado o depósito, mesmo que temporário, de resíduos criados quer pelas operações de 

construção/demolição, assegurando desde o início da obra a sua recolha e encaminhamento a 

destino final adequado; 

• Deverá ser efectuada a colocação de uma barreira de protecção de modo a evitar a dispersão dos 

sedimentos em suspensão em torno da área que vai ser desmantelada. 

• O depósito de materiais necessários à obra deve ser efectuado, em áreas no interior do estaleiro e 

daí transportados para os locais de utilização; 

• O manuseamento de óleos deve decorrer numa área do estaleiro especificamente concebida para 

esse efeito (impermeabilizada e limitada).Os óleos usados devem ser armazenados em recipientes 

adequados e de perfeita estanquecidade, sendo posteriormente enviados a destino final adequado, 

privilegiando-se a sua reciclagem; 

• Deverão ser sinalizados, de forma adequada, os locais de entrada e saída de viaturas, prevenindo a 

ocorrência de acidentes. 
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• O equipamento utilizado deverá respeitar integralmente as normas e as especificações técnicas 

estabelecidas para cada caso, recomendando-se a realização de manutenção cuidada de todos os 

veículos e equipamentos; 

• Seleccionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem o mínimo de 

emissões atmosféricas. 

• Deverão ser tomadas as medidas necessárias, de modo a evitar a deflagração de incêndios. 

• As áreas de circulação de veículos devem limitar-se apenas às vias de acesso ao centro náutico e 

infra-estruturas de apoio. 

• O equipamento mecânico afecto à obra deverá estar em adequadas condições de manutenção, em 

conformidade com a legislação em vigor minimizando-se assim a emissão de ruído. 

• Informar previamente à realização da obra, as populações da área envolvente sobre a natureza, 

objectivo e duração prevista 

• Manter limpos e em bom estado de conservação todos os acessos a utilizar  

• Sensibilizar os utentes do centro naútico para uma correcta utilização do plano de água e sua 

envolvente 

• A zona da obra deverá ser limitada à área estritamente necessária 

• Sinalização adequada dos locais de entrada e saída de viaturas 

• Colocar em local visível as normas de segurança necessárias à utilização do cais fluvial e plano de 

água, bem como dados relativos à qualidade da água 

• Criar mecanismos de atendimento ao público que permitam a recolha e encaminhamento de 

reclamações, sugestões e esclarecimentos. 

• Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de 

terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não apenas 

na fase de construção, mas 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; 
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• Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico poderão determinar a adopção de 

medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 

entre outras). Os achados móveis efectuados no decurso desta medida deverão ser colocados em 

depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

• Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência, de 

reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem as áreas de depósitos 

temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas. Em caso de 

não ser possível determinar a importância científica e patrimonial de outras ocorrências então 

identificadas, deverão ser efectuadas sondagens de diagnóstico. 

• As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 

obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 

situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu 

estado de conservação actual ou salvaguardadas pelo registo. 

• É de salientar que a execução dos trabalhos arqueológicos carece de autorização por parte do IPA, 

de acordo com o Decreto-Lei nº270/99, de 15 de Julho e em conformidade com a Lei nº107/2001, de 

8 de Setembro. 

• A execução do projecto deverá ainda ter em conta o disposto no artigo 9º da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 69/2003, relativa ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de 

Bode (POACB). 

 

2. Fase de Exploração 

• Não poderá ser permitido o acesso de embarcações motorizadas ao plano de água a partir do 

centro náutico, tendo em conta o disposto no POACB. 

• Manutenção e limpeza de todas as infra-estruturas susceptíveis de produzir resíduos. 

• O abastecimento de combustível e manutenção das embarcações terá ser efectuado em porto de 

recreio licenciado para o efeito. 

• Implementação do Código de Conduta aos utentes do Porto de Recreio  

• Implementação do Regulamento do Centro de Serviços e Apoio que deverá especificar, entre 

outras, as disposições referidas no regulamento do POACB. 
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• As áreas de circulação de veículos devem limitar-se apenas às vias de acesso ao centro náutico e 

infra-estruturas de apoio. 

•  Seja assegurada uma faixa de segurança de largura não inferior a 50 m através do cumprimento do 

nº3 do artº 36º do D.L. 124/2006 de 28 de Junho 

 

II – Planos de Monitorização  

1. Recursos Hídricos 

Deverá ser implementado um plano de monitorização dos recursos hídricos, contemplando 

nomeadamente os seguintes aspectos: 

• A monitorização dos efluentes (águas de escorrência) deverá ser mensal no semestre húmido 

devendo a primeira amostragem ser realizada após as primeiras chuvas. Os parâmetros a 

monitorizar serão o PH, sólidos suspensos totais (SST) e hidrocarbonetos totais. 

• Plano de monitorização da qualidade da água. Este plano deverá contemplar os seguintes 

parâmetros: pH, hidrocarbonetos totais, hidrocarbonetos aromáticos polinucledaos, óleos e 

gorduras, CQO, cádmio e crómio. Os locais de amostragem devem ser os mencionados no EIA. A 

frequência de amostragem deve ser mensal durante o semestre seco (de Maio a Outubro) e durante 

o semestre húmido deve ser realizada uma vez. As recolhas devem ser efectuadas à superfície e 

em profundidade. Este plano deve ser implementado durante um período de três anos, podendo 

após este período ser revisto. 

Considera-se ainda, que os planos de monitorização da qualidade da água de todas as infra-

estruturas de apoio ao recreio náutico devem integrar-se e complementar-se de modo a permitir uma 

análise global dos impactes da navegação de recreio a motor na qualidade da água da albufeira, 

tendo em conta o seu principal uso, água para consumo humano.  

 

2. Ambiente Sonoro 

Deverá ser implementado: 

• Plano de Monitorização do ambiente sonoro durante a época balnear e de preferência no mês em 

que a infra-estrutura apresente um maior nível de procura. Esta campanha deverá ser levada a 

cabo de acordo com o novo quadro legal, tendo em conta as alterações em matéria de indicador de 
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ruído, períodos de referência e respectivos valores-limite. O relatório referente a esta campanha, 

deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, num período máximo de 3 meses após a realização 

da mesma, para efeitos de apreciação e validação dos resultados obtidos 

 

 

 
 


