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Definição
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Avaliação de Impacte Ambiental
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Administração do Porto de Aveiro, SA
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EIA
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1

Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.
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Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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
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COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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MEDIDA

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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solos

- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se
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encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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SOBRE AS QUAIS
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EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
Imp – 5007_R2
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o
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prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte
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As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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Termo

Definição

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APA, SA

Administração do Porto de Aveiro, SA

CA

Comissão de Avaliação

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

EIA

Estudo de Impacte Ambiental

EPIA

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental

Prisma de maré

Volume total de água que passa numa determinada secção
durante uma enchente (maré)

RNT

Resumo Não Técnico

ZH

Zero hidrográfico

ZPE

Zona de Protecção Especial
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Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.
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2

Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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
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MEDIDA

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
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OBJECTIVO

circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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DA MEDIDA

Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se
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encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o
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prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte
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As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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GLOSSÁRIO DE TERMOS
Termo

Definição

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APA, SA

Administração do Porto de Aveiro, SA

CA

Comissão de Avaliação

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

EIA

Estudo de Impacte Ambiental

EPIA

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental

Prisma de maré

Volume total de água que passa numa determinada secção
durante uma enchente (maré)

RNT

Resumo Não Técnico

ZH

Zero hidrográfico

ZPE

Zona de Protecção Especial
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1

Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.

Imp – 5007_R2

Página 1

Estudo de Impacte Ambiental da Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro
Adenda ao EIA
Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais

2

Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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
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MEDIDA

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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OBJECTIVO

Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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MEDIDA

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o
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prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte
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As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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1

Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.
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Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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

Imp – 5007_R2

Página 4

Sócio-economia
Qualidade da Água
Resíduos

/
/

Estudo de Impacte Ambiental da Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro
Adenda ao EIA
Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais

MEDIDA

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se

Imp – 5007_R2

as

Página 9

Recurso
hídricos/Qualidade da
água, Ecologia, Sócioeconomia e Resíduos

Estudo de Impacte Ambiental da Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro
Adenda ao EIA
Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
Imp – 5007_R2
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o
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prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte

Imp – 5007_R2

Página 16

Estudo de Impacte Ambiental da Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro
Adenda ao EIA
Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais
As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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OCUPAÇÃO DO SOLO, CARTA DE CONDICIONANTES
E CARTA DE ORDENAMENTO
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Termo

Definição

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APA, SA

Administração do Porto de Aveiro, SA

CA

Comissão de Avaliação

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

EIA

Estudo de Impacte Ambiental

EPIA

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental

Prisma de maré

Volume total de água que passa numa determinada secção
durante uma enchente (maré)

RNT

Resumo Não Técnico

ZH

Zero hidrográfico

ZPE

Zona de Protecção Especial
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1

Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.
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2

Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de

Imp – 5007_R2

Página 3

Sócio-economia/
Recursos
hídricos
e
qualidade da água /
Resíduos/ Ecologia /
Solos / Ambiente sonoro
/ Qualidade do ar

Estudo de Impacte Ambiental da Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro
Adenda ao EIA
Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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
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circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se
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encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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MEDIDA

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o
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prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte
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As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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1

Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.
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Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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
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OBJECTIVO

circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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solos

- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se
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DA MEDIDA

encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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SOBRE AS QUAIS
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EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
Imp – 5007_R2
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o
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prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte
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As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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Termo

Definição

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APA, SA

Administração do Porto de Aveiro, SA

CA

Comissão de Avaliação

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

EIA

Estudo de Impacte Ambiental

EPIA

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental

Prisma de maré

Volume total de água que passa numa determinada secção
durante uma enchente (maré)

RNT

Resumo Não Técnico

ZH

Zero hidrográfico

ZPE

Zona de Protecção Especial
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1

Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.
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2

Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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
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circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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DA MEDIDA

Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se
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encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o
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prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte
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As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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GLOSSÁRIO DE TERMOS
Termo

Definição

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APA, SA

Administração do Porto de Aveiro, SA

CA

Comissão de Avaliação

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

EIA

Estudo de Impacte Ambiental

EPIA

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental

Prisma de maré

Volume total de água que passa numa determinada secção
durante uma enchente (maré)

RNT

Resumo Não Técnico

ZH

Zero hidrográfico

ZPE

Zona de Protecção Especial
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1

Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.
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Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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
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OBJECTIVO

circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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MEDIDA

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o
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prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte
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As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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E CARTA DE ORDENAMENTO
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Termo

Definição

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APA, SA

Administração do Porto de Aveiro, SA

CA

Comissão de Avaliação

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

EIA

Estudo de Impacte Ambiental

EPIA

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental

Prisma de maré

Volume total de água que passa numa determinada secção
durante uma enchente (maré)

RNT

Resumo Não Técnico

ZH

Zero hidrográfico

ZPE

Zona de Protecção Especial
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1

Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.
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2

Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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
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MEDIDA

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
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•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se
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encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
Imp – 5007_R2
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o
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prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte
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As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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OCUPAÇÃO DO SOLO, CARTA DE CONDICIONANTES
E CARTA DE ORDENAMENTO
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Termo

Definição

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APA, SA

Administração do Porto de Aveiro, SA

CA

Comissão de Avaliação

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

EIA

Estudo de Impacte Ambiental

EPIA

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental

Prisma de maré

Volume total de água que passa numa determinada secção
durante uma enchente (maré)

RNT

Resumo Não Técnico

ZH

Zero hidrográfico

ZPE

Zona de Protecção Especial
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1

Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.
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2

Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
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derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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
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circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se
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encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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MEDIDA

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o

Imp – 5007_R2

Página 15

Estudo de Impacte Ambiental da Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro
Adenda ao EIA
Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais
prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte
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As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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Termo

Definição

AIA

Avaliação de Impacte Ambiental

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

APA, SA

Administração do Porto de Aveiro, SA

CA

Comissão de Avaliação

DIA

Declaração de Impacte Ambiental

EIA

Estudo de Impacte Ambiental

EPIA

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental

Prisma de maré

Volume total de água que passa numa determinada secção
durante uma enchente (maré)
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Resumo Não Técnico

ZH
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Zona de Protecção Especial
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1

Introdução
O projecto da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro é da responsabilidade da
empresa WW – Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, Lda, que adjudicou à Atkins
Portugal o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). O Proponente deste projecto é a
Administração do Porto de Aveiro, SA (APA, SA).
No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental nº 1082, relativo ao
projecto acima referido, a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA),
nomeada para o efeito, entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais
relativos ao EIA, conforme ofício nº 347/09/GAIA de 14 de Maio de 2009. No presente
documento, designado por Adenda ao EIA, apresentam-se os elementos adicionais
solicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de forma a responder à
solicitação da CA:
A. Questões relacionadas com o Relatório Base
1. Geral
1.1 Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à
Lista de Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução
das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja,
substituir, dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas
medidas similares constantes da referida lista.
2. Cartografia
2.1 Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na
“Carta de Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra.
3. Descrição do Projecto
3.1 Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada.
4. Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar
4.1 Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas
até uma maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é
necessário efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de
todo o sistema lagunar, e as suas consequências para os habitats da Zona de
Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004).
B. RESUMO NÃO TÉCNICO
O RNT apresenta as condições necessárias para a abertura da Consulta Pública. No
entanto, deverá reflectir a informação adicional solicitada em sede de pedido de elementos.
Apresentam-se seguidamente as respostas às questões colocadas pela CA. No Anexo A
apresentam-se as Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e “Carta de
Ordenamento” reformuladas de acordo com o pedido da CA no que respeita à inclusão da
localização proposta para o estaleiro nestas peças desenhadas.
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Resposta ao Pedido de Elementos
Adicionais

2.1

Geral

2.1.1

Questão colocada pela CA
“Adequar, sempre que possível, as medidas de minimização propostas no EIA à Lista de
Medidas de Minimização Gerais para as Fases de Preparação e Execução das Obras,
disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, substituir,
dentro do possível, as medidas de minimização propostas no EIA pelas medidas similares
constantes da referida lista.”

2.1.2

Resposta à questão
No EIA da Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro foram propostas medidas de
minimização para mitigar os impactes negativos identificados. Estas medidas foram
agrupadas numa única tabela, no Quadro 76 (capítulo 6 do Relatório Base), onde se
identificaram as medidas e os seus efeitos sobre as várias componentes ambientais.
De forma a dar cumprimento ao Pedido de Elementos Adicionais da CA relativamente a
este aspecto procedeu-se à adequação, sempre que possível, das medidas de
minimização genéricas propostas com a lista das Medidas de Minimização Gerais para as
Fases de Preparação e Execução das Obras, disponível no sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente. Assim, o Quadro 1 representa a reformulação do Quadro 76 do
EIA com a referida adequação.
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Quadro 1- Medidas de minimização propostas

MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

A. FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS

Informação ao público
Divulgar o programa de execução das obras
(Esta medida, que se explicita abaixo, resulta de uma
Adaptação da Medida 1 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA).

•

•

Às populações interessadas, designadamente à
população
residente
na
área
envolvente
(nomeadamente no que se refere à população residente
nas áreas urbanas mais próximas da intervenção –
S.Jacinto, Barra e Costa Nova). A informação
disponibilizada deve incluir: i) objectivo, Ii) a natureza,
iii) a localização da obra, iv) as principais acções a
realizar (incluindo os trabalhos de construção do Molhe
Norte e os trabalhos de dragagem e deposição de
dragados), v) respectiva calendarização e vi) eventuais
afectações à população, designadamente a afectação
das acessibilidades. Esta divulgação poderá ser
realizada através de documento informativo a afixar
na(s) Junta(s) de Freguesia”.

•

Aos estabelecimentos comerciais e hoteleiros e aos
utentes das zonas balneares
Às colectividades e/ou instituições organizadoras de
eventos de cariz náutico e/ou de lazer – informar estas
entidades acerca das restrições existentes à prática
destas actividades (p.e o Campeonato Europeu do
Surf e Bodyboard Feminino na Praia da Barra,
Ílhavo, organizado pela Associação de Surf de Aveiro,
que costuma decorrer no final de Agosto/princípio de
Setembro).

- Minimizar as interferências e/ou
condicionalismos das obras com as
actividades existentes na ria.

Sócio-economia

- Informar a população e outras entidades
acerca dos trabalhos.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público
para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações
(Medida 2 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).

Realização de Acções de Formação e 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
(Adaptação da Medida 3 da Lista das Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção à análise efectuada no presente
EIA)

As acções de formação e sensibilização
destinam-se a informar os trabalhadores
acerca de:
- Papel dos trabalhadores no âmbito da
gestão ambiental da obra.
- Necessidade de recuperação dos locais
ocupados com obras temporárias como
estaleiros e zonas de deposição de
materiais.
- Cuidados a
nomeadamente no
em contentores
encaminhamento
adequado.

ter com resíduos
seu armazenamento
específicos e seu
para destino final

- Manuseamento correcto de óleos no
estaleiro e a bordo da draga.
- Procedimentos adequados em caso de
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MEDIDA

OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

derrame de produtos tóxicos (em terra ou
na água).
- Importância ecológica da zona a ser
intervencionada (ZPE de Aveiro).
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 de execução das obras, e
respectiva calendarização. Este PGA deverá incluir um
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
(Medida 6 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Este Plano foi elaborado no âmbito do
presente Projecto. Para ser integrado no
processo de concurso da empreitada da
Reconfiguração da Barra do Porto de
Aveiro este Plano deverá reflectir o
conteúdo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) que vier a ser emitida no
âmbito do presente EIA, adequando as
medidas e monitorizações previstas às
que vierem a ser definidas nesta DIA.

Resíduos/Ecologia/
Paisagem/Solos/
Sócio.economia

B. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA (FASE DE CONSTRUÇÃO)
Instalação dos Estaleiros e Parques de Materiais
Delimitação e Vedação do Estaleiro em toda a sua área e
dos parque de materiais, de acordo com a legislação aplicável,
de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento
(Medida 8 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)

- Impedir o acesso a pessoas estranhas à
obra.
- Criação de uma barreira visual que
permita, de alguma forma “esconder” o
estaleiro.

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

Construção e Reabilitação de Acessos
Definição e implementação de Plano de Acessos ao
Estaleiro, tendo em consideração a necessidade de
cumprimentos das seguintes medidas:
•

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

(Medida 24 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Sempre que se preveja a necessidade de efectuar
desvios de tráfego, submeter previamente os respectivos
planos de alteração à entidade competente, para
autorização

(Medida 26 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
•

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações
da área do projecto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte
quer dos utilizadores do Regimento de Infantaria nº 10 (no
que se refere ao caminho no interior dos terrenos desta
entidade) quer da população local (no que se refere ao
acesso através de caminhos públicos na zona da
povoação de S.Jacinto e na zona de acesso à praia de
S.Jacinto).

- Minimizar interferências com o estado de
limpeza da via pública, especialmente
relevante na zona de S.Jacinto que é
atravessada (apenas uma pequena parte
da zona Oeste do aglomerado, junto ao
seu limite).
- Assegurar a circulação nos caminhos de
acesso à obra
- Sinalizar as obras

(Adaptação da Medida 25 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

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
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OBJECTIVO

circulação de veículos e de equipamentos de obra.
(Medida 27 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Proceder à reparação e manutenção dos pavimentos das
vias de acesso à obra, sempre que se verifique essa
necessidade.

O Plano de Acessos ao Estaleiro tem por
objectivos:
- Definir os acessos às instalações e às
frentes de obra.
- Assegurar
população.

as

acessibilidades

à

- Minimizar a incomodidade causada à
população decorrente da circulação de
viaturas e equipamentos em obra.
Minimizar
situações
de
congestionamento
de
tráfego
e
dificuldades
na
circulação
viária,
especialmente durante o período balnear.

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

Sócio
–
economia,
qualidade do ar e
ambiente sonoro
Esta medida afigura-se
especialmente relevante
face ao atravessamento
do aglomerado de uma
via local que margina o
aglomerado de S.Jacinto
a Oeste, necessário para
aceder ao local do
estaleiro.
Esta medida também se
afigura relevante para
minimizar a interferência
com a zona de acesso à
praia de S.Jacinto.

- Minimizar impactes sobre a ocupação do
solo e sobre a vegetação

Ocupação
Ecologia/
Paisagem

do

solo/
Solos/

- Impedir a circulação de pessoal e
maquinaria fora dos caminhos ou locais
previstos

Sócio-economia
/
Paisagem / Ecologia/
Solos

(adaptação da Medida 23 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)

Delimitação dos Caminhos de Acesso ao Molhe Norte e da
Área de Trabalhos recorrendo ao seu isolamento com fitas
coloridas ou outro tipo de material sinalizador.

- Minimizar a afectação de áreas
adicionais de forma a preservar as
comunidades vegetais aí presentes.

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
Circulação de Veículos / Transporte de materiais para a
obra
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Estudar e submeter à aprovação do Dono da Obra as
condições de transporte equipamentos e materiais
de/para o estaleiro

•

Na travessia de zonas habitadas deverão ser adoptadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e a reduzir os níveis de ruído susceptíveis de
virem a ser gerados pela passagem dos veículos,
podendo vir a ser implementadas medidas que permitam
uma redução efectiva dessa velocidade através, por
exemplo, da colocação de bandas sonoras nas zonas
mais sensíveis

(Adequação da Medida 29 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção aos impactes
identificados)
•

- Minimizar impactes sobre a população
residente nas proximidades das vias
(especialmente relevante no caso da zona
limite a Oeste do aglomerado de
S.Jacinto)
- Minimizar a emissão de poeiras
- Minimizar as emissões de ruído

Assegurar o transporte de materiais de natureza
pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos
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OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a
dispersão de poeiras
(Adequação da Medida 30 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

As actividades relativas à construção do molhe Norte e ao
transporte de materiais de e para o estaleiro em viaturas
pesadas, não deverão ocorrer nos período de entardecer
e nocturno, devendo ser respeitado o período de
laboração estabelecido no RGR, isto é, das 8 às 20 horas.

•

Caso haja necessidade de laboração no período de
entardecer e/ou nocturno, devidamente enquadrada na
Licença Especial de Ruído (LER), recomenda-se que as
operações mais ruidosas não se desenvolvam nesses
períodos.

(Adequação da Medida 34 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção)
•

Proceder à aspersão regular e controlada de água,
sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos
diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de poeiras

(Medida 37 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
•

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. Se
necessário serão instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção
desses dispositivos adequado.

(Adequação da Medida 37 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção).
Funcionamento da Maquinaria
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A selecção dos métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível
(Medida 31 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• O cumprimento do estipulado na legislação em vigor relativo
aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no
Regulamento Geral sobre Ruído e Regulamento das
Emissões sonoras de Equipamentos de Utilização Exterior.”
• 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

- Minimizar emissões de ruído
- Minimizar a degradação da qualidade do
ar

(Medida 32 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção).
• 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
(Medida 33 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
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OBJECTIVO

COMPONENTES
SOBRE AS QUAIS
SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

Fase de Construção).

Controlo da Quantidade da Água Consumida no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar:
• A instalação de um medidor de caudais para contabilização
dos consumos de água no estaleiro
• A observação visual ou vigilância dos níveis freáticos
zona, nomeadamente através da observação do nível
água na água da lagoa existente na proximidade
estaleiro, no sentido de avaliar a existência, ou não,
rebaixamento do nível freático em consequência
captação de água para o fabrico de betão.

- Controlar o nível de água no aquífero
superficial

Recursos hídricos

na
de
do
de
da

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos,
considerando todos os resíduos susceptíveis de serem
produzidos na obra, com a sua 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.

No âmbito do presente Projecto de
Execução foi elaborado um Plano de
Gestão de Resíduos

(Medida 40 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção)
Gestão Correcta dos Efluentes Gerados no Estaleiro
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

Destino final adequado para os efluentes domésticos
provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em
vigor. Propõe-se a interdição da instalação de fossas
sépticas tradicionais, dada a vulnerabilidade dos
aquíferos. Propõe-se que os efluentes domésticos sejam
conduzidos a um reservatório estanque de recolha destas
águas e, posteriormente, levadas a destino final
adequado. Em alternativa poder-se-ão instalar sanitários
portáteis com reservatório próprio contendo um produto
químico bactericida, que será recolhido periodicamente e
transportado para destino final adequado.

- Minimizar impactes sobre o meio hídrico
adjacente – ria de Aveiro - Canal Principal
e águas subterrâneas

(Adaptação da Medida 47 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

A lavagem de viaturas deverá cingir-se ao estritamente
necessário. As águas das lavagens deverão ser
recolhidas e transportadas juntamente coma as águas do
sistema de tratamento das águas da central de betão.

•

Providenciar dispositivos de recolha, armazenamento e
tratamento das águas de lavagem das betoneiras e darlhe um destino final adequado

•

Interditar a descarga na ria das águas provenientes da
central de betão
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SE FAZ SENTIR O
EFEITO POSITIVO
DA MEDIDA

OBJECTIVO

Manuseamento Adequado de Substâncias Perigosas
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização
• As áreas de armazenagem temporária de substâncias
perigosas, para utilização em obra, deverão ser drenadas
para uma bacia de retenção, impermeabilizada de forma a
evitar que eventuais derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos, contaminem
os solos e as águas. Esta bacia de retenção deverá ter
uma capacidade não inferior a 50% do volume
armazenado, estar abrigada de águas pluviais e equipada
com um separador de hidrocarbonetos.
(Adaptação da Medida 48 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

•

O abastecimento das máquinas deverá ser efectuado com
o máximo cuidado. Para o abastecimento de grandes
volumes (superior a 20 litros) deverá dispor-se de um
sistema de bombagem para a trasfega do combustível do
recipiente para o depósito da máquina. No caso de se
utilizar um recipiente para pequenos abastecimentos
deverá utilizar-se sempre um funil e um tabuleiro para
conter eventuais derrames. Em qualquer dos casos
deverá estar disponível o kit de combate a derrames.
No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

- Minimizar
adjacentes

No estaleiro dever-se-á dispor de formas/meios de conter
eventuais derrames de combustíveis, de óleos,
lubrificantes ou outras substâncias perigosos – produtos
absorventes hidrófobos e mantas absorventes, tabuleiros
de recolha de derrames ou fugas. Sempre que ocorra um
derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se
à recolha do solo contaminado, se necessário com o
auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

No estaleiro só deverão ser efectuadas as operações de
manutenção de máquinas e equipamentos que não
possam ser transportadas para uma oficina. Para a
manutenção deverá dispor-se de recipientes adequados
para a recolha de óleos, estanques e com fecho
hermético, devidamente rotulados tabuleiros para
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solos

- Minimizar possíveis impactes negativos
sobre a fauna

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

dos

- Minimizar infiltração de substâncias
perigosas no aquífero e/ou águas
superficiais

(Adaptação da Medida 49 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

contaminação
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contenção de derrames, mantas absorventes e
recipientes para a recolha de eventuais derrames/solo
contaminado produto absorvente contaminado.
•

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
(Medida 45 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
Gestão Correcta dos Resíduos Produzidos em Obra
(Implementação do Plano de Prevenção e Gestão dos
Resíduos de Construção e Demolição)
O Empreiteiro deverá assegurar o cumprimento das seguintes
medidas de minimização:
•

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
escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de
linhas de água e zonas de máxima infiltração

(Medida 41 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Manter um registo actualizado das quantidades de
resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento dos resíduos

(Medida 46 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

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.

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas

- Minimizar impactes sobre população
residente nas imediações
- Promover a valorização de resíduos e
minimizar a sua produção.
- Maximizar a reciclagem de resíduos

(Medida 43 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)
•

Promover a triagem e o correcto acondicionamento e
manuseamento dos resíduos

•

Consideração de meios de acondicionamento dos
resíduos adequados e identificação das áreas de
acondicionamento

•

Definição de áreas dedicadas ao armazenamento de
resíduos perigosos como óleos, material absorvente
contaminado com óleo, entre outros, que será
devidamente impermeabilizado, com bacia de retenção e
coberto.

•

Definição de área com semelhantes características para
abastecimentos de combustível, mudanças de óleo e
manutenções em equipamentos e veículos.

•

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a
resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados e
separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados. Propõe-se a integração
na obra dos resíduos de betão provenientes da demolição
da cabeça do molhe actual de acordo com o que se
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encontra estabelecido no presente EIA.
(Adaptação da Medida 44 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
Controlo das Emissões Atmosféricas e de Emissões
Provenientes da Central de Betão

•

Consideração de sistema de filtragem na central de betão

- Minimizar a emissão de partículas
provenientes da central de betão.

•

Proibição de queimas a céu-aberto

- Minimizar a emissão de poluentes
atmosféricos

- Qualidade do
Sócio-economia
Ecologia

ar

/
/

(Medida 42 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA)

Operação de dragagem e deposição de sedimentos
Minimização dos impactes da operação de dragagem e
deposição de sedimentos
•

Recorrer preferencialmente a dragas de sucção

•

A execução da dragagem deverá ser cuidada. Em
particular, a velocidade de sucção deve ser baixa e deverá
ser acoplada à cabeça da draga um dispositivo adequado
(environment-friendly cutter)..

•

•

Evitar o “overflow” (escoamento para fora da embarcação,
da água transportada com os sedimentos e acumulada nos
porões ou batelão) durante as operações de dragagem no
canal interior
Assegurar que o manuseamento de óleos e de outros
produtos potencialmente perigosos na draga seja feito de
forma correcta, de forma a evitar derrames na água, de
acordo com as Acções de Formação previstas.

- Minimizar a quantidade de sedimentos
colocados em suspensão de forma a
minimizar os impactes sobre a comunidade
aquática
evitando
quebras
na
produtividade primária pelágica e nos
restantes elos tróficos que nela se
baseiam.

Ecologia / Qualidade da
água / Sócio-economia

- Minimizar situações de elevada turbidez
da água em zona balnear

- Minimizar impactes sobre a qualidade da
água e comunidades faunísticas e
florísticas aquáticas

Qualidade
Ecologia

da

água

/

Qualidade
Ecologia

da

água

/

/

•

Na draga devem estar disponíveis meios de contenção de
substâncias poluentes. Os trabalhadores deverão ter
formação adequada nesse sentido

•

Apenas será permitida a realização de dragagens a partir
Maio e até Outubro, de forma a evitar a época de
reprodução dos bivalves

- Minimizar impactes sobre a fauna do meio
aquático

Ecologia
economia

•

Quando estiver acostado a draga deverá recorrer ao
abastecimento eléctrico fornecido pelo porto em
detrimento da utilização dos motores.

- Minimizar impactes sobre a qualidade do
ar (populações)

Qualidade do ar / Sócioeconomia

•

A execução dos trabalhos deverá minimizar a perturbação
das actividades actualmente desenvolvidas, como sejam:
a pesca, actividades associadas ao Porto de Aveiro,
actividades balneares e de cariz turístico

- Minimizar impactes sobre as variadas
actividades que se desenvolvem no interior
da ria e que usam o canal de acesso e a
barra como única forma de entrara e sair da
ria.

•

Assegurar, durante as operações de dragagens, a
navegação no canal da Barra e a funcionalidade do Porto

- Acautelar condições de segurança para
pessoas e actividades

Sócio-economia

•

Assinalar devidamente a zona do plano de água afectada
pela dragagem.

•

No decurso da deposição do material dragado entre o 3º
e o 5º esporões da Costa Nova dever-se-á assinalar de
forma correcta a zona do plano de água afectada e
informar atempadamente os utilizadores da zona balnear

- Minimizar impactes sobre as actividades e
população
(utentes
da
praia
essencialmente)

Sócio-economia
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OBJECTIVO

sobre a interdição da área.

Acompanhamento Arqueológico das Obras de Dragagem
Durante a operação de dragagem para estabelecimento do
canal de navegação e para a fundação das valas do
prolongamento do molhe Norte dever-se-á proceder ao
acompanhamento arqueológico das operações de dragagem,
por uma equipa da especialidade. Realça-se que esta é uma
actividade que apenas ocorrerá na fase de construção já que
na fase de exploração, associada às dragagens de
manutenção, não ocorrerão dragagens abaixo da cota agora
em causa.

- Minimizar os impactes
património subaquático.

sobre

o

Património

Tendo em consideração que a área a dragar já estará
intervencionada quando este projecto for implementado não
será possível, no contexto deste projecto, avaliar as anomalias
e/ou conjuntos de anomalias identificadas na pesquisa
geofísica, cujas coordenadas se indicam nos Quadros 34, 35 e
36 do presente EIA. Contudo, no âmbito do acompanhamento
arqueológico previsto dever-se-á ter em consideração a
caracterização que foi efectuada na prospecção geofísica para
o presente EIA.
C. FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Após conclusão das obras de prolongamento do molhe Norte o
Empreiteiro deverá assegurar a Desmobilização do Local do
Estaleiro cumprindo as medidas que se seguem:
•

A desactivação da área afecta aos trabalhos para a
execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e
remoção de todos os equipamentos do mesmo,
maquinaria de apoio, substâncias/resíduos, depósitos de
materiais, produtos da realização dos trabalhos e, ainda,
produtos da própria desmontagem do estaleiro entre
outros.

•

A limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das
condições existentes antes do início dos trabalhos

(Adaptação da Medida 50 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)
•

Reposição e/ou recuperação de todos os caminhos de
acesso e vias utilizadas como acessos aos locais em
obra, assim como pavimentos e passeios públicos que
tenham eventualmente sido afectados ou destruídos, no
decurso dos trabalhos.

(Adaptação da Medida 51 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA).
•

- Minimizar impactes sobre os solos e
meio hídrico (águas superficiais e
subterrâneas).
Minimizar
impactes
sobre
comunidades faunísticas e florísticas
- Promover a renaturalização do local

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.

(Medida 52 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Desobstrução e limpeza de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afectados
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pelas obras de construção.
(Medida 53 da Lista das Medidas de Minimização Gerais da
Fase de Construção à análise efectuada no presente EIA).
•

Proceder ao restabelecimento da área utilizada como
estaleiro, garantindo a reposição das condições naturais
de infiltração, com a descompactação e arejamento dos
solos.

(Adaptação da Medida 54 da Lista das Medidas de
Minimização Gerais da Fase de Construção à análise
efectuada no presente EIA)

Relativamente à correspondência entre as medidas propostas no presente EIA e as
medidas constantes da Lista da APA há, ainda, a referir o seguinte:
- Considerou-se que as medidas relacionadas com a Desmatação, Limpeza e
Decapagem dos Solos indicadas na Lista de Medidas da APA não são aplicáveis ao
presente Projecto. Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em
estudo, a implantação do prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará a necessidade de qualquer acção
de desmatação e/ou limpeza e decapagem dos solos uma vez que estas obras se
localizam em meio marítimo, no prolongamento de uma estrutura artificial (o actual molhe
Norte).
- Considerou-se que as medidas relacionadas com Escavações e Movimentações de
Terras indicadas na Lista de Medidas da APA, não são aplicáveis ao presente Projecto.
Com efeito, dadas as características, localização e tipologia da obra em estudo, a
implantação da obra de prolongamento do molhe Norte e a execução das dragagens de
estabelecimento do Canal de Navegação, não implicará acções de escavação e
movimentação de terras propriamente ditas, não havendo a registar quaisquer
intervenções no meio terrestre. Com efeito, as escavações a efectuar para a implantação
do presente Projecto correspondem às dragagens, operações que serão executadas
inteiramente em meio marítimo, sem contacto com o meio terrestre. Ou seja, os materiais
a serem dragados na zona do molhe Norte e zona de intervenção adjacente, para a
implantação do Projecto de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro, serão
transportados, por via marítima, até ao local seleccionado para a deposição dos materiais
dragados, na zona entre o 4º e 5º esporões do campo de esporões da Costa Nova, onde
serão depositados para o reforço do cordão dunar nesta zona. Assim sendo, não existirão
terras a levar a depósito de terras sobrantes, nem será necessário recorrer a terras de
empréstimo.
- No que respeita às medidas relacionadas com a Construção e Reabilitação de
Acessos indicadas na Lista de Medidas da APA refere-se que, no âmbito do presente EIA
foram já definidos os acessos à zona prevista para o estaleiro que consistem na EN
327até uma zona a Norte do aglomerado de S.Jacinto, após o que se enveredará por um
acesso local na zona Oeste deste aglomerado e entrada nos terrenos do Regimento de
Infantaria nº 10, utilizando um caminho já existente nos terrenos da base aérea, que foi já
utilizado em obras anteriores realizadas pela APA nesta zona do molhe Norte. Ou seja, ao
propor-se um acesso já existente está-se a ir ao encontro da Medida 23 que refere (...)
Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra (...).
- No que respeita às medidas relacionadas com a Circulação de Veículos e
Funcionamento da Maquinaria é referida a medida 28 que indica que (...) Devem ser
estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
Imp – 5007_R2
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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) (...). Considera-se que a
proposta de caminho de acesso à zona prevista para estaleiro de apoio à obra da
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro permite, dentro dos condicionalismos
existentes, minimizar a passagem no interior de aglomerados, já que se considerou um
percurso de acesso à obra que contorna a zona central do aglomerado de S.Jacinto, numa
zona onde se regista uma menor ocupação urbana e onde não existem escolas nem
instalações de prestação de cuidados de saúde.
No que respeita às medidas relacionadas com a Fase Final de Execução das Obras,
considerou-se não justificável a implementação da medida 55 (...) Proceder à recuperação
paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a necessidade de
recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção (...) uma vez que não
haverá qualquer necessidade de recorrer a empréstimo de terras no âmbito deste projecto.

2.2

Cartografia

2.2.1

Questão colocada pela CA
“Identificar nas Plantas de “Ocupação do solo”, “Carta de Condicionantes” e na “Carta de
Ordenamento” a área destinada ao estaleiro da obra”.

2.2.2

Resposta à questão
No Anexo A do presente documento apresentam-se as peças desenhadas acima referidas
devidamente reformuladas de forma a incluir a localização proposta para a implantação do
estaleiro.

2.3

Descrição do Projecto

2.3.1

Questão colocada pela CA
“Apresentar uma análise de alternativas à localização do estaleiro e/ou aos meios
previstos para transporte de materiais de e para o estaleiro. A eventual ausência de
alternativas deverá ser devidamente fundamentada”.

2.3.2

Resposta à questão
A obra de Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro consiste na construção do
prolongamento do actual molhe Norte e na execução de dragagens.
De uma forma geral, a construção de obras do tipo e com as características da obra em
referência (quebra-mar de taludes na costa ocidental portuguesa, implantados em
profundidades relativamente significativas) para além de envolverem a mobilização de
equipamentos de grande porte, implicam a pré-fabricação de elementos de betão de
grande dimensão para serem aplicados no manto exterior de protecção da obra.
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No caso concreto, e no que se refere à localização do estaleiro da obra foram tomados
em consideração dois aspectos importantes:
o

a pré-fabricação dos blocos num local nas imediações
consequentemente, a instalação do estaleiro junto à obra, ou

da obra e,

o

a pré-fabricação destes blocos em qualquer outro local e o seu transporte até à
obra.

Para a obra de prolongamento do molhe Norte prevê-se a necessidade de pré-fabricação
em estaleiro, e colocação posteriormente em obra, de cerca de 1650 blocos cúbicos
Antifer de 500 kN e igual número de blocos do mesmo tipo de 750 kN. Tendo em
consideração que os primeiros têm uma largura de 3,00 m e os segundos de 3,40 m, o
seu transporte implicará, necessariamente, a utilização de plataformas especiais. Dadas
as dimensões destas plataformas, a respectiva circulação em vias públicas, para além de
implicar um acompanhamento por batedores, implica a interrupção da circulação
rodoviária normal ao longo de todo o trajecto, desde o local de produção até ao local da
obra.
Se o estaleiro de pré-fabricação dos blocos viesse a estar afastado da obra do
prolongamento do molhe Norte, e o transporte dos blocos tivesse que ser feito utilizando
estradas nacionais ou municipais, tal poderia implicar cerca de 6600 interrupções do
tráfego nessas vias, durante o período de execução da obra, para além dos
inconvenientes decorrentes do atravessamento de zonas urbanas. Esta situação teria,
necessariamente, impactes negativos muito relevantes a nível das acessibilidades e das
condições de circulação em toda a área envolvente incluindo a povoação e praia de
S.Jacinto, especialmente no período de Verão em que o afluxo viário a esta zona aumenta.
Por outro lado, a estes impactes acresceriam os impactes associados à implantação do
estaleiro noutro local (preferencialmente numa zona artificializada e sem ocupação
sensível) e ao respectivo funcionamento.
Ainda relativamente aos meios previstos para transporte destes materiais realça-se que, à
partida, estará excluído o transporte dos blocos por via marítima ou fluvial pois tal
pressuporia que o estaleiro estivesse localizado próximo de um cais de embarque e que
existisse, junto à obra, um cais de desembarque. Tal esquema de transporte, para além de
implicar roturas de transporte terra/via navegável/terra, estaria dependente das condições
de navegabilidade (fundos, condições de agitação e tráfego marítimo no actual canal de
navegação) ao longo do percurso e junto à obra. Face a estes condicionalismos, os custos
de transporte seriam significativamente agravados e os rendimentos do fornecimento de
blocos à obra ficariam sujeitos a imponderáveis, de difícil controlo, com consequências no
prazo de execução e na própria segurança da obra durante a fase construtiva.
A zona pré indicada no EIA para a instalação do estaleiro – área no interior dos terrenos
do Regimento de Infantaria nº 10 - é a zona que desde sempre tem sido utilizada para
estaleiro de apoio às obras realizadas no molhe Norte da Barra de Aveiro, tanto nas
empreitadas relativas a anteriores prolongamentos do molhe, como nas diversas
intervenções a que este molhe já foi sujeito, de manutenção e de reparação.
Esta área apresenta-se, actualmente, bastante degradada e artificializada, não
apresentando qualquer sensibilidade à localização de uma estrutura como o presente
estaleiro. Com efeito, tal como referido no EIA (...) numa parte significativa deste terreno
existem, actualmente, depósito de resíduos e entulhos, pelo que se encontra bastante
degradada. Numa zona mais interior ocorrem formações dunares colonizadas por
vegetação sem interesse conservacionista: acácia e chorão (...) esta área não só se
apresenta bastante artificializada com predomínio de espécies invasoras, tal como foi
referido anteriormente, como está afastada das áreas de maior importância ecológica - as
áreas dos cordões dunares (...) estes solos não se encontram classificados como Reserva
Ecológica Nacional (REN) nem como Reserva Agrícola Nacional (RAN). Este local
também se encontra relativamente afastado de zonas habitadas, situando-se a cerca de
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1350m a Sudoeste do aglomerado de S.Jacinto e a cerca de 360 m a Norte do
aglomerado da Barra (...).
Assim sendo, e face ao que foi acima referido, conclui-se que:
o

A localização para o estaleiro, no interior dos terrenos do Regimento de Infantaria nº
10, constitui a opção ambientalmente mais favorável e a opção que implicará
menores impactes negativos em termos de acessibilidades viárias e alteração das
condições de circulação.

o

A implantação do estaleiro num outro local alternativo a este, que não nas
imediações do local de execução da obra, implicaria, necessariamente, o transporte
dos blocos Antifer já pré-fabricados, através da rede viária local, com todos os
inconvenientes e impactes já anteriormente referidos.

o

O transporte de materiais de e para a obra terá sempre que passar pelo transporte
rodoviário, já que o transporte marítimo, como se justificou anteriormente, é inviável,
face aos condicionalismos identificados

Por último é de referir que, de acordo com o estabelecido legalmente a selecção definitiva
do local para a instalação do estaleiro e o seu licenciamento é da responsabilidade do
Empreiteiro a quem for adjudicada a obra. Após a desmobilização competirá ao
Empreiteiro proceder à recuperação do local.

2.4

Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar

2.4.1

Questão colocada pela CA
”Tendo em conta que as dragagens, com o factor acrescido de serem realizadas até uma
maior profundidade, induzem alterações significativas na dinâmica da ria, é necessário
efectuar a avaliação dos impactes sobre o sistema hidromorfológico de todo o sistema
lagunar, e suas consequências para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de
Aveiro (PTZPE0004).”

2.4.2

Resposta à questão
Os estudos que estiveram na base da identificação da necessidade da presente obra de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro e das suas características foram elaborados
pelo Consórcio Consulmar/Hidromod/NEMUS em 2007 - Estudos de “Reconfiguração e de
Navegabilidade da Barra do Porto de Aveiro”, que incluíram os Estudos Preliminares de
várias soluções alternativas para a reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro
(acompanhado de um Estudo de Impacte Ambiental Preliminar) e o Estudo Prévio da
solução seleccionada na fase de Estudos Preliminares. O presente projecto de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro corresponde, assim, ao desenvolvimento, em
Projecto de Execução, da solução aprovada e já estudada a nível de Estudo Prévio.
Todo este trabalho foi acompanhado de um conjunto de estudos aprofundados, apoiados
no modelo matemático da Ria de Aveiro, onde se analisaram os vários aspectos
relacionados com as principais consequências do projecto em termos de hidrodinâmica
sedimentar e costeira, que antecederam o presente Projecto, e que permitiram definir a
solução agora detalhada no presente Projecto de Execução.
Uma imposição que foi estabelecida à partida para o estudo do esquema de obras de
Reconfiguração da Barra do Porto de Aveiro (desde o início dos Estudos Preliminares) era
a não introdução de alterações no prisma de maré lagunar. Segundo o que se
encontra referido no EIA, na página 15 (...) Este aspecto é particularmente importante uma
vez que uma situação de acréscimo de maré, à semelhança do que se verificou após o
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prolongamento do molhe Norte na década de 80, teria efeitos negativos no
hidrodinamismo da Ria de Aveiro e, consequentemente, nos sistemas naturais (...).
A modelação hidrodinâmica, acima referida, em que se apoiou o presente EIA permitiu
confirmar que o prolongamento do molhe Norte e a dragagem do canal de navegação (que
é um canal de aproximação à barra desenvolvendo-se exteriormente aos molhes) à cota 13,20 m (ZH), apenas introduz alterações locais nos campos de correntes de maré.
É um resultado que não se estranha dado o modesto prolongamento do molhe, face ao
seu comprimento actual, a actual situação de boas profundidades e desobstrução da
embocadura e banco exterior, e a localização dos aprofundamentos por dragagem na
zona exterior aos molhes, onde as velocidades e, consequentemente, as perdas de carga
dos escoamentos de vazante e enchente são menos intensas.
Como referido atrás, as comparações de simulações em modelo matemático mostram que
a influência das intervenções se limitará à zona entre molhes, banco exterior e trechos de
praia adjacentes (Consulmar et al., 2007; Hidromod, Jun 2004). Assim, de acordo com os
estudos realizados com recurso ao modelo matemático da Ria de Aveiro, desenvolvido e
explorado pela Hidromod, permitem concluir que a solução proposta de prolongamento do
molhe norte numa extensão de 200 m segundo o alinhamento do trecho final da obra já
existente não provocará a alteração do prisma de maré nem dos caudais na secção da
barra. No EIA, página 319 e 320, apresenta-se informação relativa às simulações dos
caudais que cruzam a barra na situação de projecto e comparados com os valores que se
verificam actualmente. Reproduz-se aqui uma dessas figuras. Assim, na Figura 1
apresentam-se os caudais que cruzam a barra considerando a situação de referência (a
azul) e o prolongamento do molhe Norte (a amarelo). Neste caso, os caudais
correspondentes à solução de prolongamento do molhe Norte não são visíveis no gráfico
por serem equivalentes aos da situação de referência.

(Fonte: Consulmar, 2007)

Figura 1 - Caudais que cruzam a barra. Comparação da situação actual e da situação após
prolongamento do molhe Norte
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As simulações efectuadas mostraram que as alterações das correntes não progridem
para o interior da ria, e se mantêm inalteradas as curvas de níveis no posto
maregráfico da embocadura. Como a hidrodinâmica é a base da dinâmica sedimentar e
do equilíbrio morfológico, decorre que não ocorrerão também alterações nos padrões
aluvionares interiores.
Refere-se, ainda, que a dragagem do canal exterior de aproximação, o qual terá uma
largura de 300 m e uma cota de serviço de -13,20 m (ZH), dado localizar-se em toda a sua
extensão do lado exterior da Barra, também não provocará qualquer alteração do
prisma de maré no interior da Ria de Aveiro, nem nos caudais na secção da barra.
Face ao exposto conclui-se, de forma inequívoca, que esta intervenção não induz
alterações na dinâmica da ria e, consequentemente, considerou-se que não se colocarão
impactes para os habitats da Zona de Protecção Especial Ria de Aveiro (PTZPE0004) em
consequência do presente Projecto.

Esclarece-se ainda a questão das profundidades das dragagens a efectuar. No âmbito
do “Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do
1
Cordão Dunar” e tal como mencionado ao longo do EIA, foi delimitada uma área a dragar
nas imediações da Barra do Porto de Aveiro. Esta dragagem teve como objectivos (...)
assegurar que as condições de operacionalidade e a segurança da navegação no acesso
ao Porto de Aveiro não sejam postas em causa pelo assoreamento no exterior da barra de
Aveiro e, ao mesmo tempo, acorrer à forte erosão costeira que se verifica no trecho a sul
da barra, entre a Costa Nova e o Areão (...). De acordo com este estudo a dragagem seria
efectuada, numa primeira fase, à cota -12,50 m (ZH), envolvendo um volume total de
6
3
dragagem de 1,0 x 10 m . É de salientar que esta dragagem foi objecto de uma
Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada, emitida a 16 de Julho de 2008.
Como a área a ser dragada no âmbito do presente Projecto de Reconfiguração da Barra
do Porto de Aveiro, para estabelecimento do novo Canal de Navegação (dragagem à cota
-13,20 m (ZH)), está totalmente implantada sobre a área mais vasta previamente dragada
à cota -12,50 m (ZH) no âmbito do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com
Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, entendeu a APA, S.A. que a área a dragar à cota 12,50 m (ZH) na referida primeira fase do Estudo da Intervenção na Zona da Barra de
Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar, se deveria ajustar o mais possível ao
Canal de Navegação.

1

“Estudo da Intervenção na Zona da Barra de Aveiro com Dragagem e Reforço do Cordão Dunar. Projecto”. Hidroprojecto/WW. Junho, 2007
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Anexo A:
PEÇAS DESENHADAS – PLANTA DE
OCUPAÇÃO DO SOLO, CARTA DE CONDICIONANTES
E CARTA DE ORDENAMENTO
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