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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui um resumo das informações constantes no Relatório de
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) da Obra Marítima de Abrigo na
Zona Piscatória de Angeiras.
O proponente do projecto é o IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, cuja sede
se localiza no Edifício Vasco da Gama, rua General Gomes Araújo, em Alcântara, Lisboa.
De acordo com a legislação vigente, o RECAPE é o documento que demonstra o cabal
cumprimento das condições impostas pela DIA1, permitindo assim verificar que as premissas
associadas à aprovação, condicionada, de determinado projecto, que tenha sido submetido a
procedimento de AIA2 em fase anterior a Projecto de Execução (PE), se cumprem.
No RECAPE da Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras, demonstra-se o
cumprimento das condições impostas pela DIA relativamente aos seguintes aspectos:
• Estudos Complementares envolvendo as seguintes temáticas:
− Alturas significativas máximas possíveis das ondas;
− Povoamentos de Sabellaria alveolata;
− Esporão existente;
− Aumento da extensão do molhe da Alternativa 4;
− Modalidade de construção do molhe para passagem de areias;
− Segurança da navegação;
− Sinalização marítima;
− Encaminhamento final de resíduos e efluentes;
− Localização do estaleiro.
• Medidas de Minimização de Impactes.
• Pormenorização dos Planos de Monitorização.

1
2

DIA – Declaração de Impacte Ambiental
AIA – Avaliação de Impacte Ambiental
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2. CONFORMIDADE COM A DIA
No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, referente ao Estudo de
Impacte Ambiental da Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras, em fase de
Estudo Prévio, foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada à
solução alternativa 4 para o molhe de abrigo e ao cumprimento de diversas condições
relacionadas com o projecto e a fase de construção.
O Projecto de Execução (PE) das obras marítimas de abrigo e acesso de embarcações
mantém as principais características técnicas da solução alternativa n.º 4 desenvolvida em
fase de Estudo Prévio, designadamente a directriz, as cotas de coroamento e a extensão do
molhe. Não obstante, no âmbito da elaboração do PE foram reanalisadas e revistas as
condições locais da área de intervenção no que respeita à agitação marítima incidente e às
possíveis implicações na segurança e estabilidade do molhe.
Foram assim produzidos pequenos ajustes na inclinação dos taludes e fundação da cabeça do
molhe com vista a aumentar sua estabilidade, evitando-se passar da aplicação de blocos
naturais para blocos artificiais. O conjunto de modificações introduzidas no Projecto de
Execução não alterou o sentido nem a qualificação da avaliação global de impactes realizada
em sede de EIA.
A conformidade com a DIA contempla ainda a apresentação de um conjunto de estudos
complementares cujo conteúdo se descreve a seguir sumariamente, bem como uma descrição
pormenorizada das medidas de minimização de impactes cuja plena e efectiva concretização é
fundamental ao correcto desenvolvimento das obras e à exploração sustentada Obra Marítima
de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras.
Alturas significativas máximas possíveis das ondas
Realizou-se o cálculo dos valores de alturas significativas máximas possíveis das ondas em
função da cota de fundo junto da obra de abrigo para períodos de 17-19 s. Os cálculos foram
efectuados para a situação de maré mais desfavorável, correspondente à preia-mar de águas
vivas média, à qual se associou uma sobreelevação meteorológica de 0,4 m, tendo-se ainda
em conta a declividade e irregularidade dos fundos imediatamente a barlamar.
Verificou-se que devido ao facto da altura da onda ser limitada pela profundidade, a altura da
onda estimada é da mesma ordem de grandeza da estimada para períodos de 12 e 14 s,
tomando em média o valor de 5,7 m (valor que se adoptou como onda de projecto para o perfil
da cabeça). Também a frequência de ocorrência de estados de agitação com períodos
superiores a 17 s é muito baixa, sendo inferior a 2%.
Povoamentos de Sabellaria alveolata
Breve caracterização da espécie
A Sabellaria alveolata, ou “barroeira”, nome vulgar pelo qual é conhecida esta espécie, é um
anelídeo poliqueta da familia Sabellaridae que constrói grandes recifes que podem atingir
dimensões superiores a um metro de espessura. Devido à retenção das partículas que vão
constituir estes recifes, é também qualificada como uma espécie “engenheira”.
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A sua distribuição geográfica estende-se desde o mar do Norte até à costa marroquina. É uma
espécie essencialmente intertidal, podendo, no entanto, ser encontrada na zona subtidal, como
sucede na Praia de Angeiras.
Os indivíduos são sedentários, vivendo num tubo de areia cimentado pelos próprios. Têm um
comprimento que varia entre 2 a 5 cm e podem atingir densidades entre 15 000 e 60 000
ind./m2. Os tubos podem medir até 50 cm de comprimento e 10 mm de diâmetro interno, que
corresponde à largura de um indivíduo.
A ocorrência da espécie apenas em habitats com hidrodinamismo acentuado não se deve só
ao facto deste ser indispensável para o levantamento das partículas sedimentares usadas para
a construção dos seus tubos, mas também por razões nutricionais, um vez que se alimentam
de partículas em suspensão, utilizando para esse fim os filamentos da região bucal.
S. alveolata é uma espécie que vive entre 3 e 5 anos (por vezes 7 a 10 anos), cujas colónias
são compostas por várias gerações. Os recifes de S. alveolata constituem um sistema em
constante renovação.
Os maciços edificados por esta espécie constituem um verdadeiro habitat para numerosas
espécies que vivem habitualmente na zona intertidal, bem como outras, de habitat subtidal,
podendo inclusive funcionar como “maternidades” para algumas espécies de caranguejos e
peixes.
Trabalho realizado
Analisou-se e determinou-se a área de povoamentos de Sabellaria alveolata efectivamente
afectada, bem como a percentagem dessa área de afectação relativamente à comunidade
existente na zona de intervenção do projecto.
Para tal, cruzaram-se os levantamentos de S. alveolata das zonas intertidal e subtidal com a
área de implantação do Obra Marítima de Abrigo.
Das medições realizadas apuraram-se os seguintes valores relativamente às zonas a
intervencionar:
•

Área de implantação do molhe com exclusão a zona emersa: 1,6 ha

•

Área do canal de acesso a dragar: 0,5 ha

Para qualificar o grau de afectação dos povoamentos de Sabellaria alveolata considerou-se de
afectação directa as áreas de implantação da obra e de dragagem e, por afectação indirecta, a
área que fica na “sombra” do molhe, i.e. a área em que os povoamentos poderão ser
perturbados em consequência da redução do hidrodinamismo do habitat. Também a provável
oclusão da plataforma imediatamente a Norte da Obra de Abrigo foi considerada uma
afectação indirecta.
Tendo por base estes pressupostos e os locais de distribuição dos povoamentos de S.
alveolata, estima-se que a área de habitat de S. alveolata afectada seja:
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•

de forma directa: 1,62 ha, dos quais 0,92 ha correspondem a áreas em que
povoamentos apresentam maior densidade.

•

de forma indirecta: cerca de 5 ha.

Assim, no que respeita à percentagem da área afectada relativamente à comunidade existente
na zona de implantação do projecto e envolvente imediata, estimou-se a mesma na ordem de
16,2% afectada directamente, e cerca de 50% afectada indirectamente.
Esporão existente
Foi solicitada uma solução para o esporão existente com o argumento de que o mesmo
deixará de exercer a função que justificou a sua colocação. No entanto, considera-se que o
esporão desempenha outras funções que não apenas a retenção de areias a barlamar pelo
que não deverá ser removido.
A permanência do esporão garantirá a retenção das areias transportadas por acção da
agitação de SW, evitando ou dificultando o seu encaminhamento para o canal de acesso, o
que a acontecer aceleraria a colmatação do acesso e obrigaria a dragagens de manutenção
com maior frequência.
Por outro lado, a cabeça do esporão proporciona habitat à barroeira (Sabellaria alveolata),
espécie cuja importância ecológica é reconhecida. Uma vez que esta espécie sofrerá uma
redução no seu efectivo em consequência da construção da Obra de Abrigo, recomendou-se a
manutenção do esporão.
Não menos importante, salienta-se o papel que o esporão tem na redução da vulnerabilidade
da praia e da frente piscatória/urbana adjacente.
Aumento da extensão do molhe da Alternativa 4
Foi solicitada a análise da possibilidade de ser aumentada a extensão do molhe da Alternativa
4 para aproximadamente 468 metros (mais 20 metros).
O estudo comparativo entre a solução proposta (Alternativa 4) e a solução alongada versou
sobre aspectos relacionados com o funcionamento hidráulico e estrutural do molhe, com a
segurança das embarcações na entrada da Barra, com o transporte litoral de areias e com o
custo das estruturas.
Pese embora esse estudo tenha concluído que a solução alongada proporcionaria um ligeiro
acréscimo nas condições de abrigo, uma melhoria apenas de 5%, e seria indiferente quanto ao
transporte litoral de areias, constatou-se que a um aumento do comprimento da estrutura de
aproximadamente 5% resultaria num aumento de custos significativamente superior, da ordem
dos 13%. Este aumento deve-se não só aos 20 m adicionais mas também à localização da
nova cabeça do quebra-mar a cotas de fundo superiores, e consequentemente, sujeita a
alturas de onda de projecto mais elevadas, que resultam em soluções de manto de protecção
mais onerosa.
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Face aos resultados desse estudo o IPTM realizou uma ponderação sobre os custos e
benefícios tendo considerado não se justificar o prolongamento da Alternativa 4 em mais 20
metros.
Modalidade de construção do molhe para passagem de areias
Foi solicitada a análise da possibilidade de ser criada uma modalidade de construção da base
do molhe que permitisse a passagem limitada, mas efectiva, de areias a meio do molhe,
através da colocação de estruturas de betão armado do tipo dos “Pés de Galinha”
A sugestão de construção de uma passagem de sedimentos a meio do molhe, através da
criação de um troço permeável, foi inicialmente considerada para análise mais detalhada. No
entanto, após uma primeira troca de opiniões técnicas experimentadas entre a equipa
projectista e os técnicos especialistas do IPTM, concluiu-se que uma solução deste tipo
colmataria rapidamente, deixando por isso de desempenhar as funções para as quais teria
sido concebida, razão pela qual não foi integrada na solução desenvolvida em sede de
projecto de execução.
Segurança da navegação e sinalização marítima
De acordo com a documentação náutica existente o assinalamento marítimo do canal de
acesso ao varadouro da comunidade piscatória de Angeiras é definido por dois enfiamentos
instalados em terra composto por quatro farolins implantados em postes de cimento na praia e
em zona mais recuada.
Uma vez que a Obra de Abrigo proposta não interfere com ambos os alinhamentos definidos
pelos dois conjuntos de farolins existentes na Praia de Angeiras, os mesmos podem ser
mantidos na sua actual posição.
Verifica-se igualmente que a Obra Marítima de Abrigo não causará qualquer obstrução visual
ao enfiamento perspéctico definido pelo sistema de assinalamento marítimo existente na Praia
de Angeiras, pelo que a respectiva servidão de Sinalização Marítima não é violada.
Independentemente da manutenção do actual assinalamento marítimo na Praia de Angeiras, a
Obra de Abrigo proposta será dotada de um farolim na cabeça para sinalização
Encaminhamento final de resíduos e efluentes
Definiu-se neste ponto a solução final do encaminhamento das águas residuais, betumes,
combustíveis, produtos químicos, etc. produzidos no estaleiro.
Para as águas residuais domésticas é proposto que no estaleiro seja realizada a ligação ao
sistema municipal de recolha de efluentes domésticos ou, alternativamente, a sua recolha em
tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhamento para tratamento na ETAR
que serve o município.
Para as águas residuais pluviais é proposto que no estaleiro a zona de armazenamento de
produtos e o parque de estacionamento de viaturas sejam drenados para uma bacia de
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retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os
derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os
solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá estar equipada com um separador de
hidrocarbonetos. Os resíduos de hidrocarbonetos retidos no separador terão encaminhamento
semelhante aos resíduos equivalentes previsíveis serem produzidos durante decurso da
empreitada.
Relativamente a resíduos de betumes, combustíveis, produtos químicos, etc. os mesmos
deverão ser encaminhados para operador licenciado para operações de gestão de resíduos,
tendo-se identificado na região próxima os operadores disponíveis.
Localização do estaleiro
Atendendo às inúmeras restrições locais para montagem do estaleiro propôs-se que o mesmo
se localize num espaço com cerca de 1750 m2, situado na Av. da Praia de Angeiras e que
dista aproximadamente 600 metros da frente de obra, cujo uso actual é de parque de
estacionamento.
A área disponível de 1750 m2 contempla já uma faixa de serventia às habitações contíguas e
ao apoio de praia existente.
No que respeita ao acesso provisório, entendido como acesso a criar única e exclusivamente
durante a fase de obra para aceder ao local de intervenção, terá uma extensão de cerca de
200 m sobre a praia e terá de respeitar os condicionantes decorrentes da existência do
conjunto de “Tanques de Salga” classificado como Monumento Nacional.
Medidas de minimização de impactes
Apresenta-se nos Quadros seguintes a descrição detalhada de todas as medidas de
minimização a implementar nas fases de construção, exploração e desactivação do projecto
da Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras.
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Quadro 1 - Inventário das medidas de minimização e verificação da conformidade do Projecto com a DIA
Entidade
responsável

Medida de Minimização da DIA
FASE DE CONSTRUÇÃO
1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio de Internet da
Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54.
3
(1*) Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente. A informação
disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as
principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações
à população, designadamente a afectação das acessibilidades.
(2*) Implementar um mecanismo de atendimento ao público para
esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.
(3*) Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras
relativamente às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às
medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados
a ter no decurso dos trabalhos.
(5*) Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a
garantir o enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação
das afectações visuais associadas à presença das obras e respectiva
integração na área envolvente.
(6*) Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo
planeamento da execução de todos os elementos das obras e identificação e
pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da
execução das obras, e respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras. O PGA a elaborar pelo
empreiteiro antes do início da execução da obra terá de ser validado pela
Fiscalização e aprovado pelo Dono-de-Obra. As cláusulas técnicas ambientais
constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar

Local de verificação
da conformidade

Observações

-

(discriminado
descrito nas
seguintes
quadro)

e
linhas
deste

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.3 / 5)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.3 / 4)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

executar
Caderno
de A
Encargos (3.2 / 2)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 3)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.2 / 5)
disposto na DIA

conforme

3

(#*) Numeração conforme medidas constantes da Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio de Internet
da Agência Portuguesa do Ambiente
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Medida de Minimização da DIA
todas as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento
previsto.
(7*) Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da
área de intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais
de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar
movimentações de terras e abertura de acessos. Não devem ser ocupados os
seguintes locais:
• Áreas do domínio hídrico;
• Áreas inundáveis;
• Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);
• Perímetros de protecção de captações;
• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva
Ecológica Nacional (REN)
• Outras áreas com estatuto de protecção, nomeadamente no âmbito da
conservação da natureza;
• Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna
protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;
• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
• Áreas de ocupação agrícola;
• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;
• Zonas de protecção do património.
(8*) Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com
a legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento.
(23*) Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da
obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de
modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas
que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.
(24*) Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e
sinalização de obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a
minimização das perturbações na actividade das populações.
(25*) Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do
projecto não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua
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Entidade
responsável

Local de verificação
da conformidade

Observações

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 1)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 3)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

executar
- Secção 3.6.10 do A
RECAPE
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.3 / 3)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 9)
disposto na DIA

conforme
10

Medida de Minimização da DIA
normal utilização por parte da população local.
(26*) Sempre que se preveja a necessidade de efectuar desvios de tráfego,
submeter previamente os respectivos planos de alteração à entidade
competente, para autorização.
(27*) Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma
a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento,
quer por acção da circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(28*) Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para
proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das
terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino
adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados
populacionais e junto a receptores sensíveis (como, por exemplo, instalações
de prestação de cuidados de saúde e escolas).
(29*) Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser
adoptadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de
poeiras.
(30*) Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir
a dispersão de poeiras.
(31*) Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os
equipamentos que originem o menor ruído possível.
(32*) Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que
apresentem homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que
se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
(33*) Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e
veículos afectos à obra, de forma a manter as normais condições de
funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos
de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído.
(34*) Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na
proximidade de habitações se restringem ao período diurno e nos dias úteis,
de acordo com a legislação em vigor.
(35*) Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser
pavimentados e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais.
(36*) Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras,
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Entidade
responsável

Local de verificação
da conformidade

Observações

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 10)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 11)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de
Encargos (3.6 / 3)
A
executar
- Secção 3.6.10 do disposto na DIA
RECAPE

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 12)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 2)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 13)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 4)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 14)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 15)
disposto na DIA

conforme

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 2)
disposto na DIA
- Secção 3.6.10 do A
executar

conforme

- Empreiteiro
- Empreiteiro

conforme

conforme
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Entidade
responsável

de forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos
e maquinaria.
(37*) Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os
períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados
- Empreiteiro
pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e
ressuspensão de poeiras.
(38*) A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a
via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação
por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que
- Empreiteiro
possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e
procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos
adequados.

(39*) Devem ser adoptadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e
edifícios, e instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou
- Empreiteiro
edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o
cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.

(40*) Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando
- Empreiteiro
todos os resíduos susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua
Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras – RECAPE Sumário Executivo
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Local de verificação
da conformidade
RECAPE

Observações
disposto na DIA

executar
Caderno
de A
Encargos (3.6 / 16)
disposto na DIA

conforme

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 17)
disposto na DIA

conforme

Atendendo às características
do local de intervenção e à
natureza da obra, esta medida
foi revista tendo-se optado por
nas
cláusulas
incluí-la
ambientais do caderno de
encargos com a seguinte
redacção: “Na eventualidade
de ser necessário utilizar
equipamentos
fixos
mais
ruidosos situados próximos de
Caderno
de
edifícios de habitação, de
Encargos (3.6 / 18)
comércio/serviços ou outros
locais sensíveis, deverão ser
adoptadas
soluções
estruturais e construtivas que
alberguem
esses
equipamentos mais ruidosos
com
vista
à
sua
insonorização, de modo a
garantir o cumprimento dos
limites
estabelecidos
no
Regulamento Geral do Ruído.”

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 6)
disposto na DIA

conforme
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Entidade
responsável

identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de
Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação
dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
(41*) Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos
produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a
legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais
- Empreiteiro
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que
provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima
infiltração.
(42*) São proibidas queimas a céu aberto.
(43*) Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos
urbanos devem ser depositados em contentores especificamente destinados
para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das fracções
recicláveis e posterior envio para reciclagem.
(45*) Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser
armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a
destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.
(46*) Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e
respectivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de
resíduos.
(47*) Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao
sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas
estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.
(48*) A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento
de viaturas devem ser drenados para uma bacia de retenção,
impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar
que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos
perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar
equipada com um separador de hidrocarbonetos.
(49*) Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve
proceder-se à recolha imediata do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio
para destino final indicado pelos serviços municipais ou recolha por operador
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O-0905-03-Recape-SE-0.doc Jan-11

Local de verificação
da conformidade

Observações

executar
Caderno
de A
Encargos (3.4 / 7)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 8)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 9)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 10)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 11)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 12)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 14)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 17)
disposto na DIA

conforme
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licenciado.
(50*) Proceder à desactivação da área afecta aos trabalhos para a execução
da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros.
Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições
existentes antes do início dos trabalhos.
(51*) Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos
locais em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham
eventualmente sido afectados ou destruídos.
(52*) Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas,
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas
adjacentes, que sejam afectadas no decurso da obra.
(53*) Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos
de drenagem que possam ter sido afectados pelas obras de construção.
(54*) Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área
envolvente degradada – através da reflorestação com espécies autóctones e
do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a
descompactação e arejamento dos solos.
2. Privilegiar o mercado local no recrutamento de mão-de-obra.

Entidade
responsável

Caderno
de A
executar
Encargos (3.9 / 1)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.9 / 6)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.9 / 7)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro
- Empreiteiro
- Empreiteiro

4. Realizar as dragagens, na fase de obra e na fase de exploração, fora da
- Empreiteiro
época balnear, ou seja entre Junho e Setembro.

5. Reduzir os efeitos de compactação, erosão e degradação dos solos da área
- Empreiteiro
afecta à obra através da ocupação das áreas mínimas necessárias à
O-0905-03-Recape-SE-0.doc Jan-11

Observações

- Empreiteiro

3. Considerar a sinalização marítima das obras e das operações de
dragagem, bem como a promulgação de Avisos à Navegação Local,
- Empreiteiro
indispensáveis para que sejam criadas as necessárias condições de
segurança para a prática da navegação local, quer diurna, quer nocturna
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Local de verificação
da conformidade

Caderno
de A
executar
conforme
Encargos (3.9 / 8)
disposto na DIA
Esta medida será adoptada
Caderno
de em
função
das
Encargos (3.9 / 5)
características do local
efectivamente ocupado.
Caderno
de A
executar
conforme
Encargos (3.2 / 4)
disposto na DIA
Caderno
de A
executar
Encargos (3.3 / 1)
disposto na DIA

conforme

A
executar
conforme
disposto na DIA sempre
que possível, isto é,
sempre que o estado de
Caderno
de
agitação marítima permita
Encargos (3.8 / 1)
a realização das dragagens
em
condições
de
segurança para pessoas e
equipamentos.
Caderno
de A
executar
conforme
Encargos (3.4 / 5)
disposto na DIA
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construção, não devendo haver qualquer utilização desnecessária ou
inadvertida na envolvente do local da obra, do estaleiro ou dos acessos
6. Proceder de imediato à remoção, em caso de derrame acidental de
hidrocarbonetos no areal envolvente à zona de obra, e encaminhar o resíduo
para o local indicado pelos serviços municipais
7. Finda a obra, proceder à regularização da superfície dos areais de praia
que foram objecto de compactação, da zona de estaleiro e de eventuais
acessos entretanto criados, restituindo-se as condições verificadas antes da
obra
8. Definir o local para a instalação do estaleiro e de depósito de materiais não
interferindo com o sistema de drenagem natural local, devendo-se para tal
dotar a zona de estaleiro de caleiras para escoamento da águas pluviais
9. Proceder à limpeza adequada das caleiras e periodicamente, evitando
qualquer obstrução
10. Após a conclusão dos trabalhos, dever-se-á proceder, se necessário, à
escarificação dos terrenos nas zonas de circulação e de estaleiro, de forma a
permitir o restabelecimento das condições iniciais de escoamento superficial e
de infiltração.
11. Adoptar práticas correctas de exploração do estaleiro (recolha e
depuração das águas pluviais ou de lavagem, redução das emissões de
poeiras e deposição e recolha dos resíduos em local adequado)
12. Prevenir a potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a
descarga de poluentes (betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos
químicos e outros materiais residuais da obra) e evitando o seu derrame
acidental, colocando-os em contentores específicos
13. Assegurar que os locais de instalação dos depósitos de combustíveis,
lubrificantes ou outras substâncias químicas, assim como todas as áreas onde
sejam manipulados, sejam impermeáveis e disponham de drenagem para
tanques de retenção adequadamente dimensionados, para poderem reter o
volume máximo de líquido susceptível de ser derramado. Os tanques devem
ser concebidos para possibilitar a remoção dos líquidos, que para aí tenham
afluído, de modo fácil e seguro
14. Escolher o equipamento de dragagem que, sendo tecnicamente
adequado, conduza à menor concentração de sólidos em suspensão
15. Reduzir, tanto quanto possível, o tempo de duração das dragagens
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Entidade
responsável

Local de verificação
da conformidade

Observações

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 17)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.9 / 2)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 2)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 19)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

executar
Caderno
de A
Encargos (3.9 / 3)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

executar
Caderno
de A
disposto na DIA
Encargos (3.4 / 13)

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 15)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 16)
disposto na DIA

conforme

Caderno
de A
executar
Encargos (3.8 / 2)
disposto na DIA
Caderno
de A
executar

conforme

- Empreiteiro
- Empreiteiro

conforme
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16. Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas
condições de operação, obedecendo às normas internacionais que regulam a
quantidade de gases a emitir por veículos pesados
17. Conferir especiais cuidados às operações de carga-descarga e de
deposição de materiais de construção e de materiais residuais da obra,
especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, através do
acondicionamento controlado durante a carga, da adopção de menores alturas
de queda durante a descarga e da cobertura e humidificação durante a
deposição na área afecta à obra
18. Efectuar o acesso à obra através da Avenida Marginal (direcção SulNorte), devido à menor densidade habitacional, inferior extensão e ao tipo de
piso que garante uma geração de ruído, no mínimo, 3 dBA inferior ao piso de
empedrado existente na Rua de Angeiras e ainda do ponto de vista da
potencial incomodidade gerada pelas vibrações dos veículos pesados.
19. Efectuar um levantamento fotográfico do interior das casas dos receptores
localizados nos pontos 1 (casa branca) e ponto 5 (casa com azulejos), antes
de se iniciarem as obras, com o intuito de identificar possíveis fendas que
possam eventualmente surgir aquando da passagem dos camiões com inertes
20. Programar e coordenar as actividades de construção, especialmente as
que gerem elevado ruído, tendo sempre em atenção as funções
desenvolvidas nas zonas adjacentes à obra, especialmente com usos
sensíveis como o habitacional.
21. Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida por
toda a maquinaria (móvel e imóvel) de apoio à obra
22. Restringir a velocidade máxima de veículos pesados a 40 km/h

Entidade
responsável

O-0905-03-Recape-SE-0.doc Jan-11

Observações
disposto na DIA

- Empreiteiro

de A
executar
Caderno
Encargos (3.6 / 1)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

executar
Caderno
de A
Encargos (3.6 / 1)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 3)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.2 / 1)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 15)
disposto na DIA

conforme

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 4)
disposto na DIA
Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 5)
disposto na DIA
Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 6)
disposto na DIA

conforme

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 7)
disposto na DIA

conforme

Caderno
de A
executar
Encargos (3.9 / 4)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro
- Empreiteiro

23. Restringir o número de acessos de veículos pesados a valores inferiores a
- Empreiteiro
30 por dia.
24. A fim de se garantir a protecção do cordão dunar existente a norte do
núcleo piscatório, as viaturas que acedam ao local de obra deverão apenas - Empreiteiro
utilizar o acesso provisório que será construído antes do início da obra.
25. Após a conclusão da obra, deverá ser removido o acesso provisório
instalado na zona dunar e reposta a morfologia original do terreno, isentando - Empreiteiro
este de quaisquer tipos de resíduos ou inertes que não a areia das dunas
Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras – RECAPE Sumário Executivo

Local de verificação
da conformidade
Encargos (3.8 / 3)

conforme
conforme
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locais.

Entidade
responsável

26. Efectuar o assentamento dos blocos de pedra e as descargas dos
restantes materiais inertes de forma a evitar que o referido material se
disperse muito para além da área inicialmente projectada para a implantação - Empreiteiro
do molhe. Estas acções permitirão minimizar a área de habitat destruído na
fase de construção
27. Evitar que o pó de pedra e outras partículas de maiores dimensões
resultantes da fragmentação dos blocos durante o transporte sejam lançados
- Empreiteiro
no meio marinho. Esta actuação permitirá reduzir substancialmente os
fenómenos de turbidez associados ao processo de construção
28. Privilegiar a utilização de materiais cuja volumetria favoreça a formação de
reentrâncias nos taludes do molhe, e consequentemente auxilie o processo de - Empreiteiro
colonização dos mesmos
29. Evitar, na medida do possível, que a construção do molhe se efectue
durante o pico de actividade reprodutora de Sabellaria alveolata, ou seja, nos
meses de Março e Abril e de Junho a Setembro. Contudo, sendo neste
período, sobretudo de Junho a Setembro, que as condições de agitação
permitem a realização das obras marítimas com a necessária segurança para - Empreiteiro
os trabalhadores e mesmo para a própria obra, a adopção integral desta
medida não deverá ser praticável. De qualquer forma, a programação dos
trabalhos no mar deverá observar, dentro do possível, o referido período de
actividade reprodutora.

30. No caso das operações de dragagem, deve ser assegurada, por um lado,
a redução ao máximo da área de sedimento revolvido, procurando
intervencionar apenas os locais onde seja imprescindível levar a cabo esta - Empreiteiro
operação; e que a zona projectada para a rejeição do sedimento retirado seja
alvo de uma escolha criteriosa.
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Local de verificação
da conformidade

Observações

Caderno
de
Encargos (3.7 / 1)
executar
- “Nota para execução A
dos
trabalhos” disposto na DIA
mencionada
no
Desenho n.º 3 do PE

conforme

de A
executar
Caderno
Encargos (3.7 / 2)
disposto na DIA

conforme

Caderno
de A
executar
Encargos (3.7 / 3)
disposto na DIA

conforme

Caderno
de A
executar
Encargos (3.7 / 4)
disposto na DIA

conforme

Caderno
Encargos (3.8 / 4)

Atendendo a que o local de
deposição dos dragados tinha
sido já definido, em fase de
aditamento ao EIA, esta
medida foi revista tendo-se
de optado por incluí-la nas
cláusulas
ambientais
do
caderno de encargos com a
seguinte redacção: “No caso
das operações de dragagem,
deve ser assegurada a
redução ao máximo da área
de
sedimento
revolvido,
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Entidade
responsável

Local de verificação
da conformidade

Observações

procurando
intervencionar
apenas os locais onde seja
imprescindível levar a cabo
esta operação.”
Atendendo a que o local de
deposição dos dragados tinha
sido já definido, em fase de
aditamento ao EIA, esta
medida foi revista tendo-se
optado por incluí-la nas
cláusulas
ambientais
do
caderno de encargos com a
seguinte redacção: “As areias
a dragar no canal de acesso
deverão ser depositadas na
pequena enseada situada
imediatamente a Sul do
pequeno esporão construído
frente ao núcleo piscatório de
de Angeiras, conforme indicado
na figura do item 3.5, subitem
3.8 / 5, do Recape. Quanto
aos afloramentos rochosos
que serão desmontados na
área de implantação do
molhe, os mesmos deverão
ser reutilizados como material
de enchimento no núcleo do
molhe.”
Esta medida permitirá ainda
robustecer a praia, repondose a areia no areal. Para além
do
mais,
esta
medida
contraria
a
tendência
verificada nos últimos anos,
i.e., o recuo da linha e costa.

31. Proibir a deposição do sedimento dragado a norte do molhe da Praia de
Angeiras, sendo o local mais adequado a sul da referida infra-estrutura, e ao
largo dos leixões existentes. Deve-se, no entanto, assegurar que o local onde - Empreiteiro
se vai depositar os inertes é constituído na sua totalidade por substrato móvel
e sem a presença de povoamentos subtidais de S. alveolata.

Caderno
Encargos (3.8 / 5)

32. O equipamento de dragagem utilizado deverá ser, dentro do tecnicamente
adequado, aquele que conduza à menor concentração de sólidos em - Empreiteiro
suspensão. O tempo de duração das dragagens deve ser reduzido ao mínimo

executar
Caderno
de A
disposto na DIA
Encargos (3.8 / 6)
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Entidade
responsável

indispensável.
33. Relativamente à poluição do meio aquático, efectuar sessões de
sensibilização ambiental destinadas aos operários, de forma a evitar impactes
desnecessários nos ecossistemas marinhos, em particular na zona intertidal.
Os estaleiros deverão ser dotados com infra-estruturas de saneamento básico - Empreiteiro
que contemplem a existência de uma fossa séptica para águas residuais
produzidas pelos operários ou, pelo menos, que sejam recolhidas e
encaminhadas para o colector municipal de águas residuais.
34. Deve evitar-se que os produtos (óleos, combustíveis utilizados pelas
máquinas e veículos e qualquer outro tipo de produtos tóxicos que sejam
- Empreiteiro
utilizados durante a implementação da obra) e materiais utilizados nas obras
sejam vertidos ou abandonados no solo ou na água
35. Garantir uma fiscalização eficaz durante a totalidade da fase de
construção, de forma a assegurar a implementação das medidas de - IPTM
minimização preconizadas
36. Implantar barreiras visuais (tapumes) envolventes ao estaleiro, e
eventualmente à zona de intervenção, que impeçam a visualização das obras
pelos observadores que se localizam na sua envolvente, de forma a sentir-se
com menor intensidade a desorganização paisagística resultado da fase de
construção. Estas barreiras visuais poderão ser decoradas exteriormente com
temas relacionados com o próprio projecto
37. Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para
armazenar materiais, parqueamento de maquinaria, entre outras acções
relacionadas com a fase de construção. Quanto menos espaço se perturbar,
menor será o impacte sentido na paisagem e mais reduzidos serão os custos
de restabelecimento dos locais afectados. Trata-se pois, de uma medida de
prevenção que apresenta elevada eficácia
38. Assinalar, durante a fase de obra, o local do conjunto de “Tanques de
Salga” (Tanques Cavados nos Rochedos da Praia de Angeiras) a fim de evitar
a sua afectação
39. Todas as acções a desenvolver no âmbito da obra deverão ser efectuadas
de forma a perturbar o mínimo possível a população residente e os
veraneantes da Praia de Angeiras. Para tal deverá ser implementado um
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Local de verificação
da conformidade

Observações

Caderno
de
Encargos (3.2 / 2)
A
executar
Caderno
de disposto na DIA
Encargos (3.4 / 12)

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 18)
disposto na DIA
(medida a concretizar
durante a empreitada
A
executar
pela
equipa
de
disposto na DIA
Fiscalização
da
empreitada)

conforme

conforme

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 3)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.4 / 4)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.5 / 1)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.2 / 3)
disposto na DIA

conforme
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criterioso plano de obra contemplando um Sistema de Gestão Ambiental.
40. Ao nível da segurança rodoviária, e dado que a obra envolverá a
circulação de um apreciável número de viaturas pesadas, deverá proceder-se
à implementação de um sistema de sinalização vertical e horizontal de aviso
da existência de obras, contemplando a limitação de velocidade para valores
compatíveis com as características e tráfego dos arruamentos locais,
obedecendo às regras da Direcção Geral de Viação
41. Proceder à disponibilização e publicitação de um livro de registo, na Junta
de Freguesia de Lavra, e, durante a época balnear, também no estaleiro da
obra, para receber eventuais reclamações e/ou pedidos de informação, por
parte da população
42. Restringir ao máximo, na zona da praia, a zona de afectação por
circulação de maquinaria e transporte ou depósito de materiais,
nomeadamente no que respeita aos acessos provisórios – acessos a criar
única e exclusivamente durante a fase de obra para aceder ao local de
intervenção.
43. Acompanhamento arqueológico de todas as acções de escavação na fase
de construção, do molhe de abrigo, do varadouro ou dos estaleiros, e durante
as dragagens do canal de acesso ao varadouro
44. Atendendo à possibilidade do núcleo F, mencionado no EIA, vir a ficar
parcialmente descoberto devido à presença do molhe, deverá ser realizada a
monitorização regular do local, especialmente após a ocorrência de
tempestades significativas a fim de se proceder atempadamente à sua
protecção, que deverá ser assegurada pelo promotor do projecto, devendo ser
dado conhecimento da situação à Direcção Regional de Cultura do Norte e ao
IGESPAR IP, através do envio de relatórios mensais
45. Não afectar os conjuntos classificados, pelo que, depois de devidamente
identificados os núcleos já conhecidos, deverá ser definida uma zona de
protecção aos mesmos e colocada vedação adequada no terreno por forma a
que seja assegurada a restrição total, de movimentações de terras/ areias,
pessoas e máquinas na área do referido imóvel classificado
46. O procedimento descrito na medida de minimização anterior deverá ser
aplicado no caso dos novos conjuntos ou estruturas isoladas que venham a
ser identificados durante os trabalhos arqueológicos a realizar em fase de
acompanhamento de obra
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Entidade
responsável

Local de verificação
da conformidade

Observações

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.3 / 3)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.3 / 4)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.6 / 8)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

executar
Caderno
de A
Encargos (3.5 / 2)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.5 / 3)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.5 / 4)
disposto na DIA

conforme

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.5 / 5)
disposto na DIA

conforme
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47. Considerando que as sondagens realizadas na praia/no areal apenas
incidiram sobre o acesso definido pelo IPTM para a passagem de camiões, e
por forma a garantir que de forma alguma haverá circulação de veículos
pesados ou outra afecta ao estaleiro ou de apoio à obra fora da mesma,
deverá ser definido e vedado de ambos os lados, pelo limite dos quatro metros
de largura/das sondagens efectuadas
48. O corredor referido na medida de minimização anterior deverá ser
construído em aterro, sem retirada de areias.
FASE DE EXPLORAÇÃO
49. De modo a tornar eficaz a prevenção de eventuais derrames acidentais de
produtos potencialmente poluentes, os proprietários/responsáveis das
embarcações deverão acondicionar em recipientes próprios e em local seguro
combustíveis e lubrificantes. A Associação Mútua dos Armadores de Pesca de
Angeiras deverá instalar, em local adequado, um oleão para recepção
temporária dos óleos usados, os quais deverão posteriormente ser
transportados por operador registado para a actividade de transporte de óleos
usados para destino final autorizado.

Entidade
responsável
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Observações

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
Encargos (3.5 / 6)
disposto na DIA

- Empreiteiro

Caderno
de A
executar
conforme
Encargos (3.5 / 7)
disposto na DIA.

Mútua
dos
Armadores
de - MM do RECAPE
Pesca de Angeiras

50. O núcleo piscatório de Angeiras deverá ser dotado de um sistema de
CM
combate à poluição que, sendo adequado às dimensões das actividades que aí têm lugar, possibilite a recolha de forma rápida e segura de produtos Matosinhos
potencialmente
poluentes,
designadamente
hidrocarbonetos,
que - IPTM
acidentalmente sejam derramados, quer no mar quer na areia da praia.
51. Deverão ser desenvolvidas acções, de forma a que os
proprietários/responsáveis das embarcações de pesca promovam a
manutenção dessas embarcações em boas condições de operação, de modo
a evitar situações de má carburação e as consequentes emissões de escape
excessivas e desnecessárias.
52. De forma a garantir que os fundos marinhos na zona protegida pelo molhe
(na sua zona de “sombra”) não serão destruídos por poitas e âncoras, deverá
ser proibido nessa zona o estacionamento a nado de quaisquer tipos de
embarcações.

Local de verificação
da conformidade

de

- MM do RECAPE

Mútua
dos
Armadores
de
Pesca de Angeiras - MM do RECAPE
- IPTM

- IPTM

- MM do RECAPE

A
executar
disposto na DIA

conforme

conforme

A executar conforme disposto
na
DIA.
Atendendo
à
jurisdição repartida da área, à
ocupação/vivência do espaço
e aos projectos que a CM tem
em curso no local, a
responsabilidade
pela
implementação desta medida
será harmonizada entre as
duas entidades.
A executar conforme disposto
na DIA. A responsabilidade
pela implementação desta
medida será harmonizada
entre as duas entidades.

A
executar
disposto na DIA

conforme
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Entidade
responsável

53. Garantir acções de fiscalização da zona intervencionada, de modo a
CM
reduzir potenciais agressões ao ecossistema, resultantes da negligência e/ou
Matosinhos
desconhecimento das normas de boa conduta que devem imperar nestes
- IPTM
locais

54. Apesar das dragagens de manutenção envolverem um volume de
sedimento inferior ao removido durante a fase de obra, as medidas de
- IPTM
minimização constantes na presente DIA relativamente a esta fase deverão
manter-se também para a fase de exploração.
55. Assegurar, em permanência, boas condições de circulação e locais
apropriados para o estacionamento automóvel dos residentes e veraneantes, CM
situação que será acautelada com a implementação do Plano de Intervenções Matosinhos
preconizado para o núcleo piscatório da Praia de Angeiras

Local de verificação
da conformidade

de

de

- MM do RECAPE

A
executar
conforme
disposto
na
DIA.
Atendendo à jurisdição
repartida da área, à
ocupação/vivência
do
espaço e aos projectos que
a CM tem em curso no
local, a responsabilidade
pela implementação desta
medida será harmonizada
entre as duas entidades.

- MM do RECAPE

A
executar
disposto na DIA

conforme

- MM do RECAPE

A
executar
disposto na DIA

conforme

CM
de
Matosinhos
56. Durante a fase de exploração a comunidade piscatória deverá procurar
- IPTM
- MM do RECAPE
manter, tanto quanto possível, organizada e limpa a zona de areal onde
Mútua
dos
desenvolve as suas actividades
Armadores
de
Pesca de Angeiras

57. Deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de
desmonte do corredor/caminho de circulação de veículos e acesso de obra, - Empreiteiro
mantendo-se as mesmas restrições de circulação afecta à obra.
58. No sentido de assegurar a salvaguarda dos núcleos arqueológicos,
- IPTM
designadamente o núcleo conhecido a sul do porto de abrigo, deverá ser
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Observações

A
executar
conforme
disposto
na
DIA.
Atendendo à jurisdição
repartida da área, à
ocupação/vivência
do
espaço e aos projectos que
a CM tem em curso no
local, a responsabilidade
pela implementação desta
medida será harmonizada
entre as três entidades.

Caderno
de A
executar
conforme
Encargos (3.5 / 7)
disposto na DIA.
- MM do RECAPE

A
executar
disposto na

conforme
DIA. Os
22

Medida de Minimização da DIA
realizada a monitorização regular de toda a zona de influência do mesmo a fim
de, atempadamente, se proceder à reposição do areal de modo a evitar que
as estruturas arqueológicas fiquem a descoberto. Esta monitorização deverá
ser assegurada pelo promotor do projecto, devendo ser dado conhecimento
da situação à Direcção Regional de Cultura do Norte e ao IGESPAR IP,
através do envio de relatórios mensais

Entidade
responsável

FASE DE DESACTIVAÇÃO
59. Assegurar o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de desmonte
do corredor/caminho de circulação de veículos e acesso de obra, mantendo- - IPTM
se as mesmas restrições de circulação afecta à obra
60. No sentido de assegurar a salvaguarda dos núcleos arqueológicos, e
muito particularmente do núcleo conhecido a sul do porto de abrigo, deverá
ser realizada a monitorização regular de toda a zona de influência do projecto - IPTM
a fim de, atempadamente, se proceder à reposição do areal de modo a evitar
que as estruturas arqueológicas fiquem a descoberto.
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Local de verificação
da conformidade

Observações
relatórios de monitorização
serão elaborados com uma
periodicidade de 6 meses.
Não obstante, a seguir à
ocorrência de temporais,
será verificado o estado de
erosão do local do núcleo
arqueológico F.

- MM do RECAPE

A
executar
disposto na DIA

conforme

- MM do RECAPE

A
executar
disposto na DIA

conforme
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3. MONITORIZAÇÃO
Complementando as medidas de minimização apresentadas é proposto um conjunto de
Programas de Monitorização visando acompanhar a evolução de determinados descritores
ambientais e cujos resultados permitirão, sempre que se mostre necessário, corrigir e adequar
as medidas propostas assim como proceder à aplicação de medidas suplementares.
Assim, está prevista a implementação de Programas de Monitorização sobre as seguintes
temáticas:
•

Sócioeconomia - Disponibilização e publicitação na Junta de Freguesia e no estaleiro
da obra de um livro de registo para recepção e processamento das reclamações e
pedidos de informação sobre a obra. Tem como objectivo garantir, especialmente à
população local, de que eventuais reclamações serão processadas e encaminhadas
para a Agência Portuguesa do Ambiente. O Programa será implementado apenas na
fase de construção pelo empreiteiro.

•

Morfologia Costeira – Pretende-se com este Programa reunir informação para avaliar
eventuais efeitos da Obra Marítima de Abrigo na morfologia costeira da Praia de
Angeiras Norte (entre o molhe e até próxmo da foz do rio Onda) e Praia de Angeiras
Sul (ao longo de 800 metros da linha de costa), e a sua evolução. A informação a
recolher respeitará a levantamentos topo-hidrográficos e à análise granulométrica das
areias da praia. O Programa será implementado tanto na fase de construção como na
fase de exploração.

•

Ecossistema Marinho – Pretende-se com este Programa avaliar de que modo o
ecossistema marinho local reagirá à presença da Obra de Abrigo, incidindo não só nos
povoamentos de Sabellaria alveolata como também na fauna associada, tendo como
parâmetros de análise a riqueza específica local e a diversidade faunística associada
aos recifes de Sabellaria alveolata. O Programa será implementado tanto na fase de
construção como na fase de exploração.

•

Ambiente Sonoro e Vibrações - A monitorização do ambiente sonoro e vibrações
justifica-se com base no atravessamento inevitável de zonas residenciais por vários
camiões carregados com pedra, incluindo a zona do areal. Pretende-se com o
programa de monitorização do ambiente sonoro e vibrações garantir durante a fase de
construção o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído e das normas aplicáveis
em matéria de vibrações. O Programa será implementado apenas na fase de
construção pelo empreiteiro.

•

Património – Com este Programa pretende-se assegurar a salvaguarda dos núcleos
arqueológicos, e muito particularmente do núcleo conhecido a sul do porto de abrigo,
evitando que as estruturas arqueológicas fiquem a descoberto. O Programa será
implementado tanto na fase de construção como na fase de exploração.
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4. CONCLUSÕES
Face ao exposto ao longo do presente relatório e do RECAPE que lhe serviu de base, concluise o seguinte:
•

A solução desenvolvida a nível do Projecto de Execução respeita na generalidade o
dimensionamento efectuado no Estudo Prévio e sobre o qual recaiu a DIA;

•

Os estudos complementares efectuados, nomeadamente o cálculo dos valores de
alturas significativas máximas possíveis das ondas, a análise da área de povoamentos
de Sabellaria alveolata afectada, a análise do aumento da extensão do molhe da
Alternativa 4 e a análise relativa à segurança da navegação e sinalização marítima,
entre outros, não conduziram à identificação de novos impactes ambientais relevantes;

•

As medidas ambientais previstas na DIA foram integradas no projecto, sendo ainda que
as medidas referentes à fase de construção ficaram asseguradas pelas cláusulas
ambientais introduzidas no caderno de encargos da empreitada;

•

Os programas de monitorização propostos asseguram um eficaz acompanhamento dos
principais impactes e dos parâmetros caracterizadores do desempenho do projecto, em
ambas as fases.

Nestas condições julga-se que o projecto da Obra Marítima de Abrigo da Zona Piscatória de
Angeiras se encontra em conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental, dando assim
seguimento à legislação em vigor em matéria de Avaliação de Impacte Ambiental.
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