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Parecer do Estudo de Impacto Ambiental relativo ao Projecto 'Zona de 

Abrigo para Embarcações de Pesca na Cova do Vapor' 

 
 

1. Introdução 

 

O presente documento constitui o Parecer Técnico resultante da 
apreciação do Estudo de Impacto Ambiental relativo ao Projecto ‘Zona de Abrigo 
para Embarcações de Pesca na Cova do Vapor’, actualmente na Fase de Projecto 
de Execução.  

Foi deste modo efectuada uma análise crítica ao referido Estudo, tendo 
sido analisados os diferentes documentos constituintes do Estudo de Impacto 
Ambiental deste projecto: Volume 1 – Resumo Não Técnico, Volume 2 – 
Relatório Síntese, Volume 3 – Anexos e Elementos Adicionais.  

O referido Parecer incidiu nos Factores Ecológicos e Biológicos, tendo por 
principais objectivos averiguar e avaliar os pontos fortes e os pontos fracos, 
procurando dentro do possível efectuar críticas construtivas ao Estudo realizado e 
propor medidas alternativas de maneira a ser um contributo positivo para o 
procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental.  

O presente projecto propõe a construção e melhoramento de algumas 
infraestruturas já existentes na zona de abrigo, que irá ter impactos ambientais 
que se encontram em avaliação neste parecer técnico: 
 

• Aumento da área da bacia abrigada para o estacionamento em 
flutuação das embarcações de pesca, e consequente melhoria das 
condições de abrigo através do prolongamento do molhe actualmente 
existente; 
• Dragagem da bacia de estacionamento, a qual se encontra bastante 
assoreada, para que as embarcações possam navegar e fundear qualquer 
que seja o nível da maré; 
• Construção de um esporão no limite Nascente da bacia para retenção 
do transporte sólido litoral (areias) que neste local tem o sentido 
nascente-poente, reduzindo assim as condições de assoreamento da 
bacia; 
• Construção de uma rampa de varadouro e de praia de varadouro com 
condições para a movimentação de embarcações qualquer que seja o 
nível da maré; 
• Construção de um pequeno cais, a equipar com uma grua para a 
alagem de embarcações, e para o aprestamento; 
• Criação de um terrapleno ao longo da frente marginal Sul, destinado 
aos aprestos, como também, ao estacionamento em terra de 
embarcações. 
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2. Análise global da estrutura do Estudo de Impacto Ambiental 

 

2.1. Objectivos, antecedentes, localização e descrição do projecto 

 
A análise cuidada da parte introdutória do Estudo de Impacto Ambiental 

permite afirmar que foi realizada uma devida contextualização da área de 
intervenção, sendo o projecto bem enquadrado em termos espaciais e temporais 
e os objectivos e acções a realizar devidamente evidenciados. Porém, esses 
objectivos convergem no sentido da melhoria das infraestruturas já existentes de 
apoio à pesca na Cova do Vapor com vista à manutenção da actividade piscatória 
nas comunidades locais. O carácter bastante incisivo dos objectivos denota uma 
vertente de natureza operacional e técnica, assente no interesse pela melhoria 
funcional e logística das infraestruturas presentes no aglomerado populacional 
daquela região (tais como a melhoria das condições de descarga do pescado e 
varagem/amarração das embarcações em flutuação). Desse modo, é evidente 
desde o início do documento a falta de consideração pela presença e importância 
de recursos naturais da área de intervenção do projecto.     

Em adição, considera-se que o projecto se encontra correctamente 
enquadrado nas alíneas do anexo II, referente aos projectos que deverão ser 
submetidos ao procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental, ficando 
explícita a concordância do projecto com a legislação em vigor em relação a este 
aspecto.  

O Estudo de Impacto Ambiental confere um destaque significativo à 
actividade piscatória praticada na região, efectuando um enquadramento 
histórico da pesca local e evidenciando repetidamente a elevada importância a 
nível económico, cultural e social de tal actividade. O foco na importância 
económico-histórico-cultural da pesca local denuncia uma falta de consideração 
das componentes ecológicas e biológicas a ela associadas na implementação do 
projecto, sendo este um aspecto crítico a ter em consideração. De salientar neste 
contexto a elevada importância que a componente biológica (ictiofauna e 
semelhantes) tem na subsistência das comunidades locais, que dependem 
maioritariamente da pesca para sobreviver, considerando-se para o efeito 
relevante a melhor integração da valorização dos componentes naturais na 
actividade piscatória local.  

São claramente identificadas as várias entidades responsáveis pelo 
projecto, nomeadamente a empresa WW - Consultores de Hidráulica e Obras 
Marítimas, S.A. que ficou responsável pelo desenvolvimento do projecto de 
execução (datado de Julho de 2011), a empresa AGRI-PRO AMBIENTE 
Consultores, S.A. que teve a seu cargo a elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental (realizado entre Novembro de 2012 e Dezembro de 2013) e a APL – 
Administração do Porto de Lisboa, S.A. na qualidade de proponente e entidade 
licenciadora do projecto. Consideram-se perfeitamente adequados os papéis 
atribuídos ás referidas empresas, particularmente no caso da APL tendo em 
consideração as suas funções e atribuições de gestão de estruturas portuárias e 
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bens afectos à pesca, entendendo-se que se encontra perfeitamente enquadrada 
a intervenção de requalificação proposta pela mesma entidade para a área de 
intervenção deste projecto. 
  
2.2. Caracterização da situação de referência 

 
A leitura atenta desta secção permitiu inferir que, de uma maneira global, 

as caracterizações dos factores ecológicos e biológicos apresentam um âmbito 
muito generalista. Em particular, destacam-se as descrições altamente 
pormenorizadas da área do Estuário do Tejo que acabam por não se referir à 
área de intervenção do projecto. Verifica-se no geral uma subvalorização da 
importância dos componentes na área do projecto.  

Neste estudo é brevemente referenciada a presença de uma significativa 
área florestal adjacente ao aglomerado da Cova do Vapor, a Mata dos Franceses, 
composta por pinhal manso. Esta área constitui a única zona naturalizada deste 
local, sendo que tal facto não é devidamente valorizado e não existem 
referências à potencial importância ecológica e biológica desse único espaço 
verde na zona. 

Relativamente às amostragens efectuadas aos fundos arenosos, é 
importante referir que se verificou contaminação considerada ‘vestigiosa’, não 
sendo por este motivo dada muita relevância a tal facto e considerando 
globalmente que os fundos não se apresentam contaminados.  

É de notar uma elevada preocupação com os organismos 
macroinvertebrados bentónicos em detrimento à fauna pelágica, o que é 
plausível, pois a execução das dragagens irá ter consequências directas na fauna 
bentónica. Neste caso não deveria ter sido referenciada a fauna pelágica visto os 
estudos e a amostragem efectuada não estava centralizada nem adequada a 
estas comunidades pelágicas. Numa perspectiva mais crítica, não foram 
considerados quais os efeitos sobre a fauna e flora em geral e apenas houve um 
foco nas consequências das dragagens sobre uma das componentes faunísticas. 
 
2.3.  Enquadramento jurídico e outros projectos 

 
Relativamente às condicionantes, servidões e restrições de utilidade 

pública identificados no local, o projecto encontra-se inserido no Domínio Público 
Marítimo e na Reserva Ecológica Nacional, todavia não é referida a importância 
do projecto se encontrar integrado nessas áreas de regime especial, o que 
poderá constituir uma lacuna em termos de valorização ecológica e biológica da 
área do projecto.  

É de igual modo referida a existência de outras infraestruturas/projectos 
relevantes na proximidade da área de intervenção do presente projecto 
(nomeadamente as instalações militares POL NATO, o Terminal de Granéis 
Sólidos da Trafaria, o porto de abrigo para embarcações de pesca e de recreio da 
praia da Trafaria com seu porto de abrigo). No entanto, não é tida em 
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consideração a possibilidade de haver interferências desses projectos com o da 
Cova do Vapor.  
 
2.4. Metodologia geral de realização do EIA 

 
Verifica-se que houve uma carência de quais as fontes bibliográficas para 

a identificação da fauna pelágica identificada, onde, como já indicado, não 
deveria ter sido referenciada esta componente, visto não existiram elementos 
amostrais significativos. 

Relativamente à identificação e caracterização dos diferentes 
ecossistemas e habitats houve o recurso a referências bibliográficas e trabalhos 
de campo, tendo sido seguidas as seguintes metodologias:  

 
1. Ecossistemas marinhos, onde foi efectuada a prospecção directa do local de 

intervenção por observação directa (barco e mergulho) e recolha de 
macroinvertebrados bentónicos. Não foi mencionada a metodologia efectuada 
para o estudo da fauna pelágica. Esta metodologia não se encontra 
devidamente ajustada para este tipo de ecossistema. O método de 
amostragem utilizado para a recolha de macroinvertebrados bentónicos não 
foi o mais adequado, pois foram utilizados frascos para o armazenamento das 
amostras onde a sua recolha foi efectuada no subtidal pouco profundo. A 
deficiente amostragem efectuada poderá influenciar incorrectamente as 
conclusões obtidas. De notar, que não foram efectuadas recolhas de 
amostras para os invertebrados de intertidal. 

2. Ecossistemas terrestres, foi utilizada uma metodologia de transect lines 
varrendo a envolvente terrestre directa do local do projecto. Os 
levantamentos florísticos foram realizados por observação directa enquanto 
os faunísticos foram realizados por observação directa, detecção auditiva e 
observação indirecta através de identificação de vestígios. Houve uma 
avaliação pouco discriminativa das diferentes classes de vertebrados. 
Também não foi especificada a localização dos transectos lineares 
efectuados, nem de que modo se obtiveram a listagem das diferentes 
espécies identificadas. 

3. Recolhas de amostragens para os ecossistemas marinhos e terrestres, ao 
nível da flora/vegetação e fauna. Este método encontra-se devidamente 
adequado às características da área de estudo. O que se coloca em causa é a 
quantidade de pontos de amostragem efectuados, pois deveriam ter sido 
realizados em maior quantidade, para uma inventariação correcta de toda a 
variedade de espécies existentes na zona.  

 
Ainda relativamente à metodologia utilizada é importante salientar que a 

época em que foi realizado o estudo biológico não foi a mais adequada, pois 
nesta altura existe um grande risco de assoreamento, colocando em causa os 
métodos de observação directa, em relação aos ecossistemas marinhos. A 
amostragem deveria ter sido realizada quando os caudais são reduzidos e fora do 
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período de migração das espécies piscícolas, sendo então aconselhável realizar 
entre Março-Abril ou Abril-Julho.  

Relativamente aos ecossistemas terrestres, a época também poderá ser 
colocada em causa, deveriam ter sido efectuados estudos entre Maio e Outubro, 
adequando-se à avifauna, mamofauna e herpofauna. Para a flora terrestre as 
amostragens deveriam de ter sido realizadas na época primaveril. Seria 
importante a realização de mais amostragens e observações directas numa época 
de reprodução da fauna e flora, para obtenção de dados mais conclusivos para 
este EIA. Contudo, não foi correctamente especificado de que forma foi 
efectuada a amostragem nos ecossistemas terrestres, como nos locais de escuta 
e chamamento para a avifauna, de forma a identificar correcta das espécies 
existentes na área.  

Os parâmetros utilizados para a caracterização dos ecossistemas terrestres e 
marinhos foi adequada.  
O Projeto da Zona de Abrigo da Cova do Vapor não afecta directamente qualquer 
área protegida ou corredor ecológico, o que reduz os impactos ambientais no 
âmbito conservacionista, contudo é necessário não desvalorizar a importância 
dos valores ecológicos e biológicos desta área de estudo. 

A lista de espécies terrestres e aquáticas apresentada foi elaborada com 
base em estudos realizados, guias da especialidade, disponibilidade de habitat 
favorável na área em estudo e sua envolvente, recurso a especialistas e 
levantamentos de campo de confirmação. No entanto, a inventariação efectuada 
de acordo com a bibliografia disponível, não se enquadra na área de estudo em 
si na zona da barra do estuário, mas na região do Estuário do Tejo, sob a 
justificação da probabilidade de ocorrência, o que poderá não corresponder à 
realidade, porque esta área se encontra perto de uma zona costeira e não tanto 
estuarina. Como por exemplo, foram inseridas espécies dulciaquícolas no 
inventário efectuado para a região, que deveria ter apenas espécies marinhas. 
 Em relação à identificação dos tipos de habitats, estes foram 
correctamente identificados  e encontram-se devidamente enquadrados com a 
com a legislação em vigor. 

A caracterização da comunidade de macroinvertebrados bentónicos foi 
inserida na componente ‘qualidade da água’, tendo um papel de bioindicador de 
boa qualidade, em contradição à falta de elementos amostrais para a conclusão 
efectuada. No entanto, esta listagem deveria ter sido enquadrada nas espécies 
presentes na região e caracterizar o grau de vulnerabilidade deste grupo.  

A avaliação da qualidade biológica da massa de água abrangida pelo 
projecto teve como base comparações de campanhas de amostragem realizadas 
nos anos de 2010 e de 2012. Mas a sua realização foi desfasada temporalmente, 
pois a campanha de 2010 foi realizada no Verão, enquanto que a de 2012 foi 
realizada no Inverno, o que pode levantar algumas dúvidas relativamente à 
concordância da informação obtida. De notar, que a localização geográfica dos 
pontos de amostragem das campanhas realizadas não é o mesmo, e a sua 
tipologia e características de habitat também são diferentes (a campanha de 
2010 foi efectuada num canal de navegação e a campanha de 2012 na área de 
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estudo, na barra do estuário, com poucos pontos de amostragem) o que poderá 
colocar em causa a comparação efectuada. Ainda é importante referir que, a 
recolha de amostras relativas à qualidade da água deveria ter tido pelo menos 
mais um local de amostragem que se deveria localizar preferencialmente mais 
afastado da área já amostrada, de forma a reduzir a margem de erro da 
amostragem efectuada. 

O facto de ter sido desvalorizada a componente biológica na elaboração 
do projecto e no seu plano de execução, foram utilizados os valores naturais do 
Estuário do Tejo como medidas compensatórias para a implementação do 
projecto. 
 
2.5. Impactos e a sua relevância segundo os descritores ambientais 

 
 A análise aos impactos ambientais teve em consideração as alterações 
hidromorfológicas, a perturbação nas comunidades durante as acções de 
requalificação (desassoreamento, dragagens, que têm uma elevada 
consequência sobre as comunidades aquáticas) e determinou-se quais as 
comunidades com maior e menor impacto, sendo ocorridas em duas fases, de 
construção e de exploração do projecto. 
 
Impactos na fase de construção 
 

No decorrer da fase de construção o biótopo que sofre um maior impacto 
é o marinho devido à área de intervenção que dispõe, à actividade de remoção 
dos fundos arenosos e, ao aterro pontual em locais mais próximos. 
 No EIA a área de estudo foi classificada com reduzida biodiversidade. Este 
facto sugere que os impactos sobre os valores naturais e biológicos sejam 
considerados como não significativos. Esta situação é uma contradição pois ao 
longo da descrição biológica foi evidenciada a variedade existente no Estuário do 
Tejo. 
 Relativamente aos impactos identificados é importante referir: 
 

• Dragagens e aterros – a remoção de 2 das camadas superiores (média de 
2m) correspondem a um impacto negativo sobre o ecossistema aquático, mais 
evidente nas espécies bentónicas. Não são referidas quais as espécies 
bentónicas mais susceptíveis aos impactos causados pelas dragagens. É dito 
que se espera uma redução da abundância de plâncton vegetal e animal após 
as dragagens pelo aumento da turbidez, em consequência da redução da 
penetração da luz solar, no entanto tais impactos são considerados reduzidos 
e pouco relevantes. 
• Flora – são identificados impactos nulos devido à sua reduzida 
representação na área do projecto. No entanto, uma das espécies afectadas 
são as macroalgas, estas encontram-se em grande abundância em toda a 
área do estuário acabando por ser sobrevalorizada a sua capacidade de 
adaptação aos impactos causados pelo arranque consequente das dragagens 
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que irão ser efectuadas. Portanto, não foram consideradas as alterações na 
dinâmica populacional e na distribuição geográfica destas comunidades.   
• Fauna bentónica – as dragagens realizadas, tanto na fase de elaboração 
como na potencial manutenção na fase execução, poderão ter consequências 
sobre as comunidades da fauna bentónica, devido às alterações na 
hidromorfologia dos fundos, a morte de indivíduos consequente das 
dragagens efectuadas, e alteração do seu habitat. Estas espécies são um 
elemento central nas teias alimentares estuarinas, sendo um importante 
recurso alimentar para crustáceos, peixes e aves, devendo por este motivo 
serem considerados os impactos sobre elas. 
• Ictiofauna – é previsível o afastamento das comunidades locais da área de 
execução durante a fase de construção, mas foi considerado que este facto 
não irá implicar impactos significativos. Esta informação não é muito plausível, 
pois a ictiofauna ao se afastar da área em estudo, poderá sofrer alterações 
nos seus hábitos e movimentos, causando stress e pressão sobre as 
comunidades. Também não são referidas considerações relativas ao eventual 
conflito e comprometimento que o afastamento da ictiofauna local terá na 
pesca realizada na área de intervenção do projecto.   

 
O EIA realizado considera que as principais comunidades biológicas 

potencialmente perturbadas pela implementação do projecto corresponderão aos 
macroinvertebrados bentónicos e ictiofauna, sendo referido que a mobilidade 
característica da última deverá minimizar os impactos. Considera-se que tal 
apreciação carece de fundamento científico e não é um elemento justificativo, 
pois não são referidos quais os impactos na região que o afastamento destas 
comunidades poderá provocar. De realçar que se deveriam considerar 
igualmente os impactos sobre o fito e zooplâncton. 

Em suma, foi considerado os impactos ambientais causados nos ecossistemas 
marinhos são negativos e essencialmente temporários, sendo evidente que há de 
facto impactos que poderão ter consequências a longo prazo e poderão não ser 
reversíveis, onde é importante implementar medidas de mitigação a estes 
impactos. 
 

• Fauna terrestre e vertebrados voadores (avifauna e quirópteros) – podem 
ocorrer potencialmente na área de estudo, tendendo a evitar esta área e a 
envolvente imediata, que são afectadas pelos distúrbios da construção. Não 
foi devidamente referido quais as consequências deste impacto como a 
modificação das rotas de migração e movimentos piscícolas, tendo em 
consideração o tempo da fase de construção e a pressão sonora sobre as 
comunidades (dragagens 24h/dia, ruído da construção das novas estruturas, 
etc). 

 
Nos impactos sobre os ecossistemas terrestres ainda é importante realçar a 

considerável intervenção e a artificialização dos ecossistemas, a ausência quase 
total do coberto vegetal, à excepção do pinhal do lado oposto ao projecto que 
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não será afectado e a ausência de habitats de interesse para as comunidades 
faunísticas, que irá incentivar o afastamento como já referido anteriormente. 
 

As intervenções na área marinha correspondem a uma área de 12826 m2, 
sendo esta área onde que irá sofrer um maior impacto. Na área terrestre, irão 
haver intervenções num total de 3220 m2. Os impactos aqui referenciados são 
considerados nulos e temporários, não havendo a explicação pormenorizada do 
porquê e demonstrando uma fraca visão futura dos impactos. Os impactos que 
possam advir da implementação do projecto nunca poderão ser nulos como o 
considerado no EIA, devendo de ser reavaliado o impacto nulo indicado.  
Na fase de construção das infraestruturas do projecto não foi tido em 
consideração a possibilidade de perda de certas áreas naturais e os efeitos de tal 
perda.  

Não são considerados os potenciais impactos da circulação e acesso de 
veículos pesados afectos à obra nos seres vivos da região, nomeadamente as 
perturbações de carácter sonoro e emissão de poeiras associadas. Neste estudo 
partiu-se do pressuposto que a implementação deste projecto não irá causar 
influência no ambiente nem sobre as comunidades biológicas da região, pois 
implica uma modificação de uma área já artificializada. 

 
Em relação à localização do estaleiro, não foram tidos em conta os 

potenciais impactos que resultarão da sua implementação num parque de 
estacionamento adjacente à Mata dos Franceses, única região totalmente 
naturalizada da zona.  

Ao longo de todo o documento foi considerado que os impactos em 
relação aos factores biológicos e ecológicos não são um factor determinante, o 
que constitui uma grave lacuna na análise efectuada. 
 
Impactos na fase de exploração 
 
 De modo global foi considerado que os impactos são nulos, são sendo 
considerado o tráfego de navegação existente, os possíveis derrames dos barcos 
sobre a fauna e flora marinha e o stress associado ao ruído da fase de 
construção e de execução do projecto. Ainda de referir que as novas estruturas 
irão localizar-se em locais de provável abrigo dos predadores, por exemplo, nas 
zonas de rocha do molhe, e portanto irão ter impactos significativos sobre a 
fauna existente, podendo causar uma redução nas populações residentes na 
área. E ainda é importante salientar que qualquer modificação realizada numa 
área traz sempre um impacto associado, por mínimo que seja. 
 A implementação das novas estruturas irá proporcionar um aumento do 
tráfego marítimo que irá ter consequências significativas sobre a fauna aquática 
relativamente aos seus movimentos, alteração dos fundos (devido à manutenção 
necessária para o tráfego que irá existir na fase de funcionamento) com 
consequências sobre a fauna bentónica e relativamente à qualidade da água que 
irá ser degradada (associada a um aumento da poluição das águas). 
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De salientar a particular desvalorização dos impactos nomeadamente no 
meio aquático, no qual se implanta grande parte do projecto, impactos esses 
considerados como sem significância, quando se refere diversas vezes que as 
intervenções têm grande afectação de áreas aquáticas e de fronteira com o mar.  
 
 Em ambas as fases não foram identificados nem considerados impactos 
como a alteração do sucesso reprodutor, a perda de habitat de reprodução e 
alimentação ou a alteração na disponibilidade de presas, por impactos directos 
sobre a sua ecologia e comportamento. 
  
Alternativa zero 
 

Em relação à análise efectuada para a alternativa zero, não foram 
considerada a perspectiva de melhoramento e salvaguarda dos factores 
ecológicos e biológicos na não execução do projecto.  
 
Impactos cumulativos 
 

Este local foi associado a um reduzido valor biológico, ao contrário de 
toda área envolvente na região, portanto não são esperados impactos 
cumulativos com relevância relativamente aos factores ecológicos e biológicos. 
Esta situação é errónea, pois existem impactos associados sobre as comunidades 
bióticas presentes na região. 

Como as estruturas que irão ser construídas estão dependentes de 
estruturas existentes os impactos que irão ter não serão tão significativos. No 
entanto, não se verificou uma análise às construções/projectos que estejam a 
decorrer nestas áreas, nem foram associados os efeitos que poderão advir destes 
impactos cumulativos. 
 
2.6. Medidas de minimização e compensação 

 

No que diz respeito às medidas de minimização e de compensação 
propostas é de realçar que a maioria das medidas se relaciona com a gestão 
ambiental na fase de construção visando a minimização dos danos para as 
populações, como medidas que visem a minimização da possibilidade de 
contaminação da água pelo estabelecimento de normas de higiene e segurança 
de correcto funcionamento e utilização das infraestruturas, tendo portanto um 
carácter geral. Particularmente no que concerne os factores biológicos e 
ecológicos, a proposta da localização alternativa do estaleiro em zona 
impermeabilizada, cuidados na execução da obra, formação e sensibilização dos 
trabalhadores especialmente para os realizados no meio aquático são medidas 
adequadas nesse contexto, porém são tidas como medidas pouco importantes, o 
que está subclassificado. Relativamente à especificidade de medidas de 
mitigação no projecto não são propostas quaisquer medidas, tanto na fase de 
construção como na fase de execução, o que constitui uma grave lacuna. Na fase 
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de desactivação, apenas são referidas medidas gerais e pouco especificadas na 
fase de construção. 

Para colmatar esta falha a nível da protecção dos direitos naturais, 
propõe-se, para cada fase, um conjunto de medidas mitigadoras e potenciadoras 
de impactos previsíveis sobre a componente biológica e ecológica. 
 
Frase de Construção: 
 

1. Sensibilizar os motoristas dos veículos de apoio à obra, a cumprirem as 
regras de circulação estipuladas, de forma a salvaguardar a protecção das 
comunidades naturais locais e garantir a segurança nos acessos; 

2. Utilização de equipamentos de dragagens com emissões sonoras o mais 
reduzidas possível, de forma a não causar stress às comunidades 
marinhas mais sensíveis; 

3. Minimizar ao máximo a zona impactada, de modo a não alterar zonas em 
que as intervenções não são necessárias; 

4. Selecção de métodos ou processos construtivos que causem a menor 
ressuspensão de sedimentos e produção de som possível durante as 
dragagens; 

5. Estabelecimento de novos locais para parques de estacionamento 
temporários para suportar o aumento do tráfego na época de Verão, de 
forma a evitar o estacionamento indevido nas zonas naturais sensíveis 
(dunas, praias, etc); 

6. Realizar as dragagens em situação de praia-mar, de forma a aproveitar a 
maior circulação da massa de água e evitar depleções nos níveis de 
oxigénio dissolvido. 

 
Fase de Exploração: 
 

1. Realização de programas de monitorização para avaliar a evolução das 
comunidades existentes; 

2. Controlo da circulação de barcos; 
3. Monitorização da actividade piscatória, de forma a não reduzir a 

diversidade ictiofaunística; 
4. Planos de dragagem semelhantes aos indicados na fase de construção. 

 
2.7. Programa de monitorização 

 

O projecto de requalificação do Porto de Abrigo da Cova do Vapor 
contempla a implementação de um único Programa de Monitorização relativo à 
monitorização da evolução sedimentar e batimétrica, a realizar durante a fase de 
exploração do projecto. Deste modo, é avaliada a eficácia das medidas de 
minimização aplicadas e averiguada o assoreamento da bacia de abrigo, 
responsável pela redução da funcionalidade do porto. Este plano de 
monitorização integra-se nos planos já efectuados pela APL. Para não serem 
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desconsiderados os valores biológicos sugere-se a inclusão deste projecto sobre 
planos de monitorização de macroinvertebrados bentónicos que possam existir 
em áreas adjacentes, não havendo por este motivo a necessidade de criação de 
um novo plano de monitorização. 
 
3. Conclusão 

 

Analisando o documento no seu todo, verificamos que a justificação para a 
implementação do projecto Zona de Abrigo para Embarcações de Pesca na Cova 
do Vapor passa inteiramente pela importância sócio-económica da área de 
estudo sobre a comunidade local. Apesar de uma correcta e detalhada descrição 
e enquadramento do projecto, é possível destacar um conjunto de falhas que 
põem em causa a validade do EIA realizado. 

De todas as componentes analisadas, os valores biológicos e ecológicos 
foram aqueles a que foi dada uma menor atenção e rigor ao longo do estudo, 
tanto na escolha de referências bibliográficas como na aplicação de metodologias 
de avaliação ambiental. Consequentemente, os impactos sempre estas 
componentes foram subvalorizados ou até mesmo ignorados a favor do 
progresso e melhoria da economia local. 

De salientar que houve um défice nas  medidas de mitigação para os 
impactos apontados para fauna, flora e ecossistemas locais. Este facto poderá 
ser crítico para a evolução correcta das comunidades naturais locais e a 
estabilidade dos habitats existentes. Por este motivo é necessário ser efectuada 
uma reformulação este elemento com uma elevada relevância, e inclusão na fase 
de construção e execução do projecto de forma a compensar os impactos 
ambientais que este projecto tem sobre os valores biológicos e culturais desta 
área, não desvalorizando a importância da componente económico-social que 
este tem sobre a região. Ainda é importante salientar que a manutenção das 
comunidades de peixes existentes na zona poderá ter um impacto positivo, 
aumentando desta forma o número das comunidades piscícolas, por exemplo, e 
não desvalorizando a importância de uma boa qualidade ambiental, conservando 
desta forma os valores naturais e biológicos. 

É portanto de extrema importância a reavaliação da componente ambiental 
de Cova do Vapor, tendo um maior ênfase e rigor sobre a componente em 
questão, para a melhoria da qualidade ambiental, biológica e ecológica da região, 
compensando a efectiva artificialização da zona. 
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