
 

 

Designação

Tipologia de

Localização
Proponente
Entidade lic
Autoridade 

De

Condic

MI

Rua de O Sé

o do Projecto

e Projecto: 

o: 
e: 
cenciadora: 
de AIA: 

ecisão: 

cionantes: 

NISTÉRIO DO
Gab

éculo, 51 1200-

DECL

: Draga

A

No dese
os segu

1. Exec
drag
dos 

2. As d
dos 
adeq

3. A dr
sent
loca

4. Exec
Sete

5. Rea
da m
nasc
Alcâ

6. Cale
de fo

7. Os s
loca
em s

8. Os s
o efe
ao c
zona
W, L

9. Os 
impe

10. As d
cam
espe
cam
drag
relat

11. Deve

O AMBIENTE
inete do Secr

-433 Lisboa 

LARAÇÃO 

agem para o E

Anexo I – pon

A
Agência Port

Declaração

envolvimento 
uintes aspecto

cução das dr
ga de sucção e
5 000 m3. 

dragagens, de
sedimentos 

quado aos sed

raga deve se
tido da operaç
lização e cota

cução das d
embro. 

lização das d
mesma, nos 
cente da drag
ântara (TCA)).

endarização d
orma a privileg

sedimentos d
is propostos n
situação de va

sedimentos de
eito, localizada
canhão do rio
a de 200m de
Latitude 38º 29

sedimentos 
ermeabilizado

dragagens de
panhas de c

ecificações a
panhas deve

gagens e de d
tivas à deposi

e ser efectuad

 E DO ORDE
retário de Es

 

DE IMPAC
Identificação
Estabelecimen

Con

nto 8, a) 

C
Administra

Administração
tuguesa do Am

 

o de Impacte A

 

do Projecto d
s: 

ragagens, de
em marcha co

e estabelecime
das diferente
dimentos cons

er dotada de 
ção de dragag

a de dragagem

ragagens de 

dragagens ape
locais consid

gagem da Ba

as operações
giar a sua rea

e classe 1 e 
no Estudo de 
azante. 

e classe 3 dev
a imediatame

o Tejo, na pro
e raio e defini
9' N. 

de classe 4
 e posteriorme

e manutenção
caracterização
presentadas 

em ser enviad
deposição de d
ção de dragad

do o permane

ENAMENTO D
tado do Amb

Telefones: 21 3

CTE AMBIE
o 
nto da bacia d

ntentores de A
Fase

encontr
Concelho de L
ção do Porto 

o de Região H
mbiente (APA

Ambiental (D

de Execução

 estabelecime
om capacidad

ento e de ma
es classes, d
soante o seu g

um sistema d
gem ser cond

m. 

estabelecime

enas durante 
derados poten
acia de Man

s de dragagem
lização durant

2 devem ser
Impacte Ambi

vem ser imerso
nte a Norte da

oximidades da
ida pelas seg

4 devem se
ente coberto d

o da bacia d
o dos sedim
para as fase

dos à Autorid
dragados, o q
dos, constante

ente acompan

DO TERRITÓ
biente 

323 25 00 Fax: 

NTAL 

de acesso e m
Alcântara
e em que se 
ra o Projecto

Lisboa 
de Lisboa, S.A
idrográfica do
) D

DIA) Favoráve

devem ser in

ento e de m
e de armazen

nutenção, dev
de forma a a
grau de perigo

de posicionam
duzida de form

ento entre os

a vazante, pr
ncialmente m
obra do Term

m e de imersã
te a vazante. 

r imersos no 
iental (EIA), o 

os na área ha
a depressão s
a batimétrica 
uintes coorde

er depositado
de material im

de acesso de
mentos, de a

es anteriores
dade de AIA,
ual deve cont
es da presente

hamento pres

RIO 

P

21 323 16 58 

manobra do Te

o: Ante

A. 
o Tejo 
ata: 21 de Ou

el Condiciona

ntegrados e co

anutenção, re
nagem no porã

vem garantir a
assegurar o d
osidade. 

mento em tem
ma precisa em

s meses de 

referencialmen
mais contamin
minal de Con

ão/deposição d

estuário do r
mais a jusant

abitualmente u
submarina cor
dos - 400m (

enadas: Longi

os em terra
mpermeável. 

evem ser pre
acordo com 
s. Os resulta
, bem como 
templar as con
e DIA. 

sencial das dra

Pág. 1 de 7 
 
 

erminal de 

eprojecto 

utubro 2010

ada 

oncretizados 

ecorrendo a 
ão na ordem 

a separação 
destino final 

mpo real, no 
m termos de 

Julho e de 

nte no início 
nados (limite 
ntentores de 

de dragados 

rio Tejo, nos 
te possível e 

utilizada para 
respondente 
(Z.H.), numa 
tude 09º 19' 

a, em local 

ecedidas de 
as mesmas 

ados dessas 
o plano de 

ndicionantes 

agagens por 



 

 

Elementos a
em fase de 

MI

Rua de O Sé

a apresentar 
RECAPE: 

NISTÉRIO DO
Gab

éculo, 51 1200-

uma
conc
acom
razõ
com
resp

12. Cum
fase
e do
med
deco
que 
REC

13. A p
pare
com
cond

Devem 

1. Con
pres

2. Méto
sepa
final 
cum

3. Cara
1450

4. Novo
deve
(incl
apre
class

5. Cara
4. In
sequ
pesa

6. Rea
rodo
impa
resu

7. Rea
níve
equi
pela
viere
adeq
mais

8. Dem
sele

9. Prog
acom
mod
no R
Gera

O AMBIENTE
inete do Secr

-433 Lisboa 

a equipa de ar
cerne aos s
mpanhamento
ões de saúde 
 a resolução

pectivo acomp

mprimento inte
e de Relatório 
os programas
didas adiciona
orrentes dos e
se venham a

CAPE. 

presente DIA 
eceres, autoriz
o sejam as 

dicionantes e 

ser apresenta

cretização de
sente DIA. 

odo de drag
aração dos se
 adequado d
primento ao d

acterização do
0/2007, de 12 

o mapa de di
e adoptar os
uindo as cons

esentar em R
ses a dragar.

acterização do
ndicação das 
uência da es
ados. 

valiação do 
oviário e/ou fe
actes cumula
ultantes da exp

valiação da n
el do factor a
pamentos a 

a selecção do
em a ser selec
quado, ou ain
s apropriados.

monstração, e
ccionadas, do

grama de M
mpanhamento
do a possibilita
RECAPE, bem
al do Ruído pa

 E DO ORDE
retário de Es

 

queologia, es
sedimentos d
o arqueológic
pública, este 
 adequada, c
anhamento ar

egral das med
de Conformid
 de monitoriz
ais que viere
estudos comp
 revelar neces

não prejudi
zações e/ou 
entidades co
servidões. 

 

ados à Autorid

etalhada no R

agem e os 
edimentos das
dos sedimento
disposto na Po

os sedimentos
de Novembro

istribuição das
s valores ma
stantes do EI
ECAPE), bem
 

o local/aterro 
medidas de 

scolha criterio

factor ambie
erroviário dos s
ativos associa
pansão do TC

necessidade d
ambiental am
utilizar, seja 

os trajectos a
ccionados par
nda através d
. 

em relação à
o cumprimento

Monitorização
o das operaçõ
ar aferir os va

m como o cum
ara operações

ENAMENTO D
tado do Amb

Telefones: 21 3

pecializada no
da classe 4

co não poder
deve ser efec

certificada pe
rqueológico. 

didas de minim
dade Ambient
zação, consta
em a ser de
plementares a
ssárias, e res

ica a necess
licenças prev
m competênc

dade de AIA os

RECAPE de to

procedimento
s diferentes cl
os, consoante
ortaria n.º 145

s a dragar, a 
o. 

s áreas das d
ais elevados 
A e as relativ

m como nova 

a utilizar para
minimização 

osa do aterro

ental ambient
sedimentos d
ados aos m

CA. 

de implement
biente sonoro
pela limitação

a efectuar pel
ra transportar 
e outros meio

à(s) draga(s) 
o dos limites d

do Ambient
ões de dragag
alores limite d
mprimento dos
s ruidosas des

DO TERRITÓ
biente 

323 25 00 Fax: 

o âmbito náuti
4, na event
r ser efectua
ctuado por víd

ela entidade a

mização, dos 
al do Projecto
ntes da prese
efinidas e ap
a desenvolver
pectiva demo

sária obtençã
vistos no qua
cias específic

s seguintes el

odas as cond

os a adoptar 
lasses, de for
e o seu grau
0/2007, de 12

efectuar de a

diferentes clas
das diferen

vas à caracter
estimativa de

a deposição d
de carácter 

o e dos per

te sonoro, n
e classe 4, in

movimentos ro

tação de med
o, seja pela 
o dos horário
los meios de
os sedimento

os que possa

seleccionada
de emissão so

te Sonoro, 
gem e de depo
e emissão so

s limites estab
sta natureza. 

RIO 

P

21 323 16 58 

ico e subaquá
tual possibilid
ado presencia
deo vigilância 
a quem for a

estudos a ap
o de Execução
ente DIA, bem
provadas pos
r, sem prejuíz

onstração e ap

ão de quais
adro legislativ
cas nas áreas

ementos: 

dicionantes co

r de forma a
ma a assegur
 de perigosid

2 de Novembro

acordo com a

sses de draga
ntes análises 
rização dos s
e volumes da

dos sedimento
preventivo a 

rcursos a efe

no âmbito do
cluindo a reav
odoviários e 

didas de min
adequada se

s de trabalho
 transporte te

os das dragag
am vir a ser c

as ou passív
onora indicado

o qual deve
osição de sed

onora adoptad
belecidos no R

Pág. 2 de 7 
 
 

ático. No que 
dade deste 
almente por 
aproximada 

adjudicado o 

presentar em 
o (RECAPE) 
m como das 
steriormente, 
zo de outras 
provação em 

quer outros 
vo em vigor, 
s sujeitas a 

onstantes da 

a garantir a 
rar o destino 
dade, dando 
o. 

a Portaria n.º 

ados, o qual 
efectuadas 

edimentos a 
as diferentes 

os de classe 
adoptar na 

ectuar pelos 

o transporte 
valiação dos 

ferroviários 

imização ao 
elecção dos 
o ou mesmo 
errestre que 

gens a aterro 
considerados 

veis de ser 
os no EIA. 

e prever o 
dimentos, de 
dos no EIA e 
Regulamento 



 

 

Fase de Con

1. Execuç
sedime

2. Calenda
maior v

a. As
de
loc

b. As
nu
ma

3. A draga
acoplad

4. O siste
sedime
arqueol

5. A equip
Subaqu

MI

Rua de O Sé

O

nstrução (dra

ão das draga
ntos na coluna

arização das 
ulnerabilidade

s épocas de m
e passar pelo 
cais situados 

s épocas de m
ursery (Março
acroinvertebra

a a utilizar de
do aos sistema

ema de draga
ntos dragado
ógico. 

pa de arqueo
uática do Instit

NISTÉRIO DO
Gab

éculo, 51 1200-

10. Prog
deve
resu
expl
segu

a. 

b. 

c. 

11. Prog
com

a. 

b. 

c. 

Outras condiç

agagem de es

agens recorre
a de água. 

dragagens, d
e da ictiofauna

maior intensida
 canal princip
no interior do 

maior recrutam
o a Junho), 
ados bentónic

eve dispor de 
as de desagre

agem que vie
s, de modo a

ologia deve e
tuto de Gestã

O AMBIENTE
inete do Secr

-433 Lisboa 

grama de Mon
e contemplar 
ultados), fase
oração (draga
uintes aspecto

A descrição 
monitorizar, 
(iv) métodos
ambiental a
monitorizaçã
respectivas d

Devem ser 
imersão/dep
de dragagem
superfície e 

Deve ter em
1450/2007, d
acumulação 
determinaçã
sedimentos 

grama de Mo
 os seguintes 

Avaliar a evo
consequênc
dragados na

Analisar a g
comunidade

O programa 
tendo em vi
pelas fases 
(dragagens d
zonas previs

ções para lice
Medida

stabelecimen

endo a métod

de estabelecim
a, acautelando

ade migratória
pal do estuári
estuário (Algé

mento de larva
que neste 

cos e nectónico

um sonar de
egação e sucç

er a ser utiliz
a permitir a i

estar em per
o do Patrimón

 E DO ORDE
retário de Es

 

nitorização dos
a fase prévia

e de constru
agens de man
os: 

do programa 
(ii) locais e fr
s de tratame
a adoptar n
ão e (vi) pe
datas de entre

recolhidas am
posição de dra
m e dos locais
em profundida

m conta o soli
de 12 de Nove

em seres 
ão das subs
na água. 

onitorização d
objectivos: 

olução das co
ias das alter

a recuperação 

granulometria 
 de macroinve

de monitoriza
sta a caracte
de construçã
de manutençã

stas para depo

 
enciamento o
as de minimiz

nto) e Fase de

dos, técnicas 

mento e de m
o, neste caso:

a de espécies
o podendo se

és e Alcântara

s e de juvenis
caso é coin

os. 

e detecção de
ção.  

zado deve p
dentificação i

rmanente artic
nio Arquitectó

ENAMENTO D
tado do Amb

Telefones: 21 3

s Recursos H
a ao início da
ção (dragage

nutenção). Es

deve incluir o
requência de 
ento de dado
na sequência
eriodicidade 
ega.  

mostras no loc
agados, bem 
s de depósito
ade. 

citado nos ite
embro, no que
vivos e sedi
stâncias res

a Comunidad

omunidades d
rações decor
dessas comu

dos sedimen
ertebrados que

ação deve ser
erização da si
ão (dragagem 
ão), devendo 
osição de drag

ou autorizaçã
zação: 

e Exploração

e equipamen

manutenção, t

s diádromas (N
er afectadas 

a). 

s de espécies 
ncidente com

e obstáculos 

ossibilitar a o
nstantânea d

culação com 
nico e Arqueo

DO TERRITÓ
biente 

323 25 00 Fax: 

ídricos e da Q
a obra (para 
em de estab
te programa d

os seguintes a
amostragem,

os, (v) tipos 
a dos resulta

dos relatório

cal de dragag
como a jusan
. As recolhas 

ens 6 e 19 do
e se refere à t
imentos, nom
ponsáveis p

de de Macroin

e macroinvert
rrentes da d
unidades. 

ntos superficia
e lhe está ass

r iniciado ante
ituação actua
de estabelec
contemplar a 

gados (Algés e

o do projecto

 (dragagens 

ntos adequad

tendo em con

Novembro a A
pela deposiçã

de peixes que
m o recrutam

(OAS = Obst

observação (d
e quaisquer v

a Divisão de
ológico (IGES

RIO 

P

21 323 16 58 

Qualidade da Á
posterior com
belecimento) 
deve ainda co

aspectos: (i) pa
 (iii) métodos 
de medidas 

ados do pro
os de monit

gem e em ca
nte e a monta

devem ser e

o Anexo I da 
toxicidade, pe

meadamente 
pela contami

nvertebrados 

tebrados bent
ragagem e 

ais e relacion
sociada. 

es da fase de 
l, e deve ser 

cimento) e de
área a draga

e Alcântara). 

o: 

de manutenç

dos à não dis

nsideração as

Abril) as quais
ão de dragad

e utilizam o es
mento das e

tacles Avoidan

directa ou in
vestígios com

e Arqueologia
PAR), de mod

Pág. 3 de 7 
 
 

Água, o qual 
mparação de 

e fase de 
ontemplar os 

arâmetros a 
de análise, 
de gestão 

ograma de 
torização e 

ada local de 
nte do local 

efectuadas à 

Portaria n.º 
ersistência e 
através da 
nação dos 

Bentónicos, 

tónicos e as 
imersão de 

ná-la com a 

construção, 
continuado 

 exploração 
ar e as duas 

ção) 

spersão dos 

s épocas de 

s necessitam 
dos nos dois 

stuário como 
espécies de 

nce System) 

directa) dos 
m significado 

a Náutica e 
do a garantir 



 

 

uma re
situaçõe

Qualidade d

Deve ser ad
apresentado

Ambiente S

Deve ser ad
sede de REC

Ecologia 

Deve ser ado
o qual deve 

Validad

Entidade de
D

Ass

Anexo: Re
resultado d

MI

Rua de O Sé

esposta opera
es. 

da Água  

doptado e imp
o e aprovado e

onoro  

doptado e imp
CAPE.  

optado e impl
ser apresenta

de da DIA: 

e verificação 
DIA: 

inatura: 

esumo do conte
da consulta púb

NISTÉRIO DO
Gab

éculo, 51 1200-

acional imedia

plementado o 
em sede de R

plementado o 

ementado o P
ado e aprovad

21 de O

da Autorida

údo do procedim
blica; Razões de

O AMBIENTE
inete do Secr

-433 Lisboa 

ata face às c

Program

Programa de
ECAPE. 

Programa de 

Programa de M
o em sede de

Outubro de 201

ade de AIA 

(No uso d

mento, incluindo
e facto e de dire

 E DO ORDE
retário de Es

 

circunstâncias

mas de Monito

e Monitorizaçã

Monitorização

Monitorização
e RECAPE. 

 
12 

 

 

O Secretá

Humberto D
as delegações de

publicado no

o dos pareceres
eito que justifica

ENAMENTO D
tado do Amb

Telefones: 21 3

s exigidas no

orização: 

ão dos Recurs

o do Ambient

 da Comunida

ário de Estado
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delgado Ubac
e competências, d
 Diário da Repúbl

s apresentados 
am a decisão 

DO TERRITÓ
biente 

323 25 00 Fax: 

o plano da p

sos Hídricos 

e Sonoro apr

ade de Macro

o do Ambiente

ch Chaves Ros
despacho n.º 932/2
lica de 14/01/2010

pelas entidade

RIO 

P

21 323 16 58 

eritagem e a

e da Qualidad

esentado e a

invertebrados

e 

sa 
2010 (2.ª série), 
0) 

s consultadas; 

Pág. 4 de 7 
 
 

avaliação de 

de da Água 

provado em 

s Bentónicos 

Resumo do 



 

 

ANEXO

Resumo do 
procedimen
dos parecer
apresentado
entidades c

MI

Rua de O Sé

O 

conteúdo do
nto, incluindo
res 
os pelas 

consultadas: 

NISTÉRIO DO
Gab

éculo, 51 1200-

o 
o 

Resumo

 A A
a 
qu
Ce
(IG
Lis
Ge
(FE

 Co
Ma
Es
em

 So
15
n.º
su

 An
inf
pe

 So
for

 Ap
Ad
ca

 Ap
rev
de
be
(em

 So
fre
loc
pre
ac

 So
En
Te
As

 Re
pre

 A C
de

 Ela

 Pre
de

 Em

Resumo

O AMBIENTE
inete do Secr

-433 Lisboa 

o do procedim

Agência Portu
respectiva Co
ais três da A

entro, um do 
GESPAR), um
sboa e Vale d
eologia (LNEG
EUP) e um da

onforme previ
aio, na sua a
studo de Impa
m falta. 

olicitação ao 
5/04/2010), pe
º 69/2000, de
spenso, até à

nálise do doc
formação apre
elo que se pron

olicitação de 
rmulado e ao c

preciação do 
ditamento ao 
racterização d

preciação dos
visão do EIA 

e Alcântara” 
entónicos no c
m falta no Adi

olicitação de in
equência de 
calizados na 
evisão dos vo

ctual Cais de A

olicitação de 
nergia e Geolo
ejo (DRE-LVT
ssociação Nac

ealização de u
esentes os rep

Consulta Púb
e 2010 e términ

aboração do P

eparação da p
e 14 de Outubr

missão da DIA

o dos parecere

 E DO ORDE
retário de Es

 

 
 

mento de AIA 

uguesa do Am
omissão de A
APA, um da 
Instituto de G

m da Comissã
do Tejo (CCD
G), um da Fa
a Faculdade d

sto no n.º 4 
actual redacçã
cte Ambiental

Proponente d
lo que ao abri

e 3 de Maio, 
à entrega da in

cumento “Adit
esentada perm
nunciou pela c

informação e
conteúdo do A

documento “
EIA, no q

dos sedimento

s documento
da Dragagem
e “Caracter

canal de saída
tamento ao m

nformação rel
dragagem e 
envolvente d

olumes a drag
Alcântara) (fax

pareceres ex
ogia (DGEG); 
T); Instituto d
cional de Cruz

uma visita ao
presentantes d

lica decorreu 
no no dia 13 d

Parecer Técnic

proposta de D
ro de 2010). 

A. 

es externos 

ENAMENTO D
tado do Amb

Telefones: 21 3

mbiente (APA)
Avaliação (CA

Administraçã
Gestão do Pat
o de Coorden

DR-LVT), um 
aculdade de 
e Ciências da

do artigo 13.º
ão, a CA pro
l (EIA), tendo 

dos elementos
igo do dispost
na sua actua

nformação soli

tamento ao E
mitia dar contin
conformidade 

em falta, face
Aditamento (fa

“Esclarecimen
ual permane
os e à ecologia

s “Caracteriz
m da Bacia de
rização da 
a do estuário 

mesmo e no do

lativa ao histó
respectivas 

da área corre
gar para as d
x Ref. 389/10/G

xternos às se
Direcção Reg

da Água (INA
zeiros. 

o local no dia 
da CA e do pr

durante 40 di
de Agosto de 2

co Final da CA

DIA e envio pa

DO TERRITÓ
biente 

323 25 00 Fax: 

, enquanto Au
A), composta 
ão da Região
trimónio Arqu
nação e Dese
do Laboratóri
Engenharia d

a Universidade

º do Decreto-
ocedeu à aná
identificado u

s em falta (fa
to no n.º 5 do 
al redacção, 
icitada. 

EIA”, tendo a
nuidade ao pr
do EIA, no dia

e ao pedido 
ax Ref. 374/10

ntos Adicionai
ecia em falta
a. 

zação de Se
e Manobra do 

comunidade 
do Tejo”, apr

ocumento “Ele

órico das drag
cotas) que t

espondente ao
duas bacias (i
GAIA, de 31/0

eguintes entid
gional da Econ
AG); Federaç

19 de Julho 
romotor. 

as úteis, com 
2010. 

A. 

ra a tutela (re

RIO 

P

21 323 16 58 

utoridade de A
por nove elem
o Hidrográfica
itectónico e A

envolvimento 
io Nacional d

da Universidad
e de Lisboa (F

-Lei n.º 69/20
álise da confo
m conjunto de

ax Ref. 229/1
artigo 13.º do
o prazo proc

a CA conside
rocedimento d
a 27 de Maio 

de informaçã
0/GAIA, de 21/

is”, em comp
a informação

edimentos no 
Terminal de 
de macroin

resentados pe
ementos Adicio

gagens (inclui
têm ocorrido 
o Projecto, b
nerente ao P

08/2010). 

dades: Direcç
nomia de Lisbo
ão Portugues

2010, na qu

início no dia 2

gisto de entra

Pág. 5 de 7 
 
 

AIA, nomeou 
mentos, dos 
a (ARH) do 
Arqueológico 
Regional de 
e Energia e 
de do Porto 

FCUL). 

00, de 3 de 
ormidade do 
e informação 

10/GAIA, de 
o Decreto-Lei 
cessual ficou 

erado que a 
de avaliação, 
de 2010. 

ão adicional 
/06/2010). 

plemento ao 
o relativa à 

âmbito da 
Contentores 

nvertebrados 
elo promotor 
onais”). 

ndo volume, 
nos troços 

em como a 
rojecto e ao 

ão-Geral de 
oa e Vale do 
sa de Vela; 

al estiveram 

21 de Junho 

ada n.º 5412, 



 

 

Resumo do 
consulta pú

Razões de f
direito que j
decisão: 

MI

Rua de O Sé

resultado da
ública: 

facto e de 
justificam a 

NISTÉRIO DO
Gab

éculo, 51 1200-

Das ent

 A 
rec

a 

No perío
a seguin
Alcântar

Nas pág
Consult
levantad

A emiss
respecti
aspecto

O proje
Termina
estabele
modern
transpor
no Proje

O projec
manobr
zona ad
dragage
meses, 

Da aval
dragar e
mais re
expectá
temporá
significa
manuten

Da anál
situação
altera o
negativo
significa

As oper
fundo, q
dragage
caracter
dragage

Uma ve
longo d
dragage
compos
contami

Relativa
largo de
para o 
alteraçã
contami
deposita
hidrodin
resultan

O AMBIENTE
inete do Secr

-433 Lisboa 

tidades consu

DGEG inform
cursos geológ

odo em que d
nte proveniên
ra. 

ginas 22-26 d
a Pública, be
das pelas enti

são da prese
iva proposta 

os que a justific

ecto “Dragage
al de Conten
ecimento e ma
os navios po
rte entre 8 00
ecto de Expan

cto contempla
a do TCA) de

djacente ao pr
em de manute
e a subseque

liação efectua
e a elevada fr
elevantes as

áveis, ao níve
ários durante
ativos durante
nção. 

lise comparat
o de referênci
o comportame
os ao nível 
ativos durante 

rações de dra
que são trans
em. A quant
rísticas dos 
em e do modo

ez que cerca 
da margem, c
em, considera
sição dos sed
inação, afigura

amente aos im
e Alcântara e 

efeito, consi
ão dos sedim
inação. Os 
ados fora do
nâmicas da 
ntes da altera

 E DO ORDE
retário de Es

 

ltadas, apena

a não haver s
gicos. 

 

decorreu a Co
ncia: Junta de

o Parecer da 
em como uma
dades particip

 

nte DIA é fun
da autoridade
cam. 

em para o Es
tores de Alc
anutenção de 
orta-contentore
0 e 14 000 TE

nsão do Termi

a a dragagem
e cerca de 145
rolongamento 
enção de cerc
ente imersão/d

ada, conclui-s
requência das
ssociados ao
el da qualida

e a fase de
 a fase de ex

iva da hidrod
ia e à situaçã

ento hidrodinâ
da hidrodinâ
a fase de con

agagem prov
sportados pela
tidade de s
sedimentos, 

o como ele é e

de 2/3 dos s
com cerca d
a-se que os 
dimentos de f
am-se negativ

mpactes result
Algés, atende
dera-se que 
mentos de f

sedimentos 
o estuário, já 

costa portug
ação da comp

ENAMENTO D
tado do Amb

Telefones: 21 3

s foi emitido o

sobreposição d

onsulta Pública
e Freguesia do

CA consta um
a resposta às 
pantes.  

ndamentada 
e de AIA, de

stabelecimento
ântara” consi
uma bacia qu

es (calado m
EU) no prolon
nal de Conten

m inicial (para 
5 000 m3 de s
do cais previs

ca de 42 500 m
deposição dos

se que a exis
 dragagens de

o projecto. 
ade da água
e estabelecim
xploração, aqu

inâmica e do 
ão após a dra
mico e sedim

âmica e dinâ
nstrução e tam

vocam a entra
as correntes p
edimentos p
do seu grau

executado. 

edimentos se
e 6 km apro
impactes ge

fundo, nomea
vos, contudo d

tantes da imer
endo a que es
não ocorrerã

fundo, nome
ligeiramente
na orla cos

guesa, não s
posição dos f

DO TERRITÓ
biente 

323 25 00 Fax: 

o seguinte par

da área de es

a foram receb
os Prazeres; 

ma súmula do
principais qu

no teor do P
estacando-se 

o da bacia d
iste na draga
ue permita a a
máximo até 1
gamento do c
ntores de Alcâ

estabelecime
sedimentos, n
sto no Projecto
m3, com uma 
s sedimentos d

tência de sed
e manutenção
Em resultado

a, impactes n
mento, e imp
uando da real

regime sedim
agagem, conc

mentar do estu
âmica sedime
mbém durante 

ada em suspe
para zonas m
ostos em s

u de compac

e irão deposita
oximadamente
erados em re
adamente o a
de reduzida m

rsão de draga
ste locais são
ão impactes 
adamente qu

e contaminad
steira, pelo q
são expectáv
fundos ou da

RIO 

P

21 323 16 58 

ecer: 

studo com áre

bidos dois pare
e Junta de F

os principais re
estões e reco

arecer Final d
de seguida o

de acesso e 
agem a efec
acostagem e m
5,5 m e cap

cais de Alcânt
ântara (TCA). 

nto da bacia d
no estuário do
o de Expansã
periodicidade

dragados. 

dimentos cont
o, constituem 
o das drag
negativos sig
pactes negat
ização das dr

mentar corresp
clui-se que o p
uário. Assim, 
entar afiguram
a fase de exp

ensão de sed
mais afastadas

uspensão de
ctação e do 

ar numa faixa
e centrados n
esultado da a
aumento do s
agnitude e sig

ados das class
o já actualmen
negativos res
uanto ao se
dos (Classe
ue devido às
veis impactes
a qualidade d

Pág. 6 de 7 
 
 

eas afectas a 

eceres, com 
reguesia de 

esultados da 
omendações 

da CA e na 
os principais 

manobra do 
ctuar para o 
manobra dos 
pacidade de 
ara, previsto 

de acesso e 
 rio Tejo, na 

ão do TCA, a 
e entre 3 a 7 

taminados a 
os aspectos 
agens, são 
nificativos e 
tivos pouco 
ragagens de 

pondentes à 
projecto não 
os impactes 
m-se pouco 
ploração. 

dimentos do 
s da área de 
epende das 

método de 

a estreita ao 
na zona de 
alteração da 
seu grau de 
gnificância. 

ses 1 e 2 ao 
nte utilizados 
sultantes da 
eu grau de 
 3) serão 
s condições 
s negativos 

da água. Os 



 

 

 

MI

Rua de O Sé

NISTÉRIO DO
Gab

éculo, 51 1200-

dragado
definir e

O aume
a ocorrê
esses i
significa
sedimen
contami
significa
contami
devido à
da avifa

Como ta
as quais
Por outr
6), no s
e conse

Destaca
macroin
reduzida
bentónic
afectaçã
se afigu
associa
interior 
avaliaçã

De aco
projecto
apreço, 
contribu
consequ

Face ao
projecto
Termina
todas as

O AMBIENTE
inete do Secr

-433 Lisboa 

os contaminad
em RECAPE, c

ento do teor de
ência de impa
mpactes apre

ativos. Tendo
ntos (Classes
inantes dos se
ativa sobre a 
inantes na ca
à dispersão d

auna. 

al, a presente
s devem ocor
ro lado, as dra
entido de min

equentemente 

a-se também
nvertebrados 
a e pouco sig
cos irá sofrer
ão da sua cap
ura difícil devid
dos ao TCA e
do estuário, ta
ão no âmbito d

rdo com aval
os associados

por si só, n
uição do pres
uentemente si

o exposto e 
o “Dragagem 
al de Content
s condições co

 E DO ORDE
retário de Es

 

dos (Classe 
conforme o pr

e sólidos em s
actes negativo
esentem uma
o em conside
 3 e 4) a exe
edimentos, lev
componente f
adeia trófica, 
da pluma de im

e DIA condicio
rer entre os m
agagens deve
nimizar a dispe

na cadeia tró

m o impacte
bentónicos, a

gnificativa. Co
r impactes cu
pacidade de re
do à realizaçã
e da manutenç
ambém é iden
do presente pr

iação efectua
s ao TCA, co
ão induzirá im
sente project
ignificativa.  

ponderados 
para o Esta

tores de Alcâ
onstantes da 

ENAMENTO D
tado do Amb

Telefones: 21 3

4) serão dep
revisto na legi

suspensão e d
os sobre a flor
a magnitude s
eração o gra

ecução das dr
va a uma afec
faunística, um
podendo est

mersão e à m

ona a realizaç
meses de Julh
em decorrer du
ersão de mate
fica.  

 associado 
a qual se a
onclui-se que 
mulativos de 
ecuperação, e

ão de dragage
ção dos mesm
ntificado como
rojecto. 

ada sobre os 
onclui-se que 
mpactes nega
to para os im

todos os fac
abelecimento 
ntara”, poder
presente DIA.

DO TERRITÓ
biente 

323 25 00 Fax: 

positados em
slação aplicáv

da turbidez da
ra e a fauna, 
sem expressã
au de contam
ragagens, e c
ctação negati

ma vez que é 
tender-se a o
mobilidade dos

ão das dragag
ho e de Setem
urante a vaza
eriais contami

à afectação
figura como 
a comunidad
maior relevâ

em especial n
ens sucessivas
mos. O aumen
o um impacte 

impactes cum
a dragagem 

ativos muito s
mpactes cum

tores em pre
da bacia de

á ser aprovad
. 

RIO 

P

21 323 16 58 

 terra, em lo
vel. 

a água provoc
embora no p

ão e sejam m
minação de 

consequente li
va de magnitu
potenciada a

outros locais 
s organismos 

gens de estab
mbro (condicio
ante (condicion
inados na colu

o das comu
negativa, de

de de macroin
ância, sobretu
as zonas a dr
s no âmbito d
to do tráfego 
importante, m

mulativos do 
prevista no 

significativos, 
mulativos não

esença, concl
e acesso e m
do desde que

Pág. 7 de 7 
 
 

ocal/aterro a 

cará também 
rimeiro caso 
muito pouco 
alguns dos 

ibertação de 
ude média e 
a entrada de 
do estuário, 
pelágicos e 

belecimento, 
nante n.º 4). 
nante n.º 5 e 
una de água 

nidades de 
e magnitude 
nvertebrados 
do devido à 
ragar, a qual 

dos projectos 
marítimo, no 

mas de difícil 

conjunto de 
projecto em 
pelo que a 

o se afigura 

ui-se que o 
manobra do 
e cumpridas 


		2010-10-21T19:11:55+0100
	Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa


		2010-10-21T19:11:28+0100
	Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa




