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1. Introdução 

O presente documento constitui o Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de 

TranspoTranspoTranspoTransposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquiasição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquiasição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquiasição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia, 

datado de fevereiro de 2015, e visa dar resposta ao pedido de elementos adicionais por parte da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), de 17 de abril de 2014. 

Em anexo (Anexo A.I) é apresentada uma cópia do pedido de elementos adicionais, que tem como assunto 

“Processo de n.º AIA 2825 – Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do 

Cordão Dunar na Praia da Franquia. Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de Conformidade do EIA” 

(Ofício n.º S021842-201504-DAIA.DAP). A identificação das questões a responder encontra-se em anexo ao 

referido ofício. 

No capítulo seguinte apresentam-se os elementos adicionaiselementos adicionaiselementos adicionaiselementos adicionais e a reformulação dos aspetos requeridos, 

organizados de acordo com a estrutura do pedido de elementos adicionais. Para cada questão 

relativamente à qual foram pedidos elementos adicionais, transcreve-se o texto do pedido, seguido da 

resposta correspondente. 

Foi reformulado e atualizado o ResResResResumo Não Técnico (RNT)umo Não Técnico (RNT)umo Não Técnico (RNT)umo Não Técnico (RNT), de acordo com o solicitado nos dois últimos 

pontos (53 e 54) do pedido e incorporando os elementos adicionais aplicáveis veiculados no presente 

aditamento. O RNT constitui um volume autónomo (Volume III) e substitui na íntegra a versão de fevereiro 

de 2015. 
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2. Elementos adicionais 

2.1. Descrição do Projeto 

1. 1. 1. 1. Fundamentar/justificar a escolha dos 5 cenários selecionados no Estudo Hidromorfológico, mencionado Fundamentar/justificar a escolha dos 5 cenários selecionados no Estudo Hidromorfológico, mencionado Fundamentar/justificar a escolha dos 5 cenários selecionados no Estudo Hidromorfológico, mencionado Fundamentar/justificar a escolha dos 5 cenários selecionados no Estudo Hidromorfológico, mencionado 

no EIA (NEMUS 2014), e a opçãono EIA (NEMUS 2014), e a opçãono EIA (NEMUS 2014), e a opçãono EIA (NEMUS 2014), e a opção    pelos cenários em avaliação.pelos cenários em avaliação.pelos cenários em avaliação.pelos cenários em avaliação.    

Conforme exposto no estudo hidromorfológico (NEMUS, 2014a), apresentado em anexo (Anexo I do 

Volume I – Peças Escritas) ao Estudo Prévio (NEMUS, 2014b) que é objeto do EIA, os cinco cenários de 

estudo simulados numa primeira fase nesse trabalho “tiveram como objetivo avaliar de forma expedita o 

impacte de diferentes opções de intervenção no campo de velocidades à escala do estuário”, tendo sido 

“considerados 5 cenários de estudos correspondentes a diferentes situações de dragagem para o canal 

principal e banco de areia”. 

Essa escolha foi precedida (fundamentando-se/justificando-se) pela análise da evolução histórica da 

porção terminal do estuário do Rio Mira, que concluiu que a erosão sentida nas margens do estuário é 

decorrente do assoreamento do estuário e que, subsequentemente, para minimizar os problemas 

existentes na porção terminal do estuário relacionados com a erosão das margens e ainda no sentido de 

proporcionar uma navegabilidade mais segura no estuário do rio Mira, seria necessário: 

• Dragagem da porção terminal estuário do rio Mira, especialmente das zonas mais afetadas 

pelo assoreamento, nomeadamente, o canal principal de ligação ao mar (canal de 

navegação) e o banco sedimentar lateral (delta de enchente); 

• Realimentação da praia da Franquia. 

Os cinco cenários de estudo simulados na primeira fase desse trabalho incidem exatamente em diferentes 

configurações de dragagem das áreas mais afetadas pelo assoreamento. De entre esses cenários de 

estudo foram abandonados aqueles que refletiam um impacto pequeno na alteração do campo de 

velocidades (cenário 1) ou que não contribuiriam significativamente para a melhoria das condições de 

navegabilidade local (cenário 3). Os cenários restantes (cenários 2, 4 e 5), selecionados para simulações 

mais detalhadas com o modelo de maior resolução nesse trabalho, foram desenvolvidos posteriormente 

no Estudo Prévio (correspondendo, respetivamente, aos cenários A, B e C), onde foram consideradas ainda 

duas variantes relacionadas com os locais de deposição dos sedimentos (B1 e C1). 
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2. Justificar para as alternativas em avaliação, nomeadamente a opção pelas cotas de dragagem de 2. Justificar para as alternativas em avaliação, nomeadamente a opção pelas cotas de dragagem de 2. Justificar para as alternativas em avaliação, nomeadamente a opção pelas cotas de dragagem de 2. Justificar para as alternativas em avaliação, nomeadamente a opção pelas cotas de dragagem de ----2,0 2,0 2,0 2,0 

(ZH) e (ZH) e (ZH) e (ZH) e ----1,5 (ZH), pelas áreas e pelos volumes a dragar, e a escolha dos locais para deposição do material 1,5 (ZH), pelas áreas e pelos volumes a dragar, e a escolha dos locais para deposição do material 1,5 (ZH), pelas áreas e pelos volumes a dragar, e a escolha dos locais para deposição do material 1,5 (ZH), pelas áreas e pelos volumes a dragar, e a escolha dos locais para deposição do material 

dragado. Redragado. Redragado. Redragado. Referir, nomeadamente para as cotas e áreas de volumes a dragar, a sua relação, caso exista ferir, nomeadamente para as cotas e áreas de volumes a dragar, a sua relação, caso exista ferir, nomeadamente para as cotas e áreas de volumes a dragar, a sua relação, caso exista ferir, nomeadamente para as cotas e áreas de volumes a dragar, a sua relação, caso exista 

com a necessidade de se recorrer a dragagens de manutenção. Em caso afirmativo referir qual a com a necessidade de se recorrer a dragagens de manutenção. Em caso afirmativo referir qual a com a necessidade de se recorrer a dragagens de manutenção. Em caso afirmativo referir qual a com a necessidade de se recorrer a dragagens de manutenção. Em caso afirmativo referir qual a 

periodicidade, ainda que estimada.periodicidade, ainda que estimada.periodicidade, ainda que estimada.periodicidade, ainda que estimada.    

A opção pela dragagem do canaldragagem do canaldragagem do canaldragagem do canal principal de vazante [cota -2,0 m (ZH) ou -1,5 m (ZH) – todas as 

alternativas], visa diminuir as velocidades na vazante sem alterações relevantes dos padrões de 

circulação; a escolha da cota -2,0 m (ZH) (cenários A e C) prende-se com a sua maior eficácia em termos da 

diminuição das velocidades no canal junto à praia da Franquia (NEMUS, 2014a). Nos levantamentos 

batimétricos mais antigos (1899 e 1927) o canal atingia quase continuamente esta cota pelo que não se 

trata de algo inédito neste local do sistema estuarino. A área a dragar no canal visa também a melhoria da 

navegabilidade neste troço do estuário, garantindo um corredor de acesso ao seu interior. 

A seleção das cotas e áreas/volumes a dragar não se relaciona assim diretamente com a necessidade de 

recorrer a dragagens de manutençãodragagens de manutençãodragagens de manutençãodragagens de manutenção, que contudo serão sempre necessárias – como explicam as 

conclusões do Estudo Prévio – “para a manutenção do canal às cotas do projeto (…), (…) Sendo difícil de 

prever a [sua] necessidade (…) num meio natural e complexo como o estuário de Mira – (…) evolução (…) 

dependente da (…) ocorrência de cheias, de tempestades provenientes do oceano, da disponibilidade e 

transporte de sedimentos na bacia hidrográfica e na zona costeira, de intervenções feitas ao longo da 

bacia (…), estima[ndo]-se que (…) possa surgir à escala da década” (NEMUS, 2014b). Em termos de 

recorrência para a manutenção das cotas de projeto, a diferença entre ambos os cenários (B e C) não será 

muito significativa. 

Quanto à escolha dos locais para deposição do material descolha dos locais para deposição do material descolha dos locais para deposição do material descolha dos locais para deposição do material dragadoragadoragadoragado, a realimentação da praia da Franquia 

prende-se com a necessidade e a utilidade em recriar uma praia de maior largura e extensão; o 

enchimento “numa zona mais alargada terá ainda o benefício de poder potencialmente assegurar um 

maior tempo de vida útil à obra de realimentação já que, fazendo-se o transporte de montante para 

jusante, é legítimo presumir que futuras deslocações dos sedimentos depositados nesta fase tenham 

tendência a migrar para jusante e contribuir assim para manter por um maior período de tempo a 

alimentação da zona onde os fenómenos de erosão são atualmente mais preocupantes” (NEMUS, 2014a). 

O preenchimento de zonas debilitadas do campo dunar que se localiza a noroeste da praia da Franquia e o 

robustecimento da alta-praia da praia oceânica adjacente (praia do Carreiro da Fazenda) (cenários B e C) 

visam acomodar os dragados excedentários num local próximo e onde irão potencialmente realimentar a 

praia da Franquia, por transporte eólico, para além de permitirem reabilitar zonas do campo dunar 

debilitadas pela erosão (NEMUS, 2014b). 
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A utilização dos dragados excedentes na realimentação da face oeste da praia das Furnas (no cenário C) 

encontra justificação no seu potencial balnear e na sua maior capacidade para acomodar sedimentos, 

relativamente por exemplo à face norte da mesma praia e após ter-se considerado esgotada a capacidade 

dos locais referidos anteriormente. 
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2.2. Geologia 

3. Desenvolver, no capítulo da geologia, a descrição dos processos naturais associados à formação e 3. Desenvolver, no capítulo da geologia, a descrição dos processos naturais associados à formação e 3. Desenvolver, no capítulo da geologia, a descrição dos processos naturais associados à formação e 3. Desenvolver, no capítulo da geologia, a descrição dos processos naturais associados à formação e 

evolução do sevolução do sevolução do sevolução do sistema dunar existente entre a Praia da Franquia e a Praia do Carreiro da Fazenda, e istema dunar existente entre a Praia da Franquia e a Praia do Carreiro da Fazenda, e istema dunar existente entre a Praia da Franquia e a Praia do Carreiro da Fazenda, e istema dunar existente entre a Praia da Franquia e a Praia do Carreiro da Fazenda, e 

caracterizar a morfologia do campo dunar em conformidade com esses processos.caracterizar a morfologia do campo dunar em conformidade com esses processos.caracterizar a morfologia do campo dunar em conformidade com esses processos.caracterizar a morfologia do campo dunar em conformidade com esses processos.    

O sistema dunar entre a praia da Franquia e a praia do Carreiro da Fazenda faz parte de um conjunto de 

depósitos arenosos de natureza eólica que se dispõem ao longo da costa Alentejana. De forma 

descontínua ao longo da costa entre o Sul de Sines e o Cabo Sardão ocorrem diversos depósitos eólicos, 

sendo que o sistema dunar imediatamente a Norte do estuário do Mira corresponde a um pequeno 

afloramento relativamente comparado com aqueles que se desenvolvem a Sul da praia de S. Torpes.   

 
Nota: As setas indicam a orientação preferencial dos ventos de formação. 
Fonte: Pereira & Angelucci (2004). 

Figura 1 – Acumulações arenosas eólicas a Sul de Sines 

A formação das dunas entre a praia da Franquia e a praia do Carreiro da Fazenda é similar à maioria das 

acumulações arenosas que ocorrem ao longo da costa. A sua formação está associada a um conjunto de 

fatores interdependentes, nomeadamente à disponibilidade e granulometria das areias na praia e às 

condições climatológicas, em particular dos ventos. É simultaneamente influenciada por fatores como as 

características morfológicas da plataforma litoral, a humidade do solo e do ar, a posição do nível freático, 

a vegetação e a agitação marítima.  
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Este sistema dunar caracteriza-se por um cordão dunar frontal que delimita a praia do Carreiro da Fazenda, 

seguido por dunas interiores, que em algumas zonas já apresentam características de dunas longitudinais 

e parabólicas mais evoluídas. A presença de dunas interiores com características mais evoluídas, a relativa 

extensão do sistema dunar e a cobertura vegetal que estabiliza vários desses relevos bem 

individualizados são reflexo do facto de não serem recentes.  

 
                                       Fonte: Vieira (2014). 

 

Figura 2 – Desenvolvimento sequencial de um sistema dunar 

O alinhamento dunar frontal apresenta-se atualmente com sinais de erosão, descontínuo e com cristas a 

cotas máximas da ordem dos +11 m (ZH). Para leste ocorrem duas amplas zonas deprimidas com cotas 

compreendidas entre +8 m (ZH) e +10 m (ZH), circundadas por cristas de dunas com cristas variáveis entre 

+16 m (ZH) e +27 m (ZH), já próximo do núcleo urbano de Vila Nova de Milfontes. 

A Sudeste, a ligação do sistema dunar à praia da Franquia é bruscamente interrompida pela estrada 

marginal de Vila Nova de Milfontes. 

Na Figura 3 apresenta-se o macrozonamento elaborado por Pereira (1987) do troço costeiro em que se 

integra o sistema dunar entre as praias do Carreiro da Fazenda e da Franquia. 



 

8 Ad_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Aditamento 

 
~                                    Fonte: Pereira (1987) 

Figura 3 – Zonamento do troço costeiro em que se integra o sistema dunar entre as praias do Carreiro da 

Fazenda e da Franquia 

A evolução atual deste sistema dunar é determinada, quer por fenómenos naturais, quer antrópicos. Esta 

evolução é marcada por um conjunto de fenómenos conjugados entre si, e que na generalidade ocorrem 

em toda a costa Portuguesa. 

À semelhança de outros sistemas dunares do litoral Português, as dunas frontais (a Noroeste) do sistema 

dunar entre as praias da Franquia e do Carreiro da Fazenda estão sujeitas à erosão perpetuada pela 

ondulação incidente na costa. Esta situação tem conduzido ao recuo do sistema dunar frontal da praia do 

Carreiro da Fazenda, originando, em grande extensão do troço costeiro, um contacto praia/duna em 

arriba.  
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                  Foto: NEMUS (Maio de 2015). 

Fotografia 1 – Duna frontal em arriba em grande parte da extensão da praia do Carreiro da Fazenda 

Para além da erosão provocada pela ação mecânica das ondas, o sistema dunar apresenta sintomas de 

degradação resultantes da ação combinada da ação humana e do vento que se faz sentir na região.  

O pisoteio das dunas, maioritariamente durante a época balnear, origina uma baixa densidade da 

vegetação ao longo dos trajetos principais, o que aumenta a mobilização de partículas e faz com que o 

sistema dunar progrida de forma gradual à sua própria custa. O vento, aproveitando a ausência de 

cobertura vegetal, faz movimentar as partículas arenosas, formando duas clareiras principais alinhadas 

segundo a direção dominante do vento (Oes-Noroeste/Noroeste), subsistindo os relevos estabilizados 

pela vegetação. 

Não obstante os evidentes sinais de erosão, parte significativa da extensão do sistema dunar apresenta-se 

robustecido e estabilizado pela vegetação, encontrando-se inativo/estabilizado devido à inexistência de 

trânsito de areias nas áreas em que são ausentes a ação marinha e antrópica. 

Devido à construção da estrada de ligação a Vila Nova de Milfontes, a praia da Franquia não apresenta 

ligação direta com o sistema dunar que se desenvolve desde a praia do Carreiro da Fazenda. Na 

extremidade Noroeste da praia ocorrem, atualmente, pequenas acumulações eólicas, sem estrutura dunar 

e com vegetação incipiente. 
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            Foto: NEMUS (Maio de 2015). 

Fotografia 2 – Aspeto do corredor eólico, sem vegetação, que se individualiza ao longo do sistema dunar 

Para a avaliação das condições de evolução do sistema dunar, sobretudo frontal, entre as praias do 

Carreiro da Fazenda e da Franquia foram analisadas as fotografias aéreas datadas de 1947, 1958, 1969, 

1996, 2008 e 2012, considerando como referência o alinhamento frontal de vegetação. 

Devido à qualidade das fotografias aéreas, não é possível observar uma linha de vegetação bem definida 

nos vôos de 1947, 1958 e 1969, quer do lado da praia do Carreiro da Fazenda, quer do lado da praia da 

Franquia, pelo que as mesmas não foram utilizadas para este fim. 

A fotografia aérea de 1985 apresenta as melhores condições de observação do primeiro alinhamento de 

vegetação da duna frontal da praia do Carreiro da Fazenda, constituindo esta a referência para a análise da 

evolução ao longo dos últimos anos. A duna frontal apresenta um alinhamento descontínuo de Norte para 

Sul. 

Na fotografia aérea de 1985 aparece pela primeira vez o acesso que foi construído na marginal de Vila 

Nova de Milfontes e que corta o sistema praia-duna da praia da Franquia. Em 1985 são bem observáveis os 

corredores eólicos que cortam a continuidade do sistema dunar. 

Entre 1985 e 1996 verifica-se o recuo do alinhamento frontal das dunas na praia do Carreiro da Fazenda, 

em grande parte da sua extensão. Em aproximadamente 11 anos, na zona central da praia, o recuo chega a 

ser próximo dos 10 m. 

Denota-se contudo uma maior cobertura de vegetação no interior do sistema dunar, mantendo-se, grosso 

modo, as zonas com ausência de cobertura que se verificam atualmente. Na praia da Franquia não se 

verificam alterações à pequena faixa de vegetação que subsiste nas acumulações arenosas na zona de 

transição praia/avenida marginal. 
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Entre 1996 e 2008 verifica-se novo recuo das dunas frontais da praia do Carreiro da Fazenda, 

acompanhado de um aumento das condições de estabilização da porção central do sistema dunar. Embora 

em 2008 fossem evidentes as duas principais clareiras definidas ao longo da direção dos ventos de 

noroeste, a área por elas ocupada é substancialmente inferior à registada em 1996. Na praia da Franquia 

as condições mantém-se as mesmas já verificadas desde 1985. 

Entre 2008 e 2012 continuou a verificar-se o recuo da duna frontal da praia do Carreiro da Fazenda, 

embora com menor expressão do que entre 1985 e 1996 e entre 1996 e 2008.  

Considerando os 27 anos em análise (1985-2012) verificam-se recuos mínimos da duna frontal da praia do 

Carreiro da Fazenda compreendidos 1,3 e 3,6 metros e máximos que atingem valores próximos de 27 m. 

 

Figura 4 – Análise comparativa da linha frontal da vegetação dunar na praia do Carreiro da Fazenda 
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4. lndicar se poderá existir relação entre a recente erosão da Praia da Franquia, e a deslocação da linha de 4. lndicar se poderá existir relação entre a recente erosão da Praia da Franquia, e a deslocação da linha de 4. lndicar se poderá existir relação entre a recente erosão da Praia da Franquia, e a deslocação da linha de 4. lndicar se poderá existir relação entre a recente erosão da Praia da Franquia, e a deslocação da linha de 

costa da Praia das Furnas para W, com a consequente migrcosta da Praia das Furnas para W, com a consequente migrcosta da Praia das Furnas para W, com a consequente migrcosta da Praia das Furnas para W, com a consequente migração da parte terminal do canal principal para ação da parte terminal do canal principal para ação da parte terminal do canal principal para ação da parte terminal do canal principal para 

Norte (ou a sua rotação no sentido levógiro).Norte (ou a sua rotação no sentido levógiro).Norte (ou a sua rotação no sentido levógiro).Norte (ou a sua rotação no sentido levógiro).    

A análise dos levantamentos batimétricos entre 1899 e 2013 mostra que em 114 anos se verificou um 

deslocamento, para Norte, do canal próximo da margem direita (praia da Franquia). Esta situação é 

acompanhada pelo crescimento do banco arenoso que bifurca o escoamento na vazante.  

Neste mesmo período, o canal próximo da margem esquerda/canal principal (praia das Furnas), deslocou-

se em direção a Sul. Na embocadura, o canal principal sofre, de facto, uma migração em direção a 

Noroeste entre 1899 e 2013, mas as alterações mais significativas ocorrem até 1927. Conforme se observa 

na Figura 5, entre 2002 e 2013, as alterações à posição da porção terminal do canal principal são pouco 

expressivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Evolução do trecho terminal do canal principal 

A análise comparativa de fotografias aéreas entre 1947 e 2013 permite verificar o avanço da duna frontal 

das Furnas para Oeste. Por outro lado, na praia das Furnas virada ao estuário são evidentes os problemas 

de erosão, situação consonante com a migração do canal principal para Sul. 

Os dados disponíveis parecem evidenciar que a erosão da praia da Franquia não é recente, uma vez que os 

levantamentos batimétricos disponíveis mostram que entre 1927 e 2002 ocorre erosão em ambas as 

margens do estuário. 
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Os dados disponíveis não permitem estabelecer com confiança uma relação direta entre a erosão da praia 

da Franquia e a acreção da parte marítima da praia das Furnas. A existência de uma relação entre as duas 

situações é possível, uma vez que não se conhecem, para além do estuário do Mira, outras fontes 

sedimentares de importância nesta zona costeira passíveis de contribuir para a acreção que se verificou ao 

longo dos anos.  

Contudo, tal não é possível de afirmar com confiança, uma vez que não é possível confirmar a origem em 

concreto das areias depositadas na praia das Furnas. Essas areias podem ter origens diversas dentro do 

estuário, desde logo das areias da porção estuarina da praia das Furnas, da praia da Franquia, ou ainda de 

zonas mais interiores do estuário (transportadas em períodos de cheia). 

 

5. Apresentar a classificação das amostras recolhidas no estuário 5. Apresentar a classificação das amostras recolhidas no estuário 5. Apresentar a classificação das amostras recolhidas no estuário 5. Apresentar a classificação das amostras recolhidas no estuário com base na análise estatística dos com base na análise estatística dos com base na análise estatística dos com base na análise estatística dos 

parâmetros granulométricos. A descrição granulométrica deverá incluir:parâmetros granulométricos. A descrição granulométrica deverá incluir:parâmetros granulométricos. A descrição granulométrica deverá incluir:parâmetros granulométricos. A descrição granulométrica deverá incluir:    

----    Classificação textural (diagramas ternários, Folk 1954).Classificação textural (diagramas ternários, Folk 1954).Classificação textural (diagramas ternários, Folk 1954).Classificação textural (diagramas ternários, Folk 1954).    

----    0s parâmetros estatísticos básicos que podem descrever a curva granulométrica, i.e. a mé0s parâmetros estatísticos básicos que podem descrever a curva granulométrica, i.e. a mé0s parâmetros estatísticos básicos que podem descrever a curva granulométrica, i.e. a mé0s parâmetros estatísticos básicos que podem descrever a curva granulométrica, i.e. a média, a dia, a dia, a dia, a 

calibração (sorting), a assimetria (skewness) e a angulosidade (kurtosis), baseados na metodologia de calibração (sorting), a assimetria (skewness) e a angulosidade (kurtosis), baseados na metodologia de calibração (sorting), a assimetria (skewness) e a angulosidade (kurtosis), baseados na metodologia de calibração (sorting), a assimetria (skewness) e a angulosidade (kurtosis), baseados na metodologia de 

Folk e Ward (1957).Folk e Ward (1957).Folk e Ward (1957).Folk e Ward (1957).    

----    Curvas de distribuição do sedimento da amostra (Escala Wentworth, 1922).Curvas de distribuição do sedimento da amostra (Escala Wentworth, 1922).Curvas de distribuição do sedimento da amostra (Escala Wentworth, 1922).Curvas de distribuição do sedimento da amostra (Escala Wentworth, 1922).    

Conforme referido no EIA (capítulo 4.5. do Relatório Síntese – Volume I) a caracterização dos sedimentos 

da área de intervenção é efetuada com base nos resultados de duas campanhas de recolha e análise 

laboratorial de sedimentos, sendo que estas campanhas tiveram objetivos diferenciados e decorreram em 

períodos também diferenciados. 

A primeira campanhaprimeira campanhaprimeira campanhaprimeira campanha, realizada em dezembro de 2013, no âmbito do Estudo Hidromorfológico na foz do 

rio Mira (NEMUS, 2014a), compreendeu a recolha de nove amostras de sedimentos superficiais em 

estações distribuídas pelo trecho terminal do estuário do rio Mira (canal do estuário, embocadura, banco 

arenoso e praia) e pela praia da Franquia (praia emersa), e destinou-se a avaliar as características 

granulométricas dos sedimentos de uma área mais vasta do que aquela que era alvo de avaliação no EIA. 
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A segunda campanhasegunda campanhasegunda campanhasegunda campanha, realizada em agosto de 2014, no âmbito do Estudo Prévio do projeto em avaliação 

(NEMUS, 2014b), destinou-se a determinar as características físicas e o grau de contaminação dos 

sedimentos a dragar (nos canais e no banco arenoso da área de intervenção), dando cumprimento à 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro – diploma que fixa as regras do regime de utilização dos 

recursos hídricos. Nesta campanha foram recolhidas onze amostras representativas dos sedimentos 

superficiais e em profundidade em oito estações de amostragem. 

Os objetivos diferenciados das campanhas refletem-se de forma correlativa na informação disponível para 

tratamento estatístico.  

Porque a campanha realizada no âmbito do Estudo Hidromorfológico na foz do rio Mira (NEMUS, 2014a) se 

destinou exclusivamente a caracterizar as principais frações granulométricas dos sedimentos, a mesma 

compreendeu uma análise laboratorial com a inclusão de um conjunto de 15 peneiros que permitiram uma 

primeira separação das frações grosseiras com diâmetro superior a 2 mm e 0,075 mm. A fração da amostra 

com partículas de dimensão granulométrica inferior a 0,075 mm foi sujeita a um processo de decantação 

que se baseia na Lei de Stockes. A análise granulométrica por sedimentação foi efetuada de acordo com a 

Norma LNEC E196:1966.  

No caso da campanha realizada no âmbito do Estudo Prévio em avaliação (NEMUS, 2014b), e uma vez que 

a Portaria n.º 145/2007, de 12 de novembro se destina a avaliar as condições de gestão do material 

dragado, apenas foram obtidas as percentagens das principais frações definidas por este diploma (% 

seixo, % areia, % silte, % argila). Para tal utilizaram-se dois peneiros para a separação da fração superior a 

2 mm (seixos) e entre 0,063 mm e 2 mm (areias). A fração inferior a 0,063 mm (siltes e argilas) foi sujeita a 

um processo de sedimentação. 

Assim, e porque os objetivos das campanhas eram diferenciados, também os dados disponíveis o são. No 

primeiro caso a informação granulométrica disponível é bastante mais vasta, enquanto no segundo caso 

os dados disponíveis não permitem a apresentação de uma curva granulométrica com o rigor que se 

justifica numa análise granulométrica clássica (uma vez que só estão disponíveis por amostra quatro 

resultados). Conforme referido, e nos termos da legislação em vigor, as amostras recolhidas no âmbito do 

Estudo Prévio destinavam-se essencialmente à avaliação da contaminação, sendo que as análises 

granulométricas exigidas apenas contemplam as frações principais (seixo, areia, silte e argila). Por este 

motivo, não são apresentadas curvas granulométricas para as onze amostras recolhidas no âmbito do 

Estudo Prévio. 

Apresenta-se seguidamente a classificação das amostras tendo por base os dados disponíveis. 
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Como se pode observar nos didididiagramas ternários da classificação de Folk (1954)agramas ternários da classificação de Folk (1954)agramas ternários da classificação de Folk (1954)agramas ternários da classificação de Folk (1954), todas as amostras se 

enquadram na dimensão das areias. Os resultados dos parâmetros estatísticos de Folk e Ward (1957) 

evidenciam o predomínio da fração granulométrica das areias médias.  

Conforme referido no Estudo Prévio e no EIA, apenas a amostra S1 sup apresenta frações granulométricas 

mais grosseiras do que as areias médias devido à presença de conchas (25% da amostra). Esta amostra 

classifica-se como areia grosseira de acordo com os limites dimensionais de    WentworthWentworthWentworthWentworth e areia 

cascalhenta de acordo com a projeção no Diagrama Ternário de Folk (1954). 
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Figura 6 – Diagrama ternário de Folk (1954) para as frações grosseiras das amostras recolhidas no âmbito 

do Estudo Hidromorfológico e do Estudo Prévio 
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Figura 7 – Diagrama ternário de Folk (1954) para as frações finas das amostras recolhidas no âmbito do 

Estudo Hidromorfológico e do Estudo Prévio 

No Quadro 1 sintetizam-se os resultados das estatísticas dos parâmetros granulométricos de Folk e Wardestatísticas dos parâmetros granulométricos de Folk e Wardestatísticas dos parâmetros granulométricos de Folk e Wardestatísticas dos parâmetros granulométricos de Folk e Ward 

(1957)(1957)(1957)(1957) para cada uma das amostras analisadas nas diferentes campanhas. 

Quadro 1 – Estatísticas dos parâmetros granulométricos de Folk e Ward (1957) de amostras recolhidas no 

âmbito do Estudo Hidromorfológico 

Campanha 
Área de 

intervenção 
Amostra 

Média 
(µm) 

Desvio 
padrão 
(µm) 

Assimetria 
(µm) 

Curtose 
(µm) 

Estudo 

Hidromorfológico 

na foz do rio Mira 

(NEMUS, 2014a) 

√ 

A2 432,1 1,790 -0,169 1,490 

A3 428,8 2,233 -0,276 2,459 

A4 422,5 2,509 -0,279 2,937 

A8 298,6 2,330 -0,472 4,948 

A9 405,6 2,760 -0,261 3,537 

Envolvente 

direta 

A1 423,1 1,956 -0,142 1,805 

A5 362,5 2,223 -0,208 4,522 

A6 377,3 2,305 -0,194 3,510 

A7 406,9 2,769 -0,259 3,506 

Os resultados das análises efetuadas no decurso do Estudo Hidromorfológico confirmam que todas as 

amostras correspondem a areias de granulometria média. A dimensão das partículas varia entre 298,6 µm 

e 432,1 µm. 
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Cerca de 78% das amostras são pouco calibradas, sendo que apenas duas amostras se apresentam 

moderadamente calibradas. Todas as amostras apresentam uma distribuição assimétrica negativa em 

torno das partículas finas. Mais de metade das amostras apresenta uma distribuição extremamente 

leptocúrtica, denotando um grau de concentração em torno da média.  

Embora as amostras sujeitas a análise granulométrica no decurso do Estudo Prévio não permitam a 

elaboração de uma curva granulométrica, as estatísticas obtidas, com base nos dados disponíveis, 

sobretudo a média, não são substancialmente diferentes das obtidas para as amostras recolhidas no 

âmbito do Estudo Hidromorfológico. 

Os valores da média situam-se em torno de 350 µm, ou seja, enquadrando-se na dimensão das areias 

médias. Conforme referido, apenas a amostra S1sup apresenta partículas de maior dimensão, 

correspondendo a uma areia grosseira (503,2 µm). 

As onze amostras apresentam-se pouco calibradas, à semelhança das recolhidas no âmbito do Estudo 

Hidromorfológico. Porque existem poucos dados, não se observa uma tendência, quer para as partículas 

finas, quer para as partículas mais grosseiras. Da mesma forma, os valores da curtose apresentam uma 

distribuição predominantemente platicúrtica, ou seja, com reduzida concentração dos grãos em torno da 

média. 

Quadro 2 – Estatísticas dos parâmetros granulométricos de Folk e Ward (1957) de amostras recolhidas no 

âmbito do Estudo Prévio 

Campanha 
Área de 

intervenção 
Amostra 

Média 
(µm) 

Desvio 
padrão 
(µm) 

Assimetria 
(µm) 

Curtose 
(µm) 

Estudo Prévio do 

projeto em 

avaliação 

(NEMUS, 2014b) 

√ 

S1sup 503,2 2,795 -0,414 0,477 

S2sup 353,6 2,896 0,000 0,738 

S3sup 365,6 2,947 0,000 0,738 

S4sup 354,2 2,890 0,000 0,738 

S4prof 354,4 2,890 0,000 0,738 

S5sup 358,0 2,908 0,000 0,738 

S5prof 359,5 2,917 0,000 0,738 

S6sup 354,0 2,889 0,000 0,738 

S6prof 353,1 2,894 0,000 0,738 

S7sup 353,7 2,892 0,000 0,738 
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6. Apresentar a classificação de amostra recolhidas na praia do Carreiro da Fazenda e do sistema dunar 6. Apresentar a classificação de amostra recolhidas na praia do Carreiro da Fazenda e do sistema dunar 6. Apresentar a classificação de amostra recolhidas na praia do Carreiro da Fazenda e do sistema dunar 6. Apresentar a classificação de amostra recolhidas na praia do Carreiro da Fazenda e do sistema dunar 

entre a Praia da Fazenda e a Praia da Franquia (duas amostras de praia e centre a Praia da Fazenda e a Praia da Franquia (duas amostras de praia e centre a Praia da Fazenda e a Praia da Franquia (duas amostras de praia e centre a Praia da Fazenda e a Praia da Franquia (duas amostras de praia e cinco amostras recolhidas nas inco amostras recolhidas nas inco amostras recolhidas nas inco amostras recolhidas nas 

cristas das dunas ao longo do sistema dunar transgressivo), com base na análise estatística dos cristas das dunas ao longo do sistema dunar transgressivo), com base na análise estatística dos cristas das dunas ao longo do sistema dunar transgressivo), com base na análise estatística dos cristas das dunas ao longo do sistema dunar transgressivo), com base na análise estatística dos 

parâmetros granulométricos. A descrição granulométrica devera incluir:parâmetros granulométricos. A descrição granulométrica devera incluir:parâmetros granulométricos. A descrição granulométrica devera incluir:parâmetros granulométricos. A descrição granulométrica devera incluir:    

----    Classificação textural (diagramas ternários, Folk 1954).Classificação textural (diagramas ternários, Folk 1954).Classificação textural (diagramas ternários, Folk 1954).Classificação textural (diagramas ternários, Folk 1954).    

----    0s parâmetros estatísticos básicos que podem descrever a curva granulométrica, i.e. a média, a 0s parâmetros estatísticos básicos que podem descrever a curva granulométrica, i.e. a média, a 0s parâmetros estatísticos básicos que podem descrever a curva granulométrica, i.e. a média, a 0s parâmetros estatísticos básicos que podem descrever a curva granulométrica, i.e. a média, a 

calibração (sorting), a assimetria (skewness) e a angulosidade (kurtosis), baseados na metodologia de calibração (sorting), a assimetria (skewness) e a angulosidade (kurtosis), baseados na metodologia de calibração (sorting), a assimetria (skewness) e a angulosidade (kurtosis), baseados na metodologia de calibração (sorting), a assimetria (skewness) e a angulosidade (kurtosis), baseados na metodologia de 

Folk e Ward (1957).Folk e Ward (1957).Folk e Ward (1957).Folk e Ward (1957).    

----    Curvas de distribuição do sedimento Curvas de distribuição do sedimento Curvas de distribuição do sedimento Curvas de distribuição do sedimento da amostra (Escala Wentworth, 1922).da amostra (Escala Wentworth, 1922).da amostra (Escala Wentworth, 1922).da amostra (Escala Wentworth, 1922).    

No seguimento deste ponto do pedido de elementos adicionais, foi realizada, no âmbito do presente 

Aditamento, uma terceira campanha de análises físicas de onze amostras de sedimentosterceira campanha de análises físicas de onze amostras de sedimentosterceira campanha de análises físicas de onze amostras de sedimentosterceira campanha de análises físicas de onze amostras de sedimentos. A distribuição 

das onze amostras de sedimentos é a seguinte: 

• duas amostras na praia do Carreiro da Fazenda (A e B); 

• cinco amostras no sistema dunar entre a praia do Carreiro da Fazenda e a praia da Franquia 

(C, D, E, F, G); 

• quatro amostras na praia da Franquia (H, I, J, L). 
 

 

Figura 8 – Localização das estações de amostragem de sedimentos recolhidas no âmbito do Aditamento, 

do Estudo Prévio e do Estudo Hidromorfológico 
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As amostras foram recolhidas na primeira semana de Maio de 2015.  

A colheita de amostras incidiu sobre os primeiros 5 cm a 10 cm da superfície do terreno, tendo sido 

rejeitados os sedimentos da camada superficial das areias, uma vez que estes poderão não ser totalmente 

representativos da globalidade dos depósitos arenosos. A amostragem compreendeu a recolha de cerca 

de 1 kg de areia por estação de amostragem. 

As recolhas na praia da Franquia foram efetuadas em condições de baixa-mar, permitindo desta forma 

aceder com maior facilidade e em condições de segurança aos locais de recolha na zona entre-marés. 

 
Foto: NEMUS (Maio de 2015). 

 
Foto: NEMUS (Maio de 2015). 

Fotografia 3 – Amostra de areia recolhida na praia do 

Carreiro da Fazenda 

Fotografia 4 – Amostra de areia recolhida no sistema 

dunar a intervencionar 

As análises granulométricas mostram, à semelhança do que se verifica com os sedimentos recolhidos nas 

áreas a dragar, o predomínio da fração arenosa. A maioria destas areias é de granulometria média (64%), 

sendo que 36% correspondem a areias grosseiras. A fração fina é inexpressiva em qualquer uma das 

amostras. A amostra J, recolhida na praia da Franquia, é a única que apresenta uma percentagem mais 

expressiva de partículas da dimensão do seixo (11%). 
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Quadro 3 – Características físicas das amostras recolhidas no âmbito do Parecer da Comissão de 

Avaliação. 

Local Amostra 
Granulometria (%) 

Seixo Areia Silte Argila 

Praia do Carreiro da Fazenda 
A 0 99,8 0 0,2 

B 0,1 99,9 0 0 

Sistema dunar entre a Praia do Carreiro da 

Fazenda e a Praia da Franquia 

C 0 100 0 0 

D 0 99,6 0 0,4 

E 0 99,7 0 0,3 

F 0 99,6 0 0,4 

G 0 99,9 0 0,1 

Praia da Franquia 

H 0 99,5 0 0,5 

I 2,2 96,4 0 1,4 

J 11,1 87,1 0 1,8 

L 0,2 98,9 0 0,9 

A projeção dos resultados nos diagramas ternários da classificação de Folk (1954) mostra o predomínio 

das areias, à semelhança do que se verifica nos locais a dragar. A análise comparativa da projeção dos 

resultados destas amostras e daquelas que foram recolhidas nas áreas a dragar (Figura 6 e Figura 7) 

mostra uma distribuição praticamente similar das frações. 
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Figura 9 – Diagrama ternário de Folk (1954) para as frações grosseiras das amostras recolhidas no âmbito 

do Aditamento 



 

Ad_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 21 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Aditamento 

SiltClay

Sand

90%

50%

10%

Sand %

Sand

Clayey Sand Muddy Sand

Sandy Clay Sandy SiltSandy Mud

Clay Mud Silt

Silty Sand

L

TEXTURAL GROUP:
IGNORING GRAVEL

FRACTION   

Sand

SAMPLE IDENTITY:

 

Figura 10 – Diagrama ternário de Folk (1954) para as frações finas das amostras recolhidas no âmbito do 

Aditamento 

No quadro seguinte sintetizam-se os resultados das estatísticas dos parâmetros granulométricos de Folk e 

Ward (1957) para cada uma das onze amostras analisadas no âmbito do Aditamento. 

Quadro 4 – Estatísticas dos parâmetros granulométricos de Folk e Ward (1957) para as amostras 

recolhidas no âmbito do Aditamento 

Local Amostra 
Média 
(µm) 

Desvio 
padrão 
(µm) 

Assimetria 
(µm) 

Curtose 
(µm) 

Praia do Carreiro da 

Fazenda 

A 483,5 1,451 -0,111 0,773 

B 513,6 1,420 -0,184 0,926 

Sistema dunar entre a 

Praia do Carreiro da 

Fazenda e a Praia da 

Franquia 

C 386,1 1,423 0,315 0,975 

D 544,9 1,391 -0,185 1,010 

E 515,8 1,438 -0,182 0,916 

F 458,5 1,467 -0,021 0,740 

G 465,2 1,460 -0,039 0,743 

Praia da Franquia 

H 475,4 1,468 -0,104 0,763 

I 462,7 1,500 -0,049 0,744 

J 536,1 1,852 0,145 1,943 

L 462,4 1,482 -0,073 0,749 
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Os resultados mostram que a dimensão média das partículas varia entre 386,1 µm e 544,9 µm, valores 

obtidos em amostras recolhidas no sistema dunar entre a praia do Carreiro da Fazenda e a praia da 

Franquia. 

Aproximadamente 82% das amostras apresenta-se muito bem calibrada e 18% bem calibrada a 

moderadamente calibrada. Cerca de metade das amostras apresenta assimetria negativa, sendo que 36% 

apresentam dispersão simétrica em torno da média. Por fim, 55% das amostras apresenta uma 

distribuição platicúrtica, 36% mesocúrtica e 9% muito leptocúrtica. 

 

7. Justificar (I) o posicionamento da linha dos 7. Justificar (I) o posicionamento da linha dos 7. Justificar (I) o posicionamento da linha dos 7. Justificar (I) o posicionamento da linha dos ----1 (ZH) nas alternativas B e C, (II) porque, sendo extraídos 1 (ZH) nas alternativas B e C, (II) porque, sendo extraídos 1 (ZH) nas alternativas B e C, (II) porque, sendo extraídos 1 (ZH) nas alternativas B e C, (II) porque, sendo extraídos 

volumes de sedimento distintos, esse posicionamento e idêntico, e (Ill) porque não foi contemplada a volumes de sedimento distintos, esse posicionamento e idêntico, e (Ill) porque não foi contemplada a volumes de sedimento distintos, esse posicionamento e idêntico, e (Ill) porque não foi contemplada a volumes de sedimento distintos, esse posicionamento e idêntico, e (Ill) porque não foi contemplada a 

colocação de maior quantidade (ou a tocolocação de maior quantidade (ou a tocolocação de maior quantidade (ou a tocolocação de maior quantidade (ou a totalidade) do sedimento na Praia da Franquia, até ao limite onde a talidade) do sedimento na Praia da Franquia, até ao limite onde a talidade) do sedimento na Praia da Franquia, até ao limite onde a talidade) do sedimento na Praia da Franquia, até ao limite onde a 

corrente de vazante e enchente, após a dragagem, se começa a fazer sentir com mais intensidade (ver corrente de vazante e enchente, após a dragagem, se começa a fazer sentir com mais intensidade (ver corrente de vazante e enchente, após a dragagem, se começa a fazer sentir com mais intensidade (ver corrente de vazante e enchente, após a dragagem, se começa a fazer sentir com mais intensidade (ver 

página 317 do Relatório Síntese).página 317 do Relatório Síntese).página 317 do Relatório Síntese).página 317 do Relatório Síntese).    

A análise da evolução morfológica da porção submersa recente da porção terminal do estuário do rio Mira 

realizada no estudo hidromorfológico que antecedeu o Estudo Prévio concluiu que, “em 1899, (…) na zona 

onde o estuário apresenta maior largura, em frente à praia da Franquia, parecia já desenvolver-se um 

banco sedimentar de pequenas dimensões” atingindo “profundidades superiores ao zero hidrográfico” e 

“circundado por dois canais” com profundidades superiores a -1 m (ZH) (NEMUS, 2014a). Neste contexto, o 

posicionamento da linha dos posicionamento da linha dos posicionamento da linha dos posicionamento da linha dos ----1 m (ZH)1 m (ZH)1 m (ZH)1 m (ZH) para a dragagem do banco arenoso nas alternativas B e C mostrou 

ser aquele que produzia uma alteração ao padrão do escoamento na vazante, observando-se a circulação 

da água ao longo de um único canal (NEMUS, 2014a). Por outro lado, esta cota permite a navegação de 

embarcações com um calado de cerca de 0,5 m, neste local do estuário, mesmo em situações de maré 

baixa. 
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Apesar da extração de volumes de sedimentos distintos no canal principal de vazante, o posicionamento posicionamento posicionamento posicionamento 

idêntico da linha dos idêntico da linha dos idêntico da linha dos idêntico da linha dos ----1 m (ZH)1 m (ZH)1 m (ZH)1 m (ZH) para a dragagem do banco arenoso nos dois cenários é o suficiente para em 

ambos os cenários existir “uma alteração ao escoamento comparativamente com a situação de referência. 

As enchentes e as vazantes passam a ser efetuadas por um único canal com intensidades semelhantes 

(cerca de 0,5 ms-1 no canal central e 0,2 ms-1 no canal junto da praia). (…) as diminuições na vazante são da 

mesma ordem de grandeza das obtidas para o cenário 2 [cenário A] (…) com a vantagem da área de 

diminuição ser maior que a visualizada através das simulações obtidas para o Cenário 2 [cenário A]. (…) 

estes cenários trazem também um incremento das velocidades junto do local onde está atualmente o 

banco de areia da ordem de 0,3 ms-1” (NEMUS, 2014a). A proposta feita para a praia da Franquia 

corresponde a uma otimização que considera a área do banco a dragar à cota -1 m (ZH), a configuração 

natural de uma praia (emersa e imersa), e a largura da praia observada nas fotografias aéreas de meados 

do século XX. 

Foi considerada e até certo ponto concretizada a colocaçãcolocaçãcolocaçãcolocação de maior quantidade de material dragado na o de maior quantidade de material dragado na o de maior quantidade de material dragado na o de maior quantidade de material dragado na 

Praia da FranquiaPraia da FranquiaPraia da FranquiaPraia da Franquia, durante a elaboração do Estudo Prévio, onde se propôs a reconstrução de uma porção 

dunar que existia na praia da Franquia, traduzindo-se numa realimentação mais robusta da praia, nos 

cenários B e C, relativamente à proposta no cenário A (NEMUS, 2014b). Até aqui a realimentação procurava 

mimetizar a configuração da praia num passado recente; a adição de mais areia implicaria um aumento da 

largura da praia e uma diminuição da secção de escoamento do estuário, com consequências difíceis de 

prever no hidrodinamismo e no transporte de sedimentos neste troço do estuário, dado corresponder a 

uma alteração às condições estudadas/experimentadas no passado recente do estuário. 

 

8. Apresentar a localização8. Apresentar a localização8. Apresentar a localização8. Apresentar a localização    dos perfis representativos do enchimento da Praia da Franquia apresentados dos perfis representativos do enchimento da Praia da Franquia apresentados dos perfis representativos do enchimento da Praia da Franquia apresentados dos perfis representativos do enchimento da Praia da Franquia apresentados 

nas páginas 26 e 28 do Relatório Síntese.nas páginas 26 e 28 do Relatório Síntese.nas páginas 26 e 28 do Relatório Síntese.nas páginas 26 e 28 do Relatório Síntese.    

A localização dos perfis representativos do enchimento da Praia da Franquia, bem como a localização dos 

perfis das reconstruções dunares propostas não foram, por lapso, integradas nos Desenhos 2, 3 e 5 do EIA 

(Volume II – Anexo IV), como se refere no Relatório Síntese, pelo que os mesmos se apresentam revistos 

em anexo (Anexo A.IV). Não obstante, as mesmas constam dos Desenhos 6 a 8 do Estudo Prévio (Volume II 

– Peças Desenhadas). 

 

9. lndicar a cota da estrada no trecho contíguo à Praia da Franquia, particularmente na faixa em que a 9. lndicar a cota da estrada no trecho contíguo à Praia da Franquia, particularmente na faixa em que a 9. lndicar a cota da estrada no trecho contíguo à Praia da Franquia, particularmente na faixa em que a 9. lndicar a cota da estrada no trecho contíguo à Praia da Franquia, particularmente na faixa em que a 

realimentação prevista está perto da estrada.realimentação prevista está perto da estrada.realimentação prevista está perto da estrada.realimentação prevista está perto da estrada.    

A cota da estrada no trecho contíguo à praia da Franquia varia entre 6,76 m e 8,66 m (NMM). 
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10. Disponibilizar à CA os seguintes Estudos, mencionados no EIA:10. Disponibilizar à CA os seguintes Estudos, mencionados no EIA:10. Disponibilizar à CA os seguintes Estudos, mencionados no EIA:10. Disponibilizar à CA os seguintes Estudos, mencionados no EIA:    

----    NEMUS (2014). Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a NEMUS (2014). Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a NEMUS (2014). Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a NEMUS (2014). Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de Medidas de Ação para a 

minimização do processo de Erosão na Praia da Franquia. Sociedade minimização do processo de Erosão na Praia da Franquia. Sociedade minimização do processo de Erosão na Praia da Franquia. Sociedade minimização do processo de Erosão na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira.Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira.Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira.Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira.    

----    NEMUS (2014). Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar NEMUS (2014). Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar NEMUS (2014). Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar NEMUS (2014). Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar 

na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira.na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira.na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira.na Praia da Franquia. Sociedade Polis Litoral Sudoeste, S.A. Odemira.    

O proponente confirmou que, conforme requerido pela legislação aplicável, com o EIA foi entregue, à 

entidade licenciadora, o projeto que é objeto do EIA (NEMUS, 2014b), de que o estudo hidromorfológico 

(NEMUS, 2014a) é um dos anexos (Anexo I). Em todo o caso, para facilitar a análise dos mesmos em 

conjunto com o presente Aditamento e de forma a ir ao encontro deste ponto do pedido, o Estudo Prévio 

(Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da 

Franquia – NEMUS 2014b) e respectivo Anexo I (Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e Definição de 

Medidas de Ação para a minimização do processo de Erosão na Praia da Franquia – NEMUS, 2014a), bem 

como o EIA, são entregues novamente, com a versão em suporte digital do Aditamento. 
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2.3. Fatores Biológicos e Ecológicos 

11. Para o local em questão, situado no SIC Rede Natura 2000 Costa Sudoe11. Para o local em questão, situado no SIC Rede Natura 2000 Costa Sudoe11. Para o local em questão, situado no SIC Rede Natura 2000 Costa Sudoe11. Para o local em questão, situado no SIC Rede Natura 2000 Costa Sudoeste, são referenciados diversos ste, são referenciados diversos ste, são referenciados diversos ste, são referenciados diversos 

Habitats de interesse conservacionista, nomeadamente os 1110 + 1130 + 1140 + 1310 + 1320 + 1410 + 1420 e Habitats de interesse conservacionista, nomeadamente os 1110 + 1130 + 1140 + 1310 + 1320 + 1410 + 1420 e Habitats de interesse conservacionista, nomeadamente os 1110 + 1130 + 1140 + 1310 + 1320 + 1410 + 1420 e Habitats de interesse conservacionista, nomeadamente os 1110 + 1130 + 1140 + 1310 + 1320 + 1410 + 1420 e 

ainda 2110 + 2120 + 2130* (habitat prioritário), para além de diversas espécies de interesse ainda 2110 + 2120 + 2130* (habitat prioritário), para além de diversas espécies de interesse ainda 2110 + 2120 + 2130* (habitat prioritário), para além de diversas espécies de interesse ainda 2110 + 2120 + 2130* (habitat prioritário), para além de diversas espécies de interesse 

conservacionista. Assim, dconservacionista. Assim, dconservacionista. Assim, dconservacionista. Assim, deverá procedereverá procedereverá procedereverá proceder----se à pormenorização das afetações esperadas dos habitats se à pormenorização das afetações esperadas dos habitats se à pormenorização das afetações esperadas dos habitats se à pormenorização das afetações esperadas dos habitats 

definidos e das medidas de minimização idealizadas ou ainda das alternativas de atuação; relacionandodefinidos e das medidas de minimização idealizadas ou ainda das alternativas de atuação; relacionandodefinidos e das medidas de minimização idealizadas ou ainda das alternativas de atuação; relacionandodefinidos e das medidas de minimização idealizadas ou ainda das alternativas de atuação; relacionando----

as com cada uma das alternativas em avaliação (A; B; B1; C; C1).as com cada uma das alternativas em avaliação (A; B; B1; C; C1).as com cada uma das alternativas em avaliação (A; B; B1; C; C1).as com cada uma das alternativas em avaliação (A; B; B1; C; C1).    

Os habitats com interesse conservacionista ocorrentes na área de estudo estão identificados no EIA 

(capítulo 4.6.2. do Relatório Síntese – Volume I), apresentando-se de acordo com a Carta de Habitats 

Classificados do Plano de Ordenamento do PNSACV (Hidroprojecto, 2008) e com a Cartografia de Valores 

Naturais do Plano Setorial da RN2000 (ICN, 2006), aferidos posteriormente em campo. 

Observando em paralelo a Carta de Habitats anexa ao EIA (Desenho 12 do Anexo IV – Volume II) e a Carta 

de Habitats Classificados do Plano de Ordenamento do PNSACV (Hidroprojeto, 2008), pode verificar-se 

que a área dos habitats 1110, 1130 e 1140habitats 1110, 1130 e 1140habitats 1110, 1130 e 1140habitats 1110, 1130 e 1140 afetada pela dragagem, qualquer que seja a alternativa 

considerada, tem uma extensão extremamente reduzida (<1 km) face à extensão total do estuário – cerca 

de 32 km (Hidroprojeto, 2008), estuário este onde os habitats em questão são comuns. Por estes motivos, 

as afetações esperadas nestes habitats são bastante reduzidas. 

A preocupação maior poderá ser relativamente à existência de bancos de monocotiledóneas (Zostera 

marina e Z. noltii) mais próximos da foz do rio Mira, mas encontrando-se estes bancos sempre fora da área 

de intervenção (ver ponto 35. – secção 2.6 do presente Aditamento). A sua presença no estuário foi 

considerada no EIA (cf. caps. 4.6.2., 4.6.3. e 5.6. [Avaliação de impactes ambientais – Ecologia, flora e 

fauna] do Relatório Síntese – Volume I), mas, pelas razões nele explanadas, considerou-se que os 

impactes sobre essas comunidades seriam (tendencialmente) nulos. 

Especificamente no que diz respeito aos habitats 1310, 1320, 1410 e 1420habitats 1310, 1320, 1410 e 1420habitats 1310, 1320, 1410 e 1420habitats 1310, 1320, 1410 e 1420, estes estão apenas presentes a 

montante da ponte de Vila Nova de Milfontes, tanto segundo a Carta de Habitats Classificados e Carta de 

Valores Florísticos, ambas do Plano de Ordenamento do PNSACV (Hidroprojecto, 2008), como pelo 

comunicado pela Universidade de Évora (ver ponto 35. – secção 2.6 do presente Aditamento) e ainda de 

acordo com o observado em campo. Por este motivo, e pelo referido no EIA no capítulo da avaliação de 

impactes (cf. cap. 5.6. do Relatório Síntese – Volume I), não se espera que estes habitats classificados 

sejam afetados pelos trabalhos inerentes ao projeto, à semelhança do expectável para os bancos de sebas 

e sebarrinha. 
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Por fim, quanto aos habitats 2110 + 2120 + 2130* (habitat prioritáriohabitats 2110 + 2120 + 2130* (habitat prioritáriohabitats 2110 + 2120 + 2130* (habitat prioritáriohabitats 2110 + 2120 + 2130* (habitat prioritário), as áreas afetadas diferem consoante 

a alternativa escolhida: 

• Alternativa A – não se prevê afetação destes habitats, já que as intervenções se irão realizar 

apenas no areal da praia da Franquia; 

• Alternativas B ou C – prevê-se que afetem cerca de 1,5 ha, ou seja, 8% do cordão dunar a 

norte da praia da Franquia (4,8% do total de habitat “Dunas” identificado na Carta de 

Habitats anexa ao EIA [Desenho 12 do Anexo IV – Volume II]); 

• Alternativas B1 ou C1 – prevê-se que afetem aproximadamente 0,95 ha, isto é, 5,1% do 

cordão dunar a norte da praia da Franquia (3,1% do total de habitat “Dunas” identificado na 

Carta de Habitats anexa ao EIA [Desenho 12 do Anexo IV – Volume II]). 

No caso específico do habitat prioritário 2130, embora venha a ser afetado em extensões diferentes 

consoante a alternativa a implementar, é um habitat que ocorre frequentemente ao longo de toda a costa 

do Parque (ICNB, 2006; Hidroprojecto, 2008: Carta de Habitats Classificados do POPNSACV). 

A intervenção na praia das Furnas (alternativas C e C1) não prevê afetação de zonas dunares, apenas de 

areal. 

Considerando estes valores e o facto de incluírem a deposição de maior quantidade de dragados 

excedentários em zonas de habitats não classificados, como é o caso do areal da praia do Carreiro da 

Fazenda, as opções B1 ou C1 serão mais vantajosas que a B ou C, como referido no ponto 5.6. (Avaliação 

de impactes ambientais – Ecologia, flora e fauna) do Relatório Síntese (Volume I) do EIA.  

Considera-se ainda que as medidas propostas no EIA são suficientes para minimizar, dentro do possível, 

os impactes inerentes a qualquer uma das alternativas, destacando-se as medidas 9, 10, 14, 23, 51 e 54 da 

APA, para além das medidas de minimização específicas propostas no EIA (cf. cap. 6.7. [Medidas de 

mitigação – Ecologia, flora e fauna] do Relatório Síntese – Volume I). 
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12. Em relação às espécies de interesse conservacionista e concretamente à alosa fallax, chondrostoma 12. Em relação às espécies de interesse conservacionista e concretamente à alosa fallax, chondrostoma 12. Em relação às espécies de interesse conservacionista e concretamente à alosa fallax, chondrostoma 12. Em relação às espécies de interesse conservacionista e concretamente à alosa fallax, chondrostoma 

lusitanicum e avenula lusitanicum e avenula lusitanicum e avenula lusitanicum e avenula hackelii deverá, também, procederhackelii deverá, também, procederhackelii deverá, também, procederhackelii deverá, também, proceder----se à pormenorização da ocorrência e se à pormenorização da ocorrência e se à pormenorização da ocorrência e se à pormenorização da ocorrência e 

distribuição local, do relacionamento com as ações previstas, dos cronogramas de intervenção (tendo em distribuição local, do relacionamento com as ações previstas, dos cronogramas de intervenção (tendo em distribuição local, do relacionamento com as ações previstas, dos cronogramas de intervenção (tendo em distribuição local, do relacionamento com as ações previstas, dos cronogramas de intervenção (tendo em 

atenção os ciclos das espécies), dos impactes expectáveis e das medidas de minimizaatenção os ciclos das espécies), dos impactes expectáveis e das medidas de minimizaatenção os ciclos das espécies), dos impactes expectáveis e das medidas de minimizaatenção os ciclos das espécies), dos impactes expectáveis e das medidas de minimização.ção.ção.ção.    

13. 0 mesmo se deverá aplicar para outras espécies, caso a equipa consultora o venha a considerar 13. 0 mesmo se deverá aplicar para outras espécies, caso a equipa consultora o venha a considerar 13. 0 mesmo se deverá aplicar para outras espécies, caso a equipa consultora o venha a considerar 13. 0 mesmo se deverá aplicar para outras espécies, caso a equipa consultora o venha a considerar 

pertinente.pertinente.pertinente.pertinente.    

Segundo a ficha da espécie do PSRN2000 (ICNB, 2006), a BogaBogaBogaBoga----portuguesa (portuguesa (portuguesa (portuguesa (Chondrostoma lusitanicumChondrostoma lusitanicumChondrostoma lusitanicumChondrostoma lusitanicum)))), 

além de ser uma espécie de habitats dulciaquícolas, rara, abundante apenas na Ribeira da Samarra, 

prefere ribeiras ou outros cursos de água de pequena e média dimensão, de corrente fraca ou moderada, 

ocorrendo em populações reduzidas e localizadas. É ainda uma espécie especialmente sedentária. Posto 

isto, entende-se que é extremamente improvável a existência de Chondrostoma lusitanicum no estuário do 

rio Mira, especialmente na foz, local onde decorrerão as ações do projeto. 

A fonte bibliográfica mais recente que comprova a existência da Savelha (Savelha (Savelha (Savelha (AlAlAlAlosa fallaxosa fallaxosa fallaxosa fallax)))) no rio Mira data de 

dezembro de 2012 (Sabatino & Alexandrino, 2012), pelo que se considera provável que esta espécie ocorra 

atualmente na área de estudo. 

Segundo a Carta Piscícola Nacional (Ribeiro et al., 2009), os indivíduos desta espécie migradora agregam-

se junto à foz dos rios em Abril, subindo-os entre Maio e Junho. No rio Mira, a reprodução/desova dá-se 

em Maio, já em meio maioritariamente dulçaquícola, logo, não influenciado pelo projeto. No Outono 

(ICNB, 2006), os juvenis regressam para o estuário. 

A minimização da perturbação desta espécie nos períodos de migração e reprodução/desova é 

assegurada pela medida APA4 (cap. 6.2. [Medidas de mitigação – Medidas gerais] do Relatório Síntese – 

Volume I) do EIA, concretamente entre o início de abril e o fim de junho. Dado que a migração para 

reprodução desta espécie se realiza durante a noite e que nesse período os indivíduos adultos não se 

alimentam, caso não seja possível evitar a realização das dragagens entre os meses de Abril e 

Junho,recomenda-se adicionalmente que as mesmas se restrinjam ao período diurno.  
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Caso as dragagens venham a ocorrer no Outono, como sugerem as medidas Eco3 e Eco5 (cf. cap. 6.7. 

[Medidas de mitigação – Ecologia, flora e fauna] do Relatório Síntese – Volume I) do EIA, a afetação dos 

juvenis da espécie deverá ser diminuta. Com efeito, sendo esperada alguma turbidez, ela será temporária, 

tanto mais que os fundos de areia como os que serão dragados apresentam maior facilidade de 

decantação quando comparados com siltes e argilas (estudos como os de Van Raalte & Blockland [1988] e 

Pennekamp & Quaak [1990] in Luger et al. [1998] referem um regresso ao estado normal de 

turbidez/transparência da água após dragagens de fundos lodosos entre 30 min a 1 h). Assim, embora as 

interferências na respiração possam ser mais sentidas nos juvenis, a morte destes indivíduos é observada 

apenas em casos de turbidez muito acentuada (Wilber, 1971 in UK Marine SACs Project, 2001), situação 

não expectável para o local. 

Nas condições propostas, considera-se que os impactes temporários sobre a espécie virão a ter uma 

magnitude fraca, embora possam ser considerados significativos dado tratar-se de uma espécie migradora 

com estatuto nacional Vulnerável (cujo interesse conservacionista é mais relevante). 

Quanto à espécie Avenula hackeliiAvenula hackeliiAvenula hackeliiAvenula hackelii, não há registo da sua ocorrência no cordão dunar a noroeste da praia 

da Franquia (Hidroprojecto, 2011); as restantes áreas a intervencionar são areais, não apresentando, 

portanto, vegetação, ou apresentando essencialmente espécies invasoras (praia da Franquia). Deste 

modo, encontram-se salvaguardados os impactes do projeto sobre a Avenula hackelii. 
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2.4. Socioeconomia 

14. Estimar e caraterizar a população afetada na fase de construção, por cada cenário proposto, através da 14. Estimar e caraterizar a população afetada na fase de construção, por cada cenário proposto, através da 14. Estimar e caraterizar a população afetada na fase de construção, por cada cenário proposto, através da 14. Estimar e caraterizar a população afetada na fase de construção, por cada cenário proposto, através da 

ininininformação estatística disponibilizada nos Anuários Estatísticos do INE e do IEFP.formação estatística disponibilizada nos Anuários Estatísticos do INE e do IEFP.formação estatística disponibilizada nos Anuários Estatísticos do INE e do IEFP.formação estatística disponibilizada nos Anuários Estatísticos do INE e do IEFP.    

A população potencialmente afetada pelo projeto, em qualquer das alternativas propostas, é caracterizada 

no EIA, designadamente nas secções 4.9.4. (Povoamento e dinâmica demográfica) e 4.9.5. (Emprego e 

atividades económicas) do Relatório Síntese (Volume I), com base nos Censos 2011, que permitem a 

desagregação por freguesia. 

Seguidamente atualiza-se essa caracterização para a população potencialmente afetada na fase de 

construção, com a desagregação possível (no máximo ao nível do concelho), com base na informação mais 

atualizada do Instituto Nacional de Estatística (INE – Anuário Estatístico de Portugal 2013 [AEP 2013] –, 

2014a) e do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP – Estatísticas Mensais por Concelhos – 

disponíveis até abril de 2015). 

O quadro seguinte atualiza a evolução da população residentepopulação residentepopulação residentepopulação residente (Quadro 28 do Relatório Síntese – Volume I 

– do EIA) até ao nível municipal, com base no AEP 2013, cuja informação reporta genericamente a 30 de 

setembro de 2014 (INE, 2014a). 

Quadro 5 – Evolução da população residente (2001-2013) 

Ano 

População residente (n.º habitantes) 

Portugal Alentejo 
Alentejo 
Litoral 

Concelho 
de Odemira 

Freguesia de 
Vila Nova de 

Milfontes 

Freguesia de 
Longueira / 
Almograve 

2001 10.356.117 776.585 99.976 26.106 4.258 (1) 

2011 10.562.178 757.302 97.925 26.066 5.031 1.356 

Variação 

(2001-2011) 
+1,99% (�) -2,48% (�) -2,05% (�) -0,15 % (�) +18,15 % (�) - 

2013 10.427.301 743.306 97.030 25.704 - - 

Variação 

(2001-2013) 
+0,69% (�) -4,29% (�) -2,95% (�) -1,54% (�) - - 

Nota: (1) A Freguesia de Longueira / Almograve foi criada em 2011, por destacamento da freguesia de S. Salvador. 
Fonte: INE – Censos 2001 e Censos 2011 (INE, 2014b); Anuário Estatístico de Portugal 2013 (INE, 2014a). 

No contexto regional, sub regional e local, mantém-se que a freguesia de Vila Nova de Milfontes se 

destaca com um crescimento positivo, contrariando uma tendência geral de recessão demográfica que se 

estendeu ao Continente no período 2011-2013. 
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Os dados mais recentes disponibilizados pelo IEFP, referentes a abril de 2015, apontam para a ocorrência 

de 1.109 desempregados1.109 desempregados1.109 desempregados1.109 desempregados no concelho de Odemira (cf. Quadro 6). 

Quadro 6 – Desemprego registado nos centros de emprego de acordo com o concelho ou região de 

residência 

Concelho / 
Região 

Desemprego registado nos centros de emprego em abril de 2015 
Rácio (**) 

Total (n.º) Mulheres DLD (*) 
Proc. 

1.º emprego 
< 25 anos 

Odemira 1.109 561 (51%) 352 (32%) 53 (5%) 109 (10%) 13,7% (2011) 

Alentejo 26.154 13.341 (51%) 12.085 (46%) 2.943 (11%) 3.672 (14%) 8,3% (2013) 

Continente 539.323 279.553 (52%) 269.346 (50%) 56.973 (11%) 64.362 (12%) 13,0% (2013) 

Notas: (****) Desemprego de longa duração; (********) Rácio desemprego registado / população ativa – Aproximação à taxa de 
desemprego, considerando o desemprego registado na mesma data da estimativa da população ativa.  
Fontes: IEFP – Estatísticas Mensais por Concelho (abril de 2015 e dezembro de 2013); INE – Censos 2011 (INE, 2014b) e Anuário 
Estatístico de Portugal 2013 (INE, 2014a). 

O desemprego registado, quando comparado com a população ativa, conduz a uma aproximação à taxa de 

desemprego de 13,7% em Odemira, valor elevado face ao que se regista no Alentejo em média (8,3%) e 

mesmo ao nível do Continente (13,0%); na freguesia de Vila Nova de Milfontes é ainda superior (14,7%), 

como se referiu na secção 4.9.5.1. (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto – Socioeconomia – 

Emprego e atividades econômicas – Desemprego) do Relatório Síntese (Volume I) do EIA. 

Curiosamente, em Odemira parece ser mais fácil encontrar um primeiro emprego face ao que é comum no 

Alentejo ou mesmo no Continente (cf. Quadro 6). Também o número de desempregados abaixo dos 25 

anos e o desemprego de longa duração são inferiores aos valores da região e do País, resultados que 

poderão estar ligados às oportunidades de emprego sazonal nas atividades de turismo e restauração. 

O sector do “Alojamento, restauração, turismoAlojamento, restauração, turismoAlojamento, restauração, turismoAlojamento, restauração, turismo” já tinha sido de resto apontado no EIA (secção 4.9.5.2. – 

População ativa empregada por ramos de atividade económica – do Relatório Síntese – Volume I) como o 

maior empregador na freguesia de Vila Nova de MilFontes, seguido do “Comércio por grosso e retalho” e 

da “construção”. Dado o afastamento das áreas de intervenção à área urbana de Vila Nova de Milfontes e 

considerando que a obra decorrerá fora da época balnear, conforme proposto pelo EIA, a potencial 

perturbação da população e atividades económicas será pouco significativa, esperando-se impactes 

positivos nos setores referidos em particular nas alternativas B e C, mais consumidoras de mão-de-obra, 

particularmente local. 
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15. Estimar e caraterizar a mão15. Estimar e caraterizar a mão15. Estimar e caraterizar a mão15. Estimar e caraterizar a mão----dededede----obra a recrutar na fase de construção, para cada cenário proposto.obra a recrutar na fase de construção, para cada cenário proposto.obra a recrutar na fase de construção, para cada cenário proposto.obra a recrutar na fase de construção, para cada cenário proposto.    

Como refere o Estudo Prévio, na “Definição geral dos processos de intervenção e equipamentos mais 

significativos” (cap. 4 da memória descritiva – Volume I), “Tanto os processos de intervenção como os 

equipamentos, quer para o processo de dragagem, quer para as operações de deposição de materiais 

dragados, na(s) praia(s) e/ou nas dunas a noroeste da praia da Franquia, podem vir a ser posteriormente 

revistos e pormenorizados no Projeto de Execução e/ou conforme a oferta dos empreiteiros concorrentes 

à execução da obra”. O volume e características da mão-de-obra a empregar na fase de construção 

dependerão dos processos e equipamentos a utilizar, pelo que a sua estimativa nesta fase é ainda mais 

difícil. 

Considerando no entanto a experiência da equipa projetista em outros projetos/obras semelhantes, 

estima-se que na fase de construção poderão vir a ser necessárias entre uma (no cenário/alternativa A) e 

três (nos cenários/alternativas B/B1/C/C1) dezenas de trabalhadores, considerando as várias frentes de 

obra (estaleiro / dragagem / realimentação da(s) praia(s) em todos os cenários, mais o transporte de 

sedimentos e reconstrução dunar nos cenários/alternativas B/B1/C/C1). Provavelmente não estarão em 

obra mais do que 10-15 trabalhadores em simultâneo, qualquer que seja o cenário/alternativa a 

considerar. 

 

16. Estudar a disponibilidade de recursos humanos e16. Estudar a disponibilidade de recursos humanos e16. Estudar a disponibilidade de recursos humanos e16. Estudar a disponibilidade de recursos humanos existentes ao nível local, de modo a sustentar a xistentes ao nível local, de modo a sustentar a xistentes ao nível local, de modo a sustentar a xistentes ao nível local, de modo a sustentar a 

medida de minimização que prevê o recurso à mão de obra local.medida de minimização que prevê o recurso à mão de obra local.medida de minimização que prevê o recurso à mão de obra local.medida de minimização que prevê o recurso à mão de obra local.    

Para além de o sector da “construção” ser o terceiro maior empregador em Vila Nova de MilFontes e de a 

freguesia se destacar no contexto regional (e nacional) com um crescimento da população residente (cf. 

resposta ao ponto 14 do pedido de elementos adicionais), existe a nível local uma taxa elevada de 

desemprego (14,7%), como se referiu na secção 4.9.5.1. (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto 

– Socioeconomia – Emprego e atividades econômicas – Desemprego) do Relatório Síntese (Volume I) do 

EIA. 

Por isso se referiu na secção 5.9.1.6. (Avaliação de impactes ambientais – Socioeconomia – Fase de 

construção – Outros impactes) do Relatório Síntese (Volume I) do EIA o “aspeto positivo provável, (…) de 

os trabalhos previstos poderem suportar, temporariamente, o emprego de alguma mão de obra local, 

numa área onde o desemprego é elevado e parte do existente é fortemente sazonal”, acrescentando-se 

que o EIA propõe que a obra decorra fora da época balnear, onde a mão-de-obra residente (e não só) é 

mais solicitada. 
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Note-se que as medidas SE5 e SE6 (secção 6.10.1. – Medidas de mitigação – Socioeconomia – Fase de 

construção – do Relatório Síntese) do EIA propõem o recurso a mão-de-obra e a produtos e serviços locais 

sempre que possível, dado que para além de poderem não existir localmente todos os recursos 

necessários (mão-de-obra e equipamento especializados em dragagens, por exemplo) o proponente, 

estando sujeito ao Código dos Contratos Públicos (CCP) dificilmente poderá vincular a 

empreitada/empreteiro a esse tipo de restrições. 

 

17. Esclarecer o sentido da frase "... caso os trabalhos decorram fora da época balnear, conforme 17. Esclarecer o sentido da frase "... caso os trabalhos decorram fora da época balnear, conforme 17. Esclarecer o sentido da frase "... caso os trabalhos decorram fora da época balnear, conforme 17. Esclarecer o sentido da frase "... caso os trabalhos decorram fora da época balnear, conforme 

proposto, o significado dasproposto, o significado dasproposto, o significado dasproposto, o significado das    restrições é reduzido".restrições é reduzido".restrições é reduzido".restrições é reduzido".    

A frase exprime o que serão os impactes residuais caso sejam adoptadas as medidas de minimização 

propostas, em particular a medida Pai2.Pai2.Pai2.Pai2. Realização das intervençõesRealização das intervençõesRealização das intervençõesRealização das intervenções, em especial das dragagens e da 

deposição de dragados nas praias, fora da época balnearfora da época balnearfora da época balnearfora da época balnear. 
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2.5. Ordenamento do Território 

18. Identificar, quantificar e localizar as áreas de REN a intervencionar, por tipologia de sistema envolvido 18. Identificar, quantificar e localizar as áreas de REN a intervencionar, por tipologia de sistema envolvido 18. Identificar, quantificar e localizar as áreas de REN a intervencionar, por tipologia de sistema envolvido 18. Identificar, quantificar e localizar as áreas de REN a intervencionar, por tipologia de sistema envolvido 

e para cada cenário proposto.e para cada cenário proposto.e para cada cenário proposto.e para cada cenário proposto.    

No Desenho 17 do EIA (Volume II – Anexo IV) é apresentada a cartcartcartcartografia da RENografia da RENografia da RENografia da REN aprovada para o concelho 

de Odemira, sendo sobrepostas a esta as áreas a intervencionar com o projeto. 

No Quadro 7 apresentam-se as áreas de REN obtidas tendo por base shapefile disponibilizada pela áreas de REN obtidas tendo por base shapefile disponibilizada pela áreas de REN obtidas tendo por base shapefile disponibilizada pela áreas de REN obtidas tendo por base shapefile disponibilizada pela 

Câmara Municipal de OdemiraCâmara Municipal de OdemiraCâmara Municipal de OdemiraCâmara Municipal de Odemira no âmbito de trabalho em que a equipa do EIA se encontra envolvida. 

Quadro 7 – Áreas de REN (terminologia da carta da REN aprovada), por tipologia de sistema envolvido, 

para cada cenário e por tipo de intervenção 

Cenários, intervenções e classes abrangidas pela REN Área (m2) 

Cenários A, B, B1, C e C1 

Dragagem 

Estuário 7.142 

Faixa da costa (batimétrica dos 30) 6.406 

Leitos dos cursos de água 53.863 

Realimentação da praia da Franquia 

Áreas de máxima infiltração 7.042 

Dunas 7.042 

Leitos dos cursos de água 16.317 

Realimentação da praia da Franquia (A) + Reconstrução dunar (B+B1+C+C1) 

Áreas de máxima infiltração 1.579 

Dunas 1.579 

Cenários B e C 

Reconstrução dunar 

Áreas de máxima infiltração 7.011 

Dunas 7.011 

Cenários B, B1, C e C1 

Dragagem 

Leitos dos cursos de água 58.999 

Enchimento da praia do Carreiro da Fazenda 

Áreas de máxima infiltração 4.800 

Dunas 4.800 

Enchimento da praia do Carreiro da Fazenda (B+B1) + Reconstrução dunar (C+C1) 

Áreas de máxima infiltração 318 

Dunas 318 

Enchimento da praia do Carreiro da Fazenda (C+C1) + Reconstrução dunar (B+B1) 

Áreas de máxima infiltração 14 
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Cenários, intervenções e classes abrangidas pela REN Área (m2) 

Dunas 14 

Realimentação da praia da Franquia 

Áreas de máxima infiltração 187 

Dunas 187 

Reconstrução dunar 

Áreas de máxima infiltração 9.440 

Dunas 9.440 

Cenários B1 e C1 

Enchimento da praia do Carreiro da Fazenda 

Áreas de máxima infiltração 10.130 

Dunas 10.130 

Reconstrução dunar 

Áreas de máxima infiltração 1.606 

Dunas 1.606 

Cenários C e C1 

Realimentação da praia das Furnas 

Estuário 136 

Faixa da costa (batimétrica dos 30) 18.849 

Praias 5.725 

Estaleiro 

Áreas de máxima infiltração 1.410 

Dunas 1.410 

No Quadro 8 constam as áreas de REN coincidentes comáreas de REN coincidentes comáreas de REN coincidentes comáreas de REN coincidentes com    as áreas de projetoas áreas de projetoas áreas de projetoas áreas de projeto, por tipologia de sistema 

envolvido e para cada cenário proposto. 

Quadro 8 – Áreas de REN coincidentes com as áreas de projeto, por tipologia de sistema envolvido e para 

cada cenário proposto (área em m2) 

Tipologia de sistema da REN Cenário A Cenário B Cenário B1 Cenário C Cenário C1 Estaleiro 

Áreas de máxima infiltração 8.621 30.391 35.116 30.391 35.116 1.410 

Dunas 8.621 30.391 35.116 30.391 35.116 1.410 

Estuário 7.142 7.142 7.142 7.279 7.279 0 

Faixa da costa (batimétrica dos 30) 6.406 6.406 6.406 25.255 25.255 0 

Leitos dos cursos de água 70.180 129.179 129.179 129.179 129.179 0 

Praias 0 0 0 5.725 5.725 0 
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Da observação dos quadros anteriores, em particular do Quadro 7, constata-se que a área de projeto é 

coincidente com um sistema da REN que não tinha sido identificado no EIA, uma vez que não é visível na 

cartografia da REN publicada em Diário da República. Por outro lado, há algumas áreas, relativamente às 

quais se tinham considerado as tipologias de sistema da REN de acordo com as observações efetuadas no 

local (por exemplo, praia, no caso do enchimento da praia do Carreiro da Fazenda), que através da 

sobreposição em SIG se verifica que não correspondem ao sistema abrangido. Assim, apresenta-se 

seguidamente o Quadro 45 do EIA Quadro 45 do EIA Quadro 45 do EIA Quadro 45 do EIA (cf. secção 5.7.1.2.(cf. secção 5.7.1.2.(cf. secção 5.7.1.2.(cf. secção 5.7.1.2.        Reserva Ecológica Nacional do capítulo 5.7. Reserva Ecológica Nacional do capítulo 5.7. Reserva Ecológica Nacional do capítulo 5.7. Reserva Ecológica Nacional do capítulo 5.7. ––––    

Avaliação de impactes ambientais Avaliação de impactes ambientais Avaliação de impactes ambientais Avaliação de impactes ambientais ––––    Ordenamento do território Ordenamento do território Ordenamento do território Ordenamento do território ––––    do Relatório Síntese do Relatório Síntese do Relatório Síntese do Relatório Síntese ––––    Volume I) Volume I) Volume I) Volume I) revistorevistorevistorevisto 

(Quadro 9). 

Quadro 9 – Compatibilidade das intervenções previstas na REN 

 

Intervenções previstas no projeto 

Dragagem 
Realimentação 

Franquia 

Enchimento 

Carreiro da 

Fazenda 

(apenas 

alternativas 

B/B1 e C/C1) 

Realimentação 

Furnas 

(apenas 

alternativa 

C/C1) 

Reconstrução 

dunar 

C
la

ss
e 

R
E

N
 (

*)
 

Faixa marítima de 

proteção costeira 
√ (b)(2) n.a. n.a. √ (a)(1) n.a. 

Praias n.a. n.a. n.a. √ (a) (1) n.a. 

Dunas costeiras e 

dunas fósseis 
n.a. √ (a)(1) √ (a)(2) n.a. √ (a)(2) 

Leito e margens dos 

cursos de água 
√ (b)(2) √ (a)(1) n.a. n.a. n.a. 

Áreas estratégicas de 

proteção e recarga de 

aquíferos 

n.a. √ (a)(2) √(a)(2) n.a. √ (a)(1) 

Águas de transição e 

respectivos leitos 
√ (b)(2) n.a. n.a. √ (a)(2) n.a. 

Legenda: 
√ – compatível; 
n.a. – não se aplica; 
(*) Terminologia do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012; 
(a) Ação prevista no n.º 3 do artigo 20.º do regime jurídico da REN (Anexo 2 – II – r – estabilização de áreas com risco de 
erosão); 
(b) Ação prevista no n.º 3 do artigo 20.º do regime jurídico da REN (Anexo 2 – II – r – desassoreamento); 
(1) Não coloca em causa as funções definidas no Anexo I do regime jurídico da REN; 
(2) Não coloca em causa as funções definidas no Anexo I do regime jurídico da REN, considerando que em última instância os 
sistemas naturais irão ser repostos e/ou que o projeto contribuirá para a manutenção do equilíbrio e da dinâmica fluvio-
estuarina. 

Refira-se ainda que a área de estaleiro é coincidente com o perímetro urbano de Vila Nova de Milfontes. 
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2.6. Paisagem 

Após a análise do Estudo de lmpacte Ambiental constatouApós a análise do Estudo de lmpacte Ambiental constatouApós a análise do Estudo de lmpacte Ambiental constatouApós a análise do Estudo de lmpacte Ambiental constatou----se que o fator ambiental Paisagem não foi se que o fator ambiental Paisagem não foi se que o fator ambiental Paisagem não foi se que o fator ambiental Paisagem não foi 

devidamente abordado. Ainda que alguns passos utilizados na metodologia apresentada sejam devidamente abordado. Ainda que alguns passos utilizados na metodologia apresentada sejam devidamente abordado. Ainda que alguns passos utilizados na metodologia apresentada sejam devidamente abordado. Ainda que alguns passos utilizados na metodologia apresentada sejam 

adequados adequados adequados adequados e se enquadrem na metodologia que tem vindo a ser implementada nos últimos 5 anos, quer e se enquadrem na metodologia que tem vindo a ser implementada nos últimos 5 anos, quer e se enquadrem na metodologia que tem vindo a ser implementada nos últimos 5 anos, quer e se enquadrem na metodologia que tem vindo a ser implementada nos últimos 5 anos, quer 

na realização quer na avaliação destes estudos, verificouna realização quer na avaliação destes estudos, verificouna realização quer na avaliação destes estudos, verificouna realização quer na avaliação destes estudos, verificou----se que a região em causa não foi devidamente se que a região em causa não foi devidamente se que a região em causa não foi devidamente se que a região em causa não foi devidamente 

considerada, em particular no que se refere à análise da Situaçãoconsiderada, em particular no que se refere à análise da Situaçãoconsiderada, em particular no que se refere à análise da Situaçãoconsiderada, em particular no que se refere à análise da Situação    Atual.Atual.Atual.Atual.    

VerificaVerificaVerificaVerifica----se igualmente ter sido realizada uma identificação de impactes algo agregada e sem recurso às se igualmente ter sido realizada uma identificação de impactes algo agregada e sem recurso às se igualmente ter sido realizada uma identificação de impactes algo agregada e sem recurso às se igualmente ter sido realizada uma identificação de impactes algo agregada e sem recurso às 

bacias visuais, da qual resulta uma avaliação desadequada. Apesar de ter sido realizada uma avaliação de bacias visuais, da qual resulta uma avaliação desadequada. Apesar de ter sido realizada uma avaliação de bacias visuais, da qual resulta uma avaliação desadequada. Apesar de ter sido realizada uma avaliação de bacias visuais, da qual resulta uma avaliação desadequada. Apesar de ter sido realizada uma avaliação de 

impactes global, não foram contudo, clasimpactes global, não foram contudo, clasimpactes global, não foram contudo, clasimpactes global, não foram contudo, classificadas individualmente as diversas componentes do Projeto sificadas individualmente as diversas componentes do Projeto sificadas individualmente as diversas componentes do Projeto sificadas individualmente as diversas componentes do Projeto 

em apreciação. lmporta salientar que as mesmas se encontram dispersas pelo território em causa, o que em apreciação. lmporta salientar que as mesmas se encontram dispersas pelo território em causa, o que em apreciação. lmporta salientar que as mesmas se encontram dispersas pelo território em causa, o que em apreciação. lmporta salientar que as mesmas se encontram dispersas pelo território em causa, o que 

implica claramente que as mesmas suportem níveis diferentes de afetação da Paisagem.implica claramente que as mesmas suportem níveis diferentes de afetação da Paisagem.implica claramente que as mesmas suportem níveis diferentes de afetação da Paisagem.implica claramente que as mesmas suportem níveis diferentes de afetação da Paisagem.    

Assim, sAssim, sAssim, sAssim, solicitamolicitamolicitamolicitam----se os seguintes elementos, que visam corrigir e colmatar a informação em falta, bem se os seguintes elementos, que visam corrigir e colmatar a informação em falta, bem se os seguintes elementos, que visam corrigir e colmatar a informação em falta, bem se os seguintes elementos, que visam corrigir e colmatar a informação em falta, bem 

como estabelecer uniformidade e coerência na metodologia, quer nas peças escritas quer nas peças como estabelecer uniformidade e coerência na metodologia, quer nas peças escritas quer nas peças como estabelecer uniformidade e coerência na metodologia, quer nas peças escritas quer nas peças como estabelecer uniformidade e coerência na metodologia, quer nas peças escritas quer nas peças 

desenhadas e entre ambas. Deverão ser dadas respostas às questões desenhadas e entre ambas. Deverão ser dadas respostas às questões desenhadas e entre ambas. Deverão ser dadas respostas às questões desenhadas e entre ambas. Deverão ser dadas respostas às questões abaixo colocadas, de acordo com as abaixo colocadas, de acordo com as abaixo colocadas, de acordo com as abaixo colocadas, de acordo com as 

apreciações realizadas ao conteúdo do EIA apresentado, e às orientações, recomendações e sugestões apreciações realizadas ao conteúdo do EIA apresentado, e às orientações, recomendações e sugestões apreciações realizadas ao conteúdo do EIA apresentado, e às orientações, recomendações e sugestões apreciações realizadas ao conteúdo do EIA apresentado, e às orientações, recomendações e sugestões 

que constaque constaque constaque constam deste Pedido de Elementos.m deste Pedido de Elementos.m deste Pedido de Elementos.m deste Pedido de Elementos.    

Caracterização da Situação AtualCaracterização da Situação AtualCaracterização da Situação AtualCaracterização da Situação Atual    

Área de EstudoÁrea de EstudoÁrea de EstudoÁrea de Estudo    

19. A delimitação da área de estudo19. A delimitação da área de estudo19. A delimitação da área de estudo19. A delimitação da área de estudo    é um princípio básico em qualquer fator ambiental. No caso do fator é um princípio básico em qualquer fator ambiental. No caso do fator é um princípio básico em qualquer fator ambiental. No caso do fator é um princípio básico em qualquer fator ambiental. No caso do fator 

ambiental Paisagem, a sua dimensão é suportada num critério principal, que é o da acuidade visual. O ambiental Paisagem, a sua dimensão é suportada num critério principal, que é o da acuidade visual. O ambiental Paisagem, a sua dimensão é suportada num critério principal, que é o da acuidade visual. O ambiental Paisagem, a sua dimensão é suportada num critério principal, que é o da acuidade visual. O 

valor que Ihe está associado é um valor considerado valor padrão, internacionalmente avalor que Ihe está associado é um valor considerado valor padrão, internacionalmente avalor que Ihe está associado é um valor considerado valor padrão, internacionalmente avalor que Ihe está associado é um valor considerado valor padrão, internacionalmente aceite e ceite e ceite e ceite e 

considerado numa vasta tipologia de Projetos, situandoconsiderado numa vasta tipologia de Projetos, situandoconsiderado numa vasta tipologia de Projetos, situandoconsiderado numa vasta tipologia de Projetos, situando----se entre os 3 e os 4 km, podendo/devendo ser se entre os 3 e os 4 km, podendo/devendo ser se entre os 3 e os 4 km, podendo/devendo ser se entre os 3 e os 4 km, podendo/devendo ser 

superior no caso de estruturas com desenvolvimento vertical expressivo. Neste caso, face à dimensão e superior no caso de estruturas com desenvolvimento vertical expressivo. Neste caso, face à dimensão e superior no caso de estruturas com desenvolvimento vertical expressivo. Neste caso, face à dimensão e superior no caso de estruturas com desenvolvimento vertical expressivo. Neste caso, face à dimensão e 

expressão horizontal das componentes/áreas a iexpressão horizontal das componentes/áreas a iexpressão horizontal das componentes/áreas a iexpressão horizontal das componentes/áreas a intervencionar do Projeto sugerentervencionar do Projeto sugerentervencionar do Projeto sugerentervencionar do Projeto sugere----se que seja adotado um se que seja adotado um se que seja adotado um se que seja adotado um 

valor de 3 km, centrado no conjunto das diferentes áreas. Um segundo critério, é que a área de estudo valor de 3 km, centrado no conjunto das diferentes áreas. Um segundo critério, é que a área de estudo valor de 3 km, centrado no conjunto das diferentes áreas. Um segundo critério, é que a área de estudo valor de 3 km, centrado no conjunto das diferentes áreas. Um segundo critério, é que a área de estudo 

deve constituirdeve constituirdeve constituirdeve constituir----se como um buffer, em torno da área do Projeto. Toda a cartografia deve ser apresense como um buffer, em torno da área do Projeto. Toda a cartografia deve ser apresense como um buffer, em torno da área do Projeto. Toda a cartografia deve ser apresense como um buffer, em torno da área do Projeto. Toda a cartografia deve ser apresentada à tada à tada à tada à 

Escala 1/25 000.Escala 1/25 000.Escala 1/25 000.Escala 1/25 000.    

No EIA foi contemplada como área de estudo a zona que será abrangida pelas intervenções do projeto, 

assim como uma área envolvente com a largura de 0,8 km. Esta área foi definida tendo em consideração 

as características do projeto, o conhecimento do local obtido na saída de campo e bibliografia referente ao 

tema da perceção visual.  
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No que se refere às características do projetocaracterísticas do projetocaracterísticas do projetocaracterísticas do projeto, tratam-se de intervenções que têm como objetivo a 

mimetização dos sistemas naturais de praia e duna, bem como a dragagem de algumas áreas, não 

contemplando estruturas construídas permanentes. Por outro lado, as intervenções a executar são 

enquadradas por zonas com as mesmas características que aquelas assumirão, pelo que no final se 

deverá verificar uma continuidade das intervenções previstas com a situação existente, em termos da 

tipologia das intervenções e da sua imagem, apesar das alterações morfológicas previstas. Ou seja, não se 

trata de modificações relevantes da paisagem, mas da implementação de um conjunto de intervenções 

que pretendem manter o seu caráter atual. 

Utilizaram-se como referência para a definição do limite da área de estudo as metodologiasmetodologiasmetodologiasmetodologias referidas no 

"Guía para la elaboración de estudios del medio físico" (Ministerio del Medio Ambiente, 2000) e, tendo em 

conta as características do projeto já mencionadas, considerou-se suficiente contemplar o limite da zona 

de distância 'longe' definida por Steinitz (1979, in Ministerio del Medio Ambiente, 2000), que se encontra 

no alcance definido por De Veer y Burrough (1978, in Ministerio del Medio Ambiente, 2000) como médio, 

onde se enquadram os objetos delimitadores do espaço e a partir dos quais é difícil perceber os detalhes. 

O reconhecimento do local e da sua envolventereconhecimento do local e da sua envolventereconhecimento do local e da sua envolventereconhecimento do local e da sua envolvente permitiu concluir que a perceção das áreas de intervenção 

do projeto e das caraterísticas da situação atual que se pretendem mimetizar com o projeto, são 

enquadradas pela área de estudo definida, a partir de cujos limites, quando visíveis, já não é possível 

perceber os seus detalhes. Ou seja, considerou-se que face às características do projeto e às 

particularidades da área em análise, a área de estudo definida é adequada à análise da visibilidade do 

projeto e da sua interferência na paisagem envolvente. 

Em face do referido, considera-se que a área definida é adequada para a caracterização da paisagem e 

respetiva avaliação de impactes, não se considerando necessária a sua extensão para uma largura 

envolvente entre 3 e 4 km. 
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Carta de Unidades de Paisagem/Subunidades de PaisagemCarta de Unidades de Paisagem/Subunidades de PaisagemCarta de Unidades de Paisagem/Subunidades de PaisagemCarta de Unidades de Paisagem/Subunidades de Paisagem    

20. A c20. A c20. A c20. A carta apresentada, deve ser revista tendo em consideração a nova área de estudo. Deve ainda ser arta apresentada, deve ser revista tendo em consideração a nova área de estudo. Deve ainda ser arta apresentada, deve ser revista tendo em consideração a nova área de estudo. Deve ainda ser arta apresentada, deve ser revista tendo em consideração a nova área de estudo. Deve ainda ser 

reavaliada/ponderada a subunidade "Área rural florestal" na área que se sobrepõe ao vale, cuja linha de reavaliada/ponderada a subunidade "Área rural florestal" na área que se sobrepõe ao vale, cuja linha de reavaliada/ponderada a subunidade "Área rural florestal" na área que se sobrepõe ao vale, cuja linha de reavaliada/ponderada a subunidade "Área rural florestal" na área que se sobrepõe ao vale, cuja linha de 

água (correspondente ao fim do canal do Perímetro de Regaágua (correspondente ao fim do canal do Perímetro de Regaágua (correspondente ao fim do canal do Perímetro de Regaágua (correspondente ao fim do canal do Perímetro de Rega    do Mira) desagua imediatamente a montante do Mira) desagua imediatamente a montante do Mira) desagua imediatamente a montante do Mira) desagua imediatamente a montante 

da foz do rio Mira, com um denso bosque autóctone nas encostas, no sentido de verificar se deve a da foz do rio Mira, com um denso bosque autóctone nas encostas, no sentido de verificar se deve a da foz do rio Mira, com um denso bosque autóctone nas encostas, no sentido de verificar se deve a da foz do rio Mira, com um denso bosque autóctone nas encostas, no sentido de verificar se deve a 

mesma constituir uma outra subunidade. Sugeremesma constituir uma outra subunidade. Sugeremesma constituir uma outra subunidade. Sugeremesma constituir uma outra subunidade. Sugere----se, de forma a aferir com maior rigor, a consulta da se, de forma a aferir com maior rigor, a consulta da se, de forma a aferir com maior rigor, a consulta da se, de forma a aferir com maior rigor, a consulta da 

informação constinformação constinformação constinformação constante na Carta de Habitats e da Planta Síntese do POPNSACV, dado o menor detalhe da ante na Carta de Habitats e da Planta Síntese do POPNSACV, dado o menor detalhe da ante na Carta de Habitats e da Planta Síntese do POPNSACV, dado o menor detalhe da ante na Carta de Habitats e da Planta Síntese do POPNSACV, dado o menor detalhe da 

informação associada ao Corine Land Cover.informação associada ao Corine Land Cover.informação associada ao Corine Land Cover.informação associada ao Corine Land Cover.    

Na Figura 11, a Planta de Vegetação e BiótoposPlanta de Vegetação e BiótoposPlanta de Vegetação e BiótoposPlanta de Vegetação e Biótopos do POPNSACV, pode verificar-se que a linha de água que 

desagua a montante da foz do rio Mira (marcada a azul sobre a Carta Militar de Portugal), bem como o seu 

vale e encostas são coincidentes com: 

• Vegetação psamófila /rupícola litoral, nomeadamente CAE – Comunidades de areias 

estabilidades; 

• Vegetação ripícola, nomeadamente CRH – Comunidades ripícolas herbáceas, numa pequena 

área envolvente da parte jusante da ribeira 

• Vegetação ruderal, nomeadamente VRUB – Área essencialmente com vegetação ruderal, na 

envolvente de um dos afluentes da linha de água principal; 

• Área agrícola (AGR), na zona jusante da linha de água; 

• Área florestal, nomeadamente FM – Floresta mista (dominantemente na envolvente da linha 

de água, na parte montante), EUC – plantações de eucalipto e FMSC – floresta mista com 

sob-coberto arbustivo autóctone.  
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Figura 11 – Extrato da Planta de Vegetação e Biótopos do POPNSACV 

Na Figura 12, a Planta Síntese do POPNSACVPlanta Síntese do POPNSACVPlanta Síntese do POPNSACVPlanta Síntese do POPNSACV, pode verificar-se que a linha de água que desagua a 

montante da foz do rio Mira (marcada a azul sobre a Carta Militar de Portugal), bem como o seu vale e 

encostas são coincidentes com os regimes de Proteção Parcial I e de Proteção Parcial II (este, 

dominantemente). 
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Figura 12 – Extrato da Planta de Síntese do POPNSACV 

De acordo com o regulamento do POPNSACV as áreas de proteção parcial do tipo I correspondem a 

espaços que contêm valores naturais e paisagísticos que, do ponto de vista da conservação da natureza e 

da biodiversidade, se assumem no seu conjunto como relevantes, ou tratando-se de valores excecionais 

apresentam uma sensibilidade ecológica moderada. São essenciais para a manutenção do estado de 

conservação favorável de habitats naturais e de espécies da fauna e da flora. Integram áreas onde a 

ausência de perturbação é fundamental para a salvaguarda dos valores naturais e paisagísticos que 

suportam, compreendendo, nomeadamente, bosques renaturalizados.  
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As áreas de proteção parcial do tipo II correspondem a espaços que contêm valores naturais e 

paisagísticos com relevância elevada ou muito elevada e com sensibilidade ecológica moderada. 

Compreendem, nomeadamente, charcos, lagoachos e depressões temporariamente húmidas, e respetiva 

faixa de proteção com uma largura mínima de 50 m, matos autóctones, montados, florestas mistas com 

montado, pinhal de Vale Santo, cursos de água e comunidades ripícolas arbustivas, arbóreas e herbáceas, 

cursos de água permanentes e praias e areais. Constituem seus objetivos prioritários a preservação e 

valorização dos valores naturais e paisagísticos relevantes para a garantia da biodiversidade e a 

manutenção dos usos tradicionais do solo e dos recursos hídricos. 

Tendo em conta os dados constantes nas figuras analisadas, em particular os da Planta de Vegetação e 

Biótopos do POPNSAC, mantém-se a subunidade "Área rural florestal" na zona que se sobrepõe à linha de 

água que desagua a montante da foz do rio Mira, bem como ao seu vale e encostas. Refira-se ainda que na 

Carta de Unidades de Paisagem do POPNSACV, com exceção de uma área muito reduzida na parte jusante 

do vale, que no âmbito da análise efetuada não tem escala para se constituir como uma unidade de 

paisagem individualizada, não é identificada uma unidade de paisagem especificamente associada à linha 

de água em causa, ao vale e respetivas encostas. 

Refira-se ainda que a delimitação de unidades de paisagem foi realizada com base na observação de 

coberturas fotográficas da área e não com base na Carta Corine Landcover. 
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Carta de Qualidade VisuCarta de Qualidade VisuCarta de Qualidade VisuCarta de Qualidade Visualalalal    

Existem valores visuais devidamente identificados em vários fatores ambientais ao longo do EIA, que Existem valores visuais devidamente identificados em vários fatores ambientais ao longo do EIA, que Existem valores visuais devidamente identificados em vários fatores ambientais ao longo do EIA, que Existem valores visuais devidamente identificados em vários fatores ambientais ao longo do EIA, que 

revelam que a avaliação e classificação realizada nesta carta, desvaloriza os valores visuais, alguns dos revelam que a avaliação e classificação realizada nesta carta, desvaloriza os valores visuais, alguns dos revelam que a avaliação e classificação realizada nesta carta, desvaloriza os valores visuais, alguns dos revelam que a avaliação e classificação realizada nesta carta, desvaloriza os valores visuais, alguns dos 

quais se consideram relevantes. Assim, face à cquais se consideram relevantes. Assim, face à cquais se consideram relevantes. Assim, face à cquais se consideram relevantes. Assim, face à classificação incompreensível, destacamlassificação incompreensível, destacamlassificação incompreensível, destacamlassificação incompreensível, destacam----se a título de se a título de se a título de se a título de 

exemplo 3 situações, das quais se discorda totalmente no que se refere à classificação atribuída como:exemplo 3 situações, das quais se discorda totalmente no que se refere à classificação atribuída como:exemplo 3 situações, das quais se discorda totalmente no que se refere à classificação atribuída como:exemplo 3 situações, das quais se discorda totalmente no que se refere à classificação atribuída como:    

----    "Média" atribuída à superfície do Mar e em particular a uma extensa área correspondente à zona de"Média" atribuída à superfície do Mar e em particular a uma extensa área correspondente à zona de"Média" atribuída à superfície do Mar e em particular a uma extensa área correspondente à zona de"Média" atribuída à superfície do Mar e em particular a uma extensa área correspondente à zona de    

rebentação, onde existe uma vasta superfície constituída por rochas da plataforma de abrasão marinha, rebentação, onde existe uma vasta superfície constituída por rochas da plataforma de abrasão marinha, rebentação, onde existe uma vasta superfície constituída por rochas da plataforma de abrasão marinha, rebentação, onde existe uma vasta superfície constituída por rochas da plataforma de abrasão marinha, 

com claro valor cénico de todo não negligenciável.com claro valor cénico de todo não negligenciável.com claro valor cénico de todo não negligenciável.com claro valor cénico de todo não negligenciável.    

----    "Média" atribuída a área urbana mais antiga, de todo não comparável à envolvente urbana mais "Média" atribuída a área urbana mais antiga, de todo não comparável à envolvente urbana mais "Média" atribuída a área urbana mais antiga, de todo não comparável à envolvente urbana mais "Média" atribuída a área urbana mais antiga, de todo não comparável à envolvente urbana mais 

descaradescaradescaradescaracterizada e sem grande valor arquitetónico.cterizada e sem grande valor arquitetónico.cterizada e sem grande valor arquitetónico.cterizada e sem grande valor arquitetónico.    

----    "Média" ao vale cuja linha de agua (correspondente ao fim do canal do Perímetro de Rega do Mira) "Média" ao vale cuja linha de agua (correspondente ao fim do canal do Perímetro de Rega do Mira) "Média" ao vale cuja linha de agua (correspondente ao fim do canal do Perímetro de Rega do Mira) "Média" ao vale cuja linha de agua (correspondente ao fim do canal do Perímetro de Rega do Mira) 

desagua imediatamente a montante da foz do rio Mira, com um denso bosque autóctone nas encostas, no desagua imediatamente a montante da foz do rio Mira, com um denso bosque autóctone nas encostas, no desagua imediatamente a montante da foz do rio Mira, com um denso bosque autóctone nas encostas, no desagua imediatamente a montante da foz do rio Mira, com um denso bosque autóctone nas encostas, no 

sentido de vesentido de vesentido de vesentido de verificar se deve a mesma constituir urna outra subunidade.rificar se deve a mesma constituir urna outra subunidade.rificar se deve a mesma constituir urna outra subunidade.rificar se deve a mesma constituir urna outra subunidade.    

SugereSugereSugereSugere----se, de forma a aferir com maior rigor, a consulta da informação constante na Carta de Habitats, na se, de forma a aferir com maior rigor, a consulta da informação constante na Carta de Habitats, na se, de forma a aferir com maior rigor, a consulta da informação constante na Carta de Habitats, na se, de forma a aferir com maior rigor, a consulta da informação constante na Carta de Habitats, na 

Planta Sintese do POPNSACV e ainda a consulta de fotografia aérea/ortofotomapa recente, dadoPlanta Sintese do POPNSACV e ainda a consulta de fotografia aérea/ortofotomapa recente, dadoPlanta Sintese do POPNSACV e ainda a consulta de fotografia aérea/ortofotomapa recente, dadoPlanta Sintese do POPNSACV e ainda a consulta de fotografia aérea/ortofotomapa recente, dado    o menor o menor o menor o menor 

detalhe da informação associada ao Corine Land Cover, de forma a identificar claramente os valores detalhe da informação associada ao Corine Land Cover, de forma a identificar claramente os valores detalhe da informação associada ao Corine Land Cover, de forma a identificar claramente os valores detalhe da informação associada ao Corine Land Cover, de forma a identificar claramente os valores 

visuais presentes. visuais presentes. visuais presentes. visuais presentes.     

21. Deve ser apresentada nova carta para a área de estudo correspondente ao buffer acima referido e que 21. Deve ser apresentada nova carta para a área de estudo correspondente ao buffer acima referido e que 21. Deve ser apresentada nova carta para a área de estudo correspondente ao buffer acima referido e que 21. Deve ser apresentada nova carta para a área de estudo correspondente ao buffer acima referido e que 

reflita urna avaliação mreflita urna avaliação mreflita urna avaliação mreflita urna avaliação mais sensível face aos valores presentes na área de estudo e considere também as ais sensível face aos valores presentes na área de estudo e considere também as ais sensível face aos valores presentes na área de estudo e considere também as ais sensível face aos valores presentes na área de estudo e considere também as 

situações existentes que configuram "Baixa" qualidade visual.situações existentes que configuram "Baixa" qualidade visual.situações existentes que configuram "Baixa" qualidade visual.situações existentes que configuram "Baixa" qualidade visual.    

A abordagem adotada no EIA para a definição da qualidade visual baseou-se na avaliação da qualidade 

visual das unidades de paisagem, que constituem áreas consideradas relativamente homogéneas do 

ponto de vista paisagístico, tendo como objetivo a obtenção de um panorama global relativamente à 

qualidade das unidades de paisagem e não uma análise detalhada de especificidades de âmbito local. No 

entanto, na análise da qualidade da paisagem, tendo em consideração a metodologia adotada, foi 

ponderada a atuação humana, de acordo com o definido no Quadro 24 doQuadro 24 doQuadro 24 doQuadro 24 do    Relatório Síntese (Volume I) doRelatório Síntese (Volume I) doRelatório Síntese (Volume I) doRelatório Síntese (Volume I) do    

EIAEIAEIAEIA, expressa na pontuação atribuída no Quadro 10, nomeadamente: 

• Se a unidade de paisagem está livre de atuações esteticamente não desejadas e com 

modificações que incidem favoravelmente na qualidade da paisagem; 

• Se a qualidade cénica está afetada por modificações pouco harmoniosas, embora não na 

totalidade, ou as alterações não trazem qualidade visual; 
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• Se se verificam modificações intensas e extensas que reduzem ou anulam a qualidade 

cénica. 

No quadro seguinte apresenta-se a avaliação da qualidade das unidades de paisagem identificadas, sendo 

incluída, relativamente ao EIA a avaliação, na unidade 'mar' da qualidade da superfície rochosa adjacente 

à orla costeira, e na unidade 'área rural florestal', do vale de linha de agua que desagua a montante da foz 

do rio Mira. Foi ainda reavaliada a unidade 'área urbana de Vila Nova de Milfontes' no que se refere à área 

urbana confinante com o rio Mira, incluindo a área urbana mais antiga. 

Quadro 10 – Avaliação da qualidade da paisagem com base nos critérios definidos no Quadro 24 do EIA 

Unidade de 
paisagem 

Morfologia Vegetação Água Cor 
Fundo 

cénico 
Raridade 

Atuação 

humana 
Total 

Rio Mira 3 3 5 3 5 6 2 27 

Mar 
a 3 1 5 1 4 2 2 18 

b 5 1 5 4 5 4 2 26 

Orla costeira e estuarina 3 3 5 3 5 4 2 25 

Área urbana de 

Vila Nova de 

Milfontes 

c 3 1 4 2 4 3 1 18 

d 3 1 1 2 3 2 1 13 

Área rural agrícola 3 1/4 (*) 1 2 3 2 1 13/16 

Área rural 

florestal 

e 3 4 3 2 3 2 1 18 

f 3 2 1 2 3 2 1 14 

Legenda: 
a – superfície livre; b – superfície rochosa; c – área urbana confinante com o rio Mira, incluindo a área urbana mais antiga;  
d – restante área urbana; e – Vale de linha de agua que desagua a montante da foz do rio Mira; f – restante subunidade 
(*) – Dependendo do tipo de agricultura 

Os resultados obtidos no quadro anterior permitem obter uma perspetiva comparativa da qualidade visual 

das unidades de paisagem presentes quando consideradas individualmente, podendo referir-se que, de 

acordo com a metodologia adotada, são consideradas unidades com qualidade visual: 

• Média: mar (superfície livre), área urbana de Vila Nova de Milfontes, área rural agrícola e 

área rural florestal. Refira-se, no entanto, que as unidades de paisagem mar (superfície 

livre), área urbana de Vila Nova de Milfontes (confinante com o rio Mira, incluindo a área 

urbana mais antiga) e área rural florestal (vale de linha de água que desagua a montante da 

Foz do Mira), têm, comparativamente com as restantes, uma maior qualidade visual, e, em 

termos de pontuação atribuída aproximam-se da classe de qualidade visual elevada; 

• Elevada: mar (superfície rochosa), rio Mira e orla costeira e estuarina. 

Tendo em conta a metodologia referida, efetuou-se a revisão do Desenho 20 revisão do Desenho 20 revisão do Desenho 20 revisão do Desenho 20 ––––    Qualidade visual Qualidade visual Qualidade visual Qualidade visual ––––    do EIAdo EIAdo EIAdo EIA 

(Volume II – Anexo IV), que se apresenta em anexo (Anexo A.IV).  
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CartCartCartCarta de Absorção Visuala de Absorção Visuala de Absorção Visuala de Absorção Visual    

Em relação à carta apresentada, não se considera que configure urna adequada avaliação deste Em relação à carta apresentada, não se considera que configure urna adequada avaliação deste Em relação à carta apresentada, não se considera que configure urna adequada avaliação deste Em relação à carta apresentada, não se considera que configure urna adequada avaliação deste 

parâmetro, pelos motivos que se apresentam de seguida:parâmetro, pelos motivos que se apresentam de seguida:parâmetro, pelos motivos que se apresentam de seguida:parâmetro, pelos motivos que se apresentam de seguida:    

A utilização de uma classe "Máxima" revelaA utilização de uma classe "Máxima" revelaA utilização de uma classe "Máxima" revelaA utilização de uma classe "Máxima" revela----se pouco adequada, sobrepondose pouco adequada, sobrepondose pouco adequada, sobrepondose pouco adequada, sobrepondo----se incompreensse incompreensse incompreensse incompreensivelmente a ivelmente a ivelmente a ivelmente a 

urna área urbana relevante, pelo que sugere não ser considerada, independentemente desta situação urna área urbana relevante, pelo que sugere não ser considerada, independentemente desta situação urna área urbana relevante, pelo que sugere não ser considerada, independentemente desta situação urna área urbana relevante, pelo que sugere não ser considerada, independentemente desta situação 

identificada.identificada.identificada.identificada.    

A tentativa de simular um modelo digital de superfície não se considera de todo bemA tentativa de simular um modelo digital de superfície não se considera de todo bemA tentativa de simular um modelo digital de superfície não se considera de todo bemA tentativa de simular um modelo digital de superfície não se considera de todo bem----sucedida e enviesa sucedida e enviesa sucedida e enviesa sucedida e enviesa 

os resultados, que se pretendos resultados, que se pretendos resultados, que se pretendos resultados, que se pretendem mais objetivos e neste caso mais desfavoráveis. Os valores constantes em mais objetivos e neste caso mais desfavoráveis. Os valores constantes em mais objetivos e neste caso mais desfavoráveis. Os valores constantes em mais objetivos e neste caso mais desfavoráveis. Os valores constantes 

no Quadro 26 (Pag. 187) são incoerentes e subjetivos. Nem todo o edificado que constitui o tecido urbanono Quadro 26 (Pag. 187) são incoerentes e subjetivos. Nem todo o edificado que constitui o tecido urbanono Quadro 26 (Pag. 187) são incoerentes e subjetivos. Nem todo o edificado que constitui o tecido urbanono Quadro 26 (Pag. 187) são incoerentes e subjetivos. Nem todo o edificado que constitui o tecido urbano    

tem 9tem 9tem 9tem 9    m de altura. As culturas temporárias de sequeiro e de regadio não têm "0m de altura. As culturas temporárias de sequeiro e de regadio não têm "0m de altura. As culturas temporárias de sequeiro e de regadio não têm "0m de altura. As culturas temporárias de sequeiro e de regadio não têm "0    m". Os sistemas m". Os sistemas m". Os sistemas m". Os sistemas 

parcelares complexos não têm 4 m, com eventual exceção da estrutura de canavial que serve de sebe. Não parcelares complexos não têm 4 m, com eventual exceção da estrutura de canavial que serve de sebe. Não parcelares complexos não têm 4 m, com eventual exceção da estrutura de canavial que serve de sebe. Não parcelares complexos não têm 4 m, com eventual exceção da estrutura de canavial que serve de sebe. Não 

se compreende sequer, que ao sapal (ou aos sapais) se atribua urna altura de 0,2 m, sendo maior altura se compreende sequer, que ao sapal (ou aos sapais) se atribua urna altura de 0,2 m, sendo maior altura se compreende sequer, que ao sapal (ou aos sapais) se atribua urna altura de 0,2 m, sendo maior altura se compreende sequer, que ao sapal (ou aos sapais) se atribua urna altura de 0,2 m, sendo maior altura 

que urna cultura temporária de seque urna cultura temporária de seque urna cultura temporária de seque urna cultura temporária de sequeiro a que se atribui 0,20 m.queiro a que se atribui 0,20 m.queiro a que se atribui 0,20 m.queiro a que se atribui 0,20 m.    

Face às apreciações, não se considera que a metodologia usada possa ser considerada na elaboração Face às apreciações, não se considera que a metodologia usada possa ser considerada na elaboração Face às apreciações, não se considera que a metodologia usada possa ser considerada na elaboração Face às apreciações, não se considera que a metodologia usada possa ser considerada na elaboração 

desta carta. Dado que exercícios, realizados noutros Estudos anteriores, não foram considerados, devido desta carta. Dado que exercícios, realizados noutros Estudos anteriores, não foram considerados, devido desta carta. Dado que exercícios, realizados noutros Estudos anteriores, não foram considerados, devido desta carta. Dado que exercícios, realizados noutros Estudos anteriores, não foram considerados, devido 

à arbitrariedade/subjeà arbitrariedade/subjeà arbitrariedade/subjeà arbitrariedade/subjetividade e que esta metodologia, apenas poderá ser utilizada futuramente quando tividade e que esta metodologia, apenas poderá ser utilizada futuramente quando tividade e que esta metodologia, apenas poderá ser utilizada futuramente quando tividade e que esta metodologia, apenas poderá ser utilizada futuramente quando 

de facto existir um modelo digital de superfície real, a elaboração esta carta devera ser realizada tendo de facto existir um modelo digital de superfície real, a elaboração esta carta devera ser realizada tendo de facto existir um modelo digital de superfície real, a elaboração esta carta devera ser realizada tendo de facto existir um modelo digital de superfície real, a elaboração esta carta devera ser realizada tendo 

como base o Modelo Digital do Terreno (MDT).como base o Modelo Digital do Terreno (MDT).como base o Modelo Digital do Terreno (MDT).como base o Modelo Digital do Terreno (MDT).    

22. Solicita22. Solicita22. Solicita22. Solicita----se assim, a se assim, a se assim, a se assim, a apresentação a Carta de Absorção Visual considerando a área de estudo apresentação a Carta de Absorção Visual considerando a área de estudo apresentação a Carta de Absorção Visual considerando a área de estudo apresentação a Carta de Absorção Visual considerando a área de estudo 

delimitada pelo buffer a adotar, a utilização do MDT e os pontos de observação considerados e outros no delimitada pelo buffer a adotar, a utilização do MDT e os pontos de observação considerados e outros no delimitada pelo buffer a adotar, a utilização do MDT e os pontos de observação considerados e outros no delimitada pelo buffer a adotar, a utilização do MDT e os pontos de observação considerados e outros no 

decorrer do aumento da área de estudo.decorrer do aumento da área de estudo.decorrer do aumento da área de estudo.decorrer do aumento da área de estudo.    

"A Simulação é uma das ferramentas de apoio à decisão que permite projetar e analisar o desempenho de 

sistemas e de processos complexos. A Simulação, segundo Robert E. Shannon e Pegden [Andersson et al. 

1998, Shannon 1998, Ingalls 2001] pode ser entendida como o processo de construção de um modelo 

representativo de um sistema real, bem como da realização de experiências com esse modelo com o 

intuito de conhecer melhor o seu comportamento e avaliar o impacto de estratégias alternativas de 

operação" (in Ferreira et al, 2003).  

Para a análise da visibilidade, diversos autores, entre os quais Landovsky & Mendes (2011), Freire (in 

Costa, 2011), Ecobase/Orla (2013), Atkins (2013), têm utilizado uma aproximação similar à que foi adotada 

no EIA, na qual é simulada a topografia do terreno em conjunto com a sua ocupação e analisados diversos 

pontos de observação, para concluir acerca da visibilidade de determinada área. 
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Considerou-se no EIA que, pese embora a metodologia adotada não permita uma simulação da situação 

real da situação atual, permite uma aproximação coerente à mesma e que possibilitou obter resultados e 

extrapolar conclusões que foram confirmados no terreno através das observações efetuadas, 

nomeadamente no que se refere às áreas do projeto. Neste contexto, considera-se que a análise da 

visibilidade da área de projeto apenas com base no Modelo Digital de Terreno introduz um erro muito mais 

expressivo nos resultados obtidos, uma vez que não considera os elementos construídos ou vegetais 

presentes no terreno e que em algumas situações se constituem como limites visuais à visualização a 

partir dos pontos de observação considerados. Assim, reiteram-se os resultados apresentados no 

Desenho 21 do EIADesenho 21 do EIADesenho 21 do EIADesenho 21 do EIA, esclarecendo-se os seguintes aspetos: 

• A classe de absorção visual 'máxima' significa que, tendo em consideração a metodologia 

aplicada, as áreas em questão não são visualizadas a partir de qualquer um dos pontos de 

observação selecionados. Não será, assim, incompreensível que a área urbana, 

nomeadamente o seu interior, seja coincidente com a classe de absorção visual 'máxima' já 

que a partir dos pontos de observação selecionados não se consegue de facto visualizá-la; 

• Relativamente aos valores constantes no Quadro 26 do EIAQuadro 26 do EIAQuadro 26 do EIAQuadro 26 do EIA, uma vez que a simulação 

realizada não constitui uma reconstituição da realidade, mas uma aproximação, foram 

adotados determinados pressupostos que se consideraram adequados: 

- No caso do tecido urbano adotou-se uma altura de 9 m, que corresponde à cércea 

máxima permitida no PU de Vila Nova de Milfontes e à respetiva cobertura, apesar de 

nem todo o edificado existente no tecido urbano ter esta altura. Refira-se ainda que se 

verificam, nomeadamente na frente urbana próxima da área do projeto, diversas 

situações de edificado que tem altura superior à considerada, não se podendo dizer que 

o valor contemplado leve sempre à identificação de situações mais favoráveis do que as 

efetivamente existentes comparativamente com a situação atual; 

- No que respeita às culturas temporárias de sequeiro e de regadio considerou-se a 

situação mais desfavorável associada ao ciclo cultural, nomeadamente aquela em que o 

solo se encontra nu/arado; 

- Os sistemas parcelares complexos no interior da área de estudo correspondem 

essencialmente a campos agrícolas com culturas temporárias delimitados por sebes de 

canavial. 
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Carta deCarta deCarta deCarta de    Sensibilidade VisualSensibilidade VisualSensibilidade VisualSensibilidade Visual    

23. Com a carta síntese das duas anteriores, solicita23. Com a carta síntese das duas anteriores, solicita23. Com a carta síntese das duas anteriores, solicita23. Com a carta síntese das duas anteriores, solicita----se a apresentação da Carta de Sensibilidade Visual de se a apresentação da Carta de Sensibilidade Visual de se a apresentação da Carta de Sensibilidade Visual de se a apresentação da Carta de Sensibilidade Visual de 

acordo com a Matriz de Sensibilidade Visual habitualmente utilizada.acordo com a Matriz de Sensibilidade Visual habitualmente utilizada.acordo com a Matriz de Sensibilidade Visual habitualmente utilizada.acordo com a Matriz de Sensibilidade Visual habitualmente utilizada.    

Tendo por base a alteração efetuada à carta de qualidade visual, em anexo (Anexo A.IV)apresenta-se o 

Desenho 22 Desenho 22 Desenho 22 Desenho 22 ––––    Sensibilidade paisagística Sensibilidade paisagística Sensibilidade paisagística Sensibilidade paisagística ––––    do EIAdo EIAdo EIAdo EIA (Volume II – Anexo IV)    reformulado. Como se pode 

verificar, não há alterações a esta carta no que se refere às áreas a intervencionar com o projeto em 

avaliação. 

 

Identificação, Avaliação e Classificação de lmpactesIdentificação, Avaliação e Classificação de lmpactesIdentificação, Avaliação e Classificação de lmpactesIdentificação, Avaliação e Classificação de lmpactes    

A identificação de impactes deve determinar quais são os impactes visuais, estruturais e funcionais. As A identificação de impactes deve determinar quais são os impactes visuais, estruturais e funcionais. As A identificação de impactes deve determinar quais são os impactes visuais, estruturais e funcionais. As A identificação de impactes deve determinar quais são os impactes visuais, estruturais e funcionais. As 

diversas componentes do Projeto devem sempre ser objeto de avaliação individualizada ainda que diversas componentes do Projeto devem sempre ser objeto de avaliação individualizada ainda que diversas componentes do Projeto devem sempre ser objeto de avaliação individualizada ainda que diversas componentes do Projeto devem sempre ser objeto de avaliação individualizada ainda que 

posspossposspossa/deva existir uma apreciação e conjunto.a/deva existir uma apreciação e conjunto.a/deva existir uma apreciação e conjunto.a/deva existir uma apreciação e conjunto.    

O impacte visual de um projeto ou da componente de um projeto e obtido através da elaboração da O impacte visual de um projeto ou da componente de um projeto e obtido através da elaboração da O impacte visual de um projeto ou da componente de um projeto e obtido através da elaboração da O impacte visual de um projeto ou da componente de um projeto e obtido através da elaboração da 

respetiva bacia visual sobre o MDT, considerando a situação mais desfavorável. No EIA não consta respetiva bacia visual sobre o MDT, considerando a situação mais desfavorável. No EIA não consta respetiva bacia visual sobre o MDT, considerando a situação mais desfavorável. No EIA não consta respetiva bacia visual sobre o MDT, considerando a situação mais desfavorável. No EIA não consta 

qualquer bacia visualqualquer bacia visualqualquer bacia visualqualquer bacia visual    de qualquer componente do projeto. Só através destas é possível cartografar, de qualquer componente do projeto. Só através destas é possível cartografar, de qualquer componente do projeto. Só através destas é possível cartografar, de qualquer componente do projeto. Só através destas é possível cartografar, 

conhecer e avaliar a expressão que o impacte visual potencial associado a qualquer ação que ocorra nas conhecer e avaliar a expressão que o impacte visual potencial associado a qualquer ação que ocorra nas conhecer e avaliar a expressão que o impacte visual potencial associado a qualquer ação que ocorra nas conhecer e avaliar a expressão que o impacte visual potencial associado a qualquer ação que ocorra nas 

áreas de intervenção sobre a área de estudo.áreas de intervenção sobre a área de estudo.áreas de intervenção sobre a área de estudo.áreas de intervenção sobre a área de estudo.    

24. Com vista a identificação 24. Com vista a identificação 24. Com vista a identificação 24. Com vista a identificação dos impactes visuais e conhecimento da sua expressão sobre o território, dos impactes visuais e conhecimento da sua expressão sobre o território, dos impactes visuais e conhecimento da sua expressão sobre o território, dos impactes visuais e conhecimento da sua expressão sobre o território, 

solicitasolicitasolicitasolicita----se a apresentação em separado, das bacias visuais do Projeto, para as seguintes se a apresentação em separado, das bacias visuais do Projeto, para as seguintes se a apresentação em separado, das bacias visuais do Projeto, para as seguintes se a apresentação em separado, das bacias visuais do Projeto, para as seguintes 

componentes/áreas, de acordo com a Nota Técnica, abaixo apresentada:componentes/áreas, de acordo com a Nota Técnica, abaixo apresentada:componentes/áreas, de acordo com a Nota Técnica, abaixo apresentada:componentes/áreas, de acordo com a Nota Técnica, abaixo apresentada:    

a) Áreas de "Dragagem".a) Áreas de "Dragagem".a) Áreas de "Dragagem".a) Áreas de "Dragagem".    

bbbb) Áreas de "Enchimento da praia do "Carreiro da Fazenda".) Áreas de "Enchimento da praia do "Carreiro da Fazenda".) Áreas de "Enchimento da praia do "Carreiro da Fazenda".) Áreas de "Enchimento da praia do "Carreiro da Fazenda".    

c) Área de "Realimentação da praia da Franquia".c) Área de "Realimentação da praia da Franquia".c) Área de "Realimentação da praia da Franquia".c) Área de "Realimentação da praia da Franquia".    

d) Área de "Realimentação da praia das Furnas".d) Área de "Realimentação da praia das Furnas".d) Área de "Realimentação da praia das Furnas".d) Área de "Realimentação da praia das Furnas".    

e) Áreas de "Reconstrução Dunar".e) Áreas de "Reconstrução Dunar".e) Áreas de "Reconstrução Dunar".e) Áreas de "Reconstrução Dunar".    

f) Área do "Estaleiro".f) Área do "Estaleiro".f) Área do "Estaleiro".f) Área do "Estaleiro".    
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Relativamente às alíneas a), b) e e) as resRelativamente às alíneas a), b) e e) as resRelativamente às alíneas a), b) e e) as resRelativamente às alíneas a), b) e e) as respetivas bacias visuais, de cada área, podem ser apresentadas na petivas bacias visuais, de cada área, podem ser apresentadas na petivas bacias visuais, de cada área, podem ser apresentadas na petivas bacias visuais, de cada área, podem ser apresentadas na 

mesma carta 2 a 2, desde que a sua representação gráfica permita a leitura da informação da carta base mesma carta 2 a 2, desde que a sua representação gráfica permita a leitura da informação da carta base mesma carta 2 a 2, desde que a sua representação gráfica permita a leitura da informação da carta base mesma carta 2 a 2, desde que a sua representação gráfica permita a leitura da informação da carta base 

militar, que lhes serve de suporte, e que, igualmente seja possível ter a leitura das duamilitar, que lhes serve de suporte, e que, igualmente seja possível ter a leitura das duamilitar, que lhes serve de suporte, e que, igualmente seja possível ter a leitura das duamilitar, que lhes serve de suporte, e que, igualmente seja possível ter a leitura das duas bacias visuais, s bacias visuais, s bacias visuais, s bacias visuais, 

sugerindosugerindosugerindosugerindo----se que seja utilizado ou uma cor diferente ou um hatch diferente.se que seja utilizado ou uma cor diferente ou um hatch diferente.se que seja utilizado ou uma cor diferente ou um hatch diferente.se que seja utilizado ou uma cor diferente ou um hatch diferente.    

Na avaliação de impactes na paisagem desenvolvida no EIAavaliação de impactes na paisagem desenvolvida no EIAavaliação de impactes na paisagem desenvolvida no EIAavaliação de impactes na paisagem desenvolvida no EIA foram abordados os impactes visuais, 

estruturais e funcionais, tendo as diversas componentes do Projeto sido objeto de avaliação 

individualizada, nomeadamente: 

• Na fase de construção, a implantação e funcionamento dos estaleiros de apoio à obra e as 

dragagens, a realimentação de cada praia, o enchimento da praia do Carreiro da Fazenda e a 

reconstrução dunar; 

• Na fase de exploração, a resultante das praias e das dunas intervencionadas, dragagens de 

manutenção e reutilização de materiais dragados em reconstrução dunar. 

A análise de impactes visuais efetuada    não se baseou na avaliação da situação mais desfavorável 

resultante da consideração apenas das bacias visuais do projeto com base no MDT, mas na avaliação de 

uma situação mais aproximada da situação atual da paisagem, que se considera a metodologia mais 

adequada. Efetivamente, no EIA não consta qualquer bacia visual de qualquer componente do projeto, 

uma vez que a avaliação desenvolvida se funda nos trabalhos desenvolvidos na caracterização da 

paisagem, nomeadamente nas cartas de unidades de paisagem, qualidade visual, capacidade de absorção 

visual e sensibilidade paisagística, bem como nos trabalhos de campo. Considera-se que a metodologia 

adotada permitiu avaliar os impactes na paisagem de forma adequada. 

Nos desenhos A.1desenhos A.1desenhos A.1desenhos A.1 a A.10A.10A.10A.10 (Anexo V) são apresentadas as bacias visuais do projetobacias visuais do projetobacias visuais do projetobacias visuais do projeto tendo em conta o MDT 

utilizado no EIA para a determinação da capacidade de absorção visual.  

Para a determinação das bacias visuais consideraram-se os seguintes aspetos: 

• Componentes do projeto em forma de área: foram distribuídos vários pontos ao longo do 

perímetro assim como na superfície delimitada por esta linha. Os pontos de vista analisados 

são apresentados nos desenhos A.1desenhos A.1desenhos A.1desenhos A.1 a A.10A.10A.10A.10. 

• Nos pontos de vista analisados foi considerada a altura de um observador, nomeadamente 

1,65 m.  
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A observação dos desenhos A.1. a A.10 permite concluir o seguinte: 

• Dragagem – a bacia visual das áreas de dragagem corresponde à zona terrestre envolvente 

da área da dragagem (urbana, praias da Franquia, do Farol e das Furnas, dunas adjacentes a 

estas praias, zona superior da arriba que delimita as dunas da praia das Furnas e a orla 

costeira, encostas da margem esquerda do rio Mira), bem como ao mar e a0 rio Mira. 

Relativamente aos Cenários, apesar de o Cenário A ter associada uma bacia visual menor, a 

diferença é pouco significativa relativamente aos cenários B/B1/C/C1; 

• Enchimento da praia do Carreiro da Fazenda – a bacia visual das áreas de enchimento da 

praia do Carreiro da Fazenda corresponde à zona terrestre envolvente de dunas, praia, a 

zonas do topo das arribas a sul e a norte da área e à zona do acesso à praia das Furnas, bem 

como ao mar. Relativamente aos Cenários, apesar de os cenários B/C terem associada uma 

bacia visual menor, a diferença é pouco significativa relativamente aos cenários B1/C1; 

• Realimentação da praia da Franquia – a bacia visual das áreas desta intervenção 

corresponde à zona terrestre envolvente (urbana, praias da Franquia, do Farol e das Furnas, 

dunas adjacentes a estas praias, zona superior da arriba que delimita as dunas da praia das 

Furnas e a orla costeira, encostas da margem esquerda do rio Mira), bem como ao mar e a0 

rio Mira. Relativamente aos Cenários, não se verificam diferenças relevantes; 

• Realimentação da praia das Furnas – a bacia visual das áreas desta intervenção corresponde 

à zona terrestre envolvente (urbana, praias do Carreiro da Fazenda, Furnas, Franquia e Farol, 

dunas adjacentes a estas praias, zona superior da arriba que delimita as dunas da praia das 

Furnas e a orla costeira, e a parte das encostas da margem esquerda do rio Mira), bem como 

ao mar e a0 rio Mira. Relativamente aos Cenários, não se verificam diferenças; 

• Reconstrução dunar – a bacia visual destas áreas corresponde à zona terrestre envolvente 

(dunas, urbana, praias da Franquia, do Farol e das Furnas, dunas adjacentes a estas praias, 

zona superior da arriba que delimita as dunas da praia das Furnas e a orla costeira, encostas 

da margem esquerda do rio Mira), bem como ao mar e a0 rio Mira. Relativamente aos 

Cenários, os cenários B/C e B1/C1 são próximos em termos de bacia visual, mas no cenário 

B/C a visualização a partir do mar é menos expressiva; 

• Área de estaleiro (todos os cenários) – a bacia visual desta área corresponde à zona terrestre 

envolvente (dunas, urbana, praias da Franquia, do Farol e das Furnas, dunas adjacentes a 

estas praias, zona superior da arriba que delimita as dunas da praia das Furnas e a orla 

costeira, encostas da margem esquerda do rio Mira), bem como ao mar e a0 rio Mira; 
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Refira-se que a simulação das bacias visuais foi efetuada de forma automática, com base num MDT já 

desenvolvido, não refletindo perfeitamente as condições fisiográficas do terreno em análise (note-se-por 

exemplo, que as bacias visuais das dragagens não incluem partes do rio Mira a partir das quais as zonas a 

dragar são visíveis. No entanto permite uma aproximação, que em conjunto com os restantes trabalhos 

desenvolvidos, nomeadamente o reconhecimento no terreno, permite balizar as zonas de visibilidade o 

projeto. 

 

25. Com base na sobreposição das bacias visuais de cada área a intervencionar às áreas de Qualidade 25. Com base na sobreposição das bacias visuais de cada área a intervencionar às áreas de Qualidade 25. Com base na sobreposição das bacias visuais de cada área a intervencionar às áreas de Qualidade 25. Com base na sobreposição das bacias visuais de cada área a intervencionar às áreas de Qualidade 

VisualVisualVisualVisual    será possível quantificar a afetação que as mesmas representam quanto à sua integridade visual. será possível quantificar a afetação que as mesmas representam quanto à sua integridade visual. será possível quantificar a afetação que as mesmas representam quanto à sua integridade visual. será possível quantificar a afetação que as mesmas representam quanto à sua integridade visual. 

Assim, solicitaAssim, solicitaAssim, solicitaAssim, solicita----se a apresentação de um Quadro Resumo, onde e apenas para cada componente do se a apresentação de um Quadro Resumo, onde e apenas para cada componente do se a apresentação de um Quadro Resumo, onde e apenas para cada componente do se a apresentação de um Quadro Resumo, onde e apenas para cada componente do 

Projeto, sejam identificadas e quantificadas as Áreas de Muito EleProjeto, sejam identificadas e quantificadas as Áreas de Muito EleProjeto, sejam identificadas e quantificadas as Áreas de Muito EleProjeto, sejam identificadas e quantificadas as Áreas de Muito Elevada/Elevada e Media (em ha).vada/Elevada e Media (em ha).vada/Elevada e Media (em ha).vada/Elevada e Media (em ha).    

No quadro seguinte identificam-se, para cada componente do projeto, a área e % da área de estudo de 

cada bacia visual, bem como as áreas de sobreposição das respetivas bacias visuais com áreas de 

qualidade visual elevada e média. 

Quadro 11 – Bacias visuais das componentes de projeto e área de correspondência com áreas média e 

elevada qualidade visual 

Componente de projeto 

Bacia visual 
Qualidade visual 

elevada 

Qualidade visual 

média 

Área (ha) 
% da área 

de estudo 

Área 

(ha) 

% da bacia 

visual 

Área 

(ha) 

% da bacia 

visual 

Dragagem - Cenário A 145 29% 73 51% 71 49% 

Dragagem – Cenários B/B1/C/C1 167 34% 85 51% 82 49% 

Enchimento da praia do Carreiro da Fazenda – 

Cenários B/C 
154 31% 42 27% 112 73% 

Enchimento da praia do Carreiro da Fazenda – 

Cenários B1/C1 
168 34% 48 28% 121 72% 

Realimentação da praia da Franquia – Cenário A 162 33% 79 49% 83 51% 

Realimentação da praia da Franquia – B/B1/C/C1 161 33% 79 49% 83 51% 

Realimentação da praia das Furnas – Cenários 

C/C1 
162 33% 58 36% 104 64% 

Reconstrução dunar – Cenários B/C 244 49% 102 42% 142 58% 

Reconstrução dunar – Cenários B1/C1 257 52% 104 40% 154 60% 

Área de estaleiro – Cenários A/B/B1/C/C1 156 32% 84 54% 71 46% 

A leitura do quadro permite concluir que na maior parte dos casos as bacias visuais das componentes do 

projeto são inferiores a 35% da área de estudo, verificando-se apenas dois casos em que são superiores a 

esse valor, referentes à reconstrução dunar. 
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Quanto à sobreposição das bacias visuais c0m áreas de elevada qualidade visual, verifica-se que é sempre 

inferior a 55% da área das bacias visuais, sendo a área mais reduzida no caso do enchimento da praia do 

Carreiro da Fazenda e a mais elevada no caso da reconstrução dunar. 

 

Carta de Impactes cuCarta de Impactes cuCarta de Impactes cuCarta de Impactes cumulativosmulativosmulativosmulativos    

26. Solicita26. Solicita26. Solicita26. Solicita----se a apresentação com representação meramente gráfica dos Projetos de igual e diferente se a apresentação com representação meramente gráfica dos Projetos de igual e diferente se a apresentação com representação meramente gráfica dos Projetos de igual e diferente se a apresentação com representação meramente gráfica dos Projetos de igual e diferente 

tipologia existentes ou previstos, mas que apenas se localizem ou atravessem a área de estudo. Deve, tipologia existentes ou previstos, mas que apenas se localizem ou atravessem a área de estudo. Deve, tipologia existentes ou previstos, mas que apenas se localizem ou atravessem a área de estudo. Deve, tipologia existentes ou previstos, mas que apenas se localizem ou atravessem a área de estudo. Deve, 

entre outros, constar o Projeto de Desenvolventre outros, constar o Projeto de Desenvolventre outros, constar o Projeto de Desenvolventre outros, constar o Projeto de Desenvolvimento Turístico e Ambiental de Vila Formosa nas Herdades imento Turístico e Ambiental de Vila Formosa nas Herdades imento Turístico e Ambiental de Vila Formosa nas Herdades imento Turístico e Ambiental de Vila Formosa nas Herdades 

de Vila Formosa e de Montalvo.de Vila Formosa e de Montalvo.de Vila Formosa e de Montalvo.de Vila Formosa e de Montalvo.    

Tal como referido no EIA, tendo em conta a avaliação de impactes apresentada, pode concluir-se que os 

impactes negativos identificados são temporários, cessando aquando da finalização da execução das 

ações previstas. 

Os impactes permanentes previstos com a implementação do projeto são positivos e relacionam-se com a 

realimentação e enchimento das praias e com a presença das intervenções do projeto na fase de 

exploração. As melhorias na paisagem atual em termos visuais relacionadas com o projeto serão 

cumulativas com as que deverão resultar do projeto de requalificação de Vila Nova de Milfontesprojeto de requalificação de Vila Nova de Milfontesprojeto de requalificação de Vila Nova de Milfontesprojeto de requalificação de Vila Nova de Milfontes, que 

requalificará a parte urbana na proximidade do projeto. Seguidamente apresentam-se imagens do projeto 

referido. 
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Figura 13 – Área de intervenção do projeto de requalificação de Vila Nova de Milfontes; sem escala 

No que se refere ao Projeto de Desenvolvimento Turístico e Ambiental de Vila Formosa nProjeto de Desenvolvimento Turístico e Ambiental de Vila Formosa nProjeto de Desenvolvimento Turístico e Ambiental de Vila Formosa nProjeto de Desenvolvimento Turístico e Ambiental de Vila Formosa nas Herdades de as Herdades de as Herdades de as Herdades de 

Vila Formosa e de MontalvoVila Formosa e de MontalvoVila Formosa e de MontalvoVila Formosa e de Montalvo (Figura 14), na área de estudo enquadra-se um ancoradouro, bem como a zona 

designada de Núcleo B, que se destina à implementação de um “Centro de atividades de Turismo da 

Natureza” com funções de divulgação do parque natural, integrando um conjunto de valências, através da 

reabilitação das edificações aí existentes.  

Os dois projetos referidos, em conjunto, permitirão dotar a área de estudo de um maior número de 

estruturas de apoio ao recreio, potenciando a utilização da paisagem, bem como a sua qualificação. Na 

fase de construção, caso sejam coincidentes com a fase de construção do projeto em avaliação, os 

impactes temporários relacionados com a degradação visual por efeito das obras poderão ser 

cumulativos. 
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Fonte: adaptado de Matos, Fonseca & Associados (2012); sem escala 

Figura 14 – Projeto de Desenvolvimento Turístico e Ambiental de Vila Formosa 

 

Avaliação e Classificação de lmpactesAvaliação e Classificação de lmpactesAvaliação e Classificação de lmpactesAvaliação e Classificação de lmpactes    

27. Ten27. Ten27. Ten27. Tendo como base os resultados obtidos em toda a cartografia, incluindo as bacias visuais, deverá ser do como base os resultados obtidos em toda a cartografia, incluindo as bacias visuais, deverá ser do como base os resultados obtidos em toda a cartografia, incluindo as bacias visuais, deverá ser do como base os resultados obtidos em toda a cartografia, incluindo as bacias visuais, deverá ser 

realizada a consequente avaliação, que se deverá refletir na classificação dos impactes, de acordo com realizada a consequente avaliação, que se deverá refletir na classificação dos impactes, de acordo com realizada a consequente avaliação, que se deverá refletir na classificação dos impactes, de acordo com realizada a consequente avaliação, que se deverá refletir na classificação dos impactes, de acordo com 

todos os parâmetros que constam da legislação (DL n."97todos os parâmetros que constam da legislação (DL n."97todos os parâmetros que constam da legislação (DL n."97todos os parâmetros que constam da legislação (DL n."97/2000, atualizado pelo DL n."97/2005), /2000, atualizado pelo DL n."97/2005), /2000, atualizado pelo DL n."97/2005), /2000, atualizado pelo DL n."97/2005), 

nomeadamente no que respeita a sua Magnitude e Significância.nomeadamente no que respeita a sua Magnitude e Significância.nomeadamente no que respeita a sua Magnitude e Significância.nomeadamente no que respeita a sua Magnitude e Significância.    

A cartografia desenvolvida, nomeadamente a das bacias visuais das componentes do projeto permite 

corroborar a avaliação de impactes apresentada no EIA. 
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28282828. A classificação de impactes apresentada no EIA, no que se refere aos impactes estruturais/funcionais . A classificação de impactes apresentada no EIA, no que se refere aos impactes estruturais/funcionais . A classificação de impactes apresentada no EIA, no que se refere aos impactes estruturais/funcionais . A classificação de impactes apresentada no EIA, no que se refere aos impactes estruturais/funcionais 

agrega as alterações de morfologia e a decapagem. Solicitaagrega as alterações de morfologia e a decapagem. Solicitaagrega as alterações de morfologia e a decapagem. Solicitaagrega as alterações de morfologia e a decapagem. Solicita----se que sejam em particular, avaliados ese que sejam em particular, avaliados ese que sejam em particular, avaliados ese que sejam em particular, avaliados e    

classificados de forma clara e em separado o impacte dclassificados de forma clara e em separado o impacte dclassificados de forma clara e em separado o impacte dclassificados de forma clara e em separado o impacte das apdes sobre a duna, considerando que essa . as apdes sobre a duna, considerando que essa . as apdes sobre a duna, considerando que essa . as apdes sobre a duna, considerando que essa . 

afetação se faz sentir com expressão bem diferente nas alternativas em avaliação, ao nível da: .afetação se faz sentir com expressão bem diferente nas alternativas em avaliação, ao nível da: .afetação se faz sentir com expressão bem diferente nas alternativas em avaliação, ao nível da: .afetação se faz sentir com expressão bem diferente nas alternativas em avaliação, ao nível da: .    

a) Desmataçãoa) Desmataçãoa) Desmataçãoa) Desmatação    

b) Alteração de morfologiab) Alteração de morfologiab) Alteração de morfologiab) Alteração de morfologia    

A remoção da vegetação e a alteração da morfologia foram avaliadas em conjunto, uma vez que serão 

ações sequenciais e que em conjunto imporão alterações na paisagem atual. No entanto, seguidamente 

abordam-se estas duas intervenções separadamente. 

 

a) Remoção de vegetaçãoa) Remoção de vegetaçãoa) Remoção de vegetaçãoa) Remoção de vegetação    

Para realização das intervenções de reconstrução dunar, uma vez que existe vegetação em alguns locais 

cuja morfologia será alterada, o projeto prevê que previamente a essa alteração seja removida a 

vegetação dunar, que deverá ser transplantada para as zonas a reconstruir, após a modelação da duna. 

A remoção de vegetação deverá ser efetuada de forma faseada, em função do desenvolvimento da obra, 

devendo ser o mais rapidamente possível transplantada para o local definitivo. No entanto, aquando da 

sua remoção, levará a que as áreas em causa fiquem temporariamente com o solo nu, com a alteração das 

áreas em causa. 

Considerando os cenários em avaliação, no caso do Cenário A não está prevista reconstrução dunar, pelo 

que os impactes são nulos a este nível. Relativamente aos restantes, os Cenários B e C implicarão a 

remoção de uma área maior de vegetação (a que se associará também uma maior área a replantar) 

comparativamente com os Cenários B1 e C1, nos quais a área de reconstrução dunar é menor. No entanto, 

em qualquer um dos casos, considera-se que deverão ocorrer impactes negativos, pouco significativos 

(uma vez que se considera ser alterado temporariamente o nível estrutural/funcional da paisagem, mas de 

forma não muito relevante, dado que ainda se manterá a morfologia do terreno original), de magnitude 

fraca (por se refletirem de forma relativamente pouco sensível na qualidade da paisagem), diretos, certos, 

temporários (considerando que será reposta uma situação similar à existente com a intervenção, com a 

reposição da vegetação noutro local), imediatos e locais. 
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b)b)b)b)    Alteração de morfologiaAlteração de morfologiaAlteração de morfologiaAlteração de morfologia    

Posteriormente à remoção da vegetação, serão desenvolvidas as seguintes ações que se conjugarão na 

alteração da morfologia: 

• A remoção da camada de terreno superficial das zonas que serão objeto de aterro 

(decapagem do terreno), que constituem o substrato dunar e banco de sementes original, 

para ser posteriormente colocada novamente como camada superficial das zonas a modelar; 

• O aterro do terreno, com a colocação de areias provenientes de dragagem; 

• A modelação final do terreno, com colocação de camada superficial do terreno 

anteriormente decapada e com mimetização dos relevos dunares; 

• Finalmente, a plantação ou replantação de vegetação dunar, reconstituindo o habitat dunar. 

À semelhança do que foi referido para a remoção de vegetação, no caso do Cenário A os impactes serão 

nulos, e, os Cenários B e C implicarão uma alteração mais relevante da morfologia dunar do que os 

Cenários B1 e C1. No entanto, em ambos os casos a morfologia dunar será reposta e robustecida por efeito 

das intervenções previstas, uma vez que esse constitui um dos objetivos do projeto. 

Apesar da diferença identificada entre cenários de intervenção, em termos de qualificação os impactes são 

similares, prevendo-se que temporariamente se verifiquem alterações no caráter naturalizado da área e na 

sua qualidade visual, com impactes negativos, significativos (uma vez que se considera ser alterado 

temporariamente o nível estrutural/funcional da paisagem), de magnitude entre fraca e média (por se 

refletirem de forma relativamente sensível na qualidade da paisagem), diretos, certos, temporários 

(considerando que será reposta uma situação similar à existente com a intervenção), imediatos e locais. 
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29. Avaliação clara da alteração de morfologia para cada uma das praias.29. Avaliação clara da alteração de morfologia para cada uma das praias.29. Avaliação clara da alteração de morfologia para cada uma das praias.29. Avaliação clara da alteração de morfologia para cada uma das praias.    

Seguidamente identificam-se as alterações de morfologia previstas em cada uma das praias, de acordo 

com o projeto. 

 

Praia da FranquiaPraia da FranquiaPraia da FranquiaPraia da Franquia    

A realimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquiarealimentação da praia da Franquia deverá levar a que a praia seja fique mais larga, o que se refletirá 

numa modificação na paisagem, mas não se refletirá em impactes negativos ao nível da estrutura, caráter 

e qualidade da paisagem, que não serão desvirtuados e se manterão grosso modo; antes pelo contrário, 

poderão ser beneficiados, na medida em que o aumento da praia se poderá refletir na minimização dos 

problemas de ‘erosão’ existentes no limite superior da mesma, próximo do parque de estacionamento da 

praia do Farol, que degradam a paisagem. 

De acordo com os perfis topográficos da realimentação da praia da Franquia apresentados no projeto para 

a alternativa A e tendo em conta os elementos de marés já referenciados, pode concluir-se que, 

relativamente à BMAM, à BMAV e à BMmín, a praia aumentará em largura (Figura 15); 

• Entre cerca de 23 e 35 metros, na zona correspondente ao perfil 1 (zona mais poente da 

praia); 

• Entre cerca de 17 e 20 metros, na zona correspondente ao perfil 2 (zona adjacente ao apoio de 

praia); 

• Entre cerca de 4 e 8 metros, na zona correspondente ao perfil 3 (zona próxima do pontão do 

clube náutico). 

Já relativamente à Preia mar máxima (PMmáx.), à Preia mar de águas vivas (PMAV) e à Preia mar de águas 

mortas (PMAM), a praia aumentará em largura: 

• Entre cerca de 32 e 36 metros, na zona correspondente ao perfil 1; 

• Entre cerca de 15 e 19 metros, na zona correspondente ao perfil 2; 

• Entre cerca de 26 e 28 metros, na zona correspondente ao perfil 3. 

Ou seja, tanto em baixa mar, como em preia mar, a praia ficará mais mais larga. A praia também ficará 

mais alta em todos os perfis.  

Nos cenário B e C (equivalentes, ver Figura 16), os perfis da praia aproximam-se dos do Cenário A, sendo 

as gamas de valores previstos para extensão da praia da mesma ordem, mas a praia ficará a cotas mais 

altas em parte dos perfis apresentados. 
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Nota: localização dos perfis na revisão do Desenho 2 do EIA, em anexo(Anexo A.IV) 

Figura 15 – Perfis topográficos da praia da Franquia na situação de referência e após realimentação 

(Cenário A) 
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Nota: localização dos perfis na revisão do Desenho 3 do EIA, em anexo (Anexo A.IV) 

Figura 16 – Perfis topográficos da praia da Franquia na situação de referência e após realimentação 

(Cenário B) 
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Praia do Carreiro da FazendaPraia do Carreiro da FazendaPraia do Carreiro da FazendaPraia do Carreiro da Fazenda    

No caso da praia do Carreirpraia do Carreirpraia do Carreirpraia do Carreiro da Fazendao da Fazendao da Fazendao da Fazenda, nas alternativas B e C o enchimento está previsto na parte 

superior da praia, até à duna frontal, com um alteamento da ordem dos 0,6 m, considerando o perfil 

apresentado na Figura 17, mas sem alteração da largura da praia. Nas alternativas B1 e C1 a intervenção 

será mais extensa, incluindo zonas mais baixas da praia. Neste caso é expetável a que praia venha a ser 

alteada em alturas superiores a 1,5-2 metros em grande parte da extensão intervencionada, de acordo com 

os perfis desenvolvidos (Figura 18), aumentando a sua largura entre 4 e 9 metros, no caso do perfil 5, e 

entre 15 e 18 metros, no caso do perfil 6. 

 
Nota: localização dos perfis na revisão do Desenho 3 do EIA, em anexo (Anexo A.IV) 

Figura 17 – Perfil topográfico do campo dunar em 2001 e de acordo com a proposta de intervenção 

(Cenários B e C). A praia do Carreiro da Fazenda localiza-se na parte esquerda dos perfis, sensivelmente a 

partir de onde se localiza a seta 
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Nota: localização dos perfis na revisão do Desenho 5 do EIA, em anexo (Anexo A.IV) 

Figura 18 – Perfis topográficos na praia do Carreiro da Fazenda em 2001 e de acordo com a proposta de 

intervenção (Cenários B1 e C1) 

 

Praia das FurnasPraia das FurnasPraia das FurnasPraia das Furnas    

Na praia das Furnas não está definida a modelação das areias na praia, pelo que é possível identificar com 

pormenor as alterações que serão desencadeadas pela realimentação da praia. 
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30. Tendo como b30. Tendo como b30. Tendo como b30. Tendo como base os resultados obtidos em toda a nova cartografia, incluindo as bacias visuais, ase os resultados obtidos em toda a nova cartografia, incluindo as bacias visuais, ase os resultados obtidos em toda a nova cartografia, incluindo as bacias visuais, ase os resultados obtidos em toda a nova cartografia, incluindo as bacias visuais, 

deverá ser realizada a consequente avaliação. Solicitadeverá ser realizada a consequente avaliação. Solicitadeverá ser realizada a consequente avaliação. Solicitadeverá ser realizada a consequente avaliação. Solicita----se a Classificação dos impactes se a Classificação dos impactes se a Classificação dos impactes se a Classificação dos impactes ----    visuais, visuais, visuais, visuais, 

estruturais/funcionais, cumulativos e residuais estruturais/funcionais, cumulativos e residuais estruturais/funcionais, cumulativos e residuais estruturais/funcionais, cumulativos e residuais ----    em Quadro Resumo, para caem Quadro Resumo, para caem Quadro Resumo, para caem Quadro Resumo, para cada área e para cada uma das da área e para cada uma das da área e para cada uma das da área e para cada uma das 

fases de Construção e Exploração, destacando sempre e claramente as situações potencialmente mais fases de Construção e Exploração, destacando sempre e claramente as situações potencialmente mais fases de Construção e Exploração, destacando sempre e claramente as situações potencialmente mais fases de Construção e Exploração, destacando sempre e claramente as situações potencialmente mais 

graves.graves.graves.graves.    

A cartografia desenvolvida, nomeadamente a das bacias visuais das componentes do projeto permite 

corroborar a avaliação de impactes apresentada no EIA. 

No Quadro 12 apresenta-se a parte do Quadro Resumo de impactes não residuais, apresentado no EIA parte do Quadro Resumo de impactes não residuais, apresentado no EIA parte do Quadro Resumo de impactes não residuais, apresentado no EIA parte do Quadro Resumo de impactes não residuais, apresentado no EIA 

(Quadro 48, Capítulo 5.11), referente à paisagem(Quadro 48, Capítulo 5.11), referente à paisagem(Quadro 48, Capítulo 5.11), referente à paisagem(Quadro 48, Capítulo 5.11), referente à paisagem. 

No âmbito das medidas de minimizaçãomedidas de minimizaçãomedidas de minimizaçãomedidas de minimização para a paisagem, para além das medidas gerais da APA, são 

propostas duas medidas de minimização que se relacionam a contenção visual do estaleiro de apoio à 

obra e com o faseamento da obra. 

Assim, ao nível estrutural/funcional da paisagem os impactes residuais e não residimpactes residuais e não residimpactes residuais e não residimpactes residuais e não residuaisuaisuaisuais são idênticos, uma 

vez que as alterações na estrutura, no caráter e qualidade da paisagem não deverão poder ser 

minimizadas de forma relevante, quer na fase de construção, quer na fase de exploração do projeto. 

As medidas de minimização propostas terão reflexos na minimização de todos os impactes visuais 

previstos na fase de construção. No entanto, apesar de os mesmos poderem ser minimizados, apenas se 

prevê uma redução da classificação atribuída aos impactes no caso da realimentação das praias da 

Franquia e das Furnas, relativamente às quais a magnitude passará a ser fraca (em vez de fraca a média). 

Relativamente aos impactes cumulativos, os mesmos foram tratados no ponto 26 do presente aditamento. 
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Quadro 12 – Quadro síntese de impactes na paisagem (não residuais) 

Fator 
ambiental 

Identificação 
do impacte 

Fase de 
implementação 

Alternativa Sentido valorativo Magnitude Duração Âmbito espacial Grau de significância 

Paisagem 

Estrutural/funcional – 

implantação e funcionamento 

do estaleiro 

Construção 

A/B/B1/C/C1 Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Estrutural/funcional - dragagem A/B/B1/C/C1 Nulo - - - - 

Estrutural/funcional – 

Realimentação da praia da 

Franquia 

A/B/B1/C/C1 Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Estrutural/funcional – 

Enchimento da praia do 

Carreiro da Fazenda 

B/B1/C/C1 Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Estrutural/funcional – 

Realimentação da praia das 

Furnas 

C/C1 Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Estrutural/funcional – 

Reconstrução dunar 
B/B1/C/C1 Negativo Fraca a média Temporário Local Significativo 

Visual – Implantação e 

funcionamento do estaleiro 
A/B/B1/C/C1 Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Dragagem A/B/B1/C/C1 Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Realimentação da praia 

da Franquia 
A/B/B1/C/C1 Negativo Fraca a média Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Enchimento da praia 

do Carreiro da Fazenda 
B/B1/C/C1 Negativo Fraca  Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Realimentação da praia 

das Furnas 
C/C1 Negativo Fraca a média Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Reconstrução dunar B/B1/C/C1 Negativo Fraca a média Temporário Local Significativo 
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Fator 
ambiental 

Identificação 
do impacte 

Fase de 
implementação 

Alternativa Sentido valorativo Magnitude Duração Âmbito espacial Grau de significância 

Paisagem (cont.) 

Estrutural/funcional – Presença 

das intervenções do projeto 

Exploração 

A/B/B1/C/C1 Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Estrutural/funcional – 

Realimentação da praia 
A/B/B1/C/C1 Positivo Fraca Permanente Local 

Muito pouco significativo ou 

negligenciável 

Estrutural/funcional – 

Reconstrução dunar 
B1/C1 Negativo Fraca Temporário Local Menor que significativo 

Visual – Presença das 

intervenções do projeto 
A/B/B1/C/C1 Positivo Fraca Permanente Local Pouco significativo 

Visual – Dragagem de 

manutenção 
A/B/B1/C/C1 Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Realimentação da praia A/B/B1/C/C1 Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

Visual – Reconstrução dunar B/B1/C/C1 Negativo Fraca Temporário Local Pouco significativo 

 

Sentido valorativo Grau de significância Código de cores 

“+” – Positivo 

“–“ – Negativo 

“0” Nulo ou insignificante 0 

“1” Pouco significativo – 1 + 1 

“2” Significativo – 2 + 2 

“3” Muito significativo – 3 + 3 
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Medidas de mMedidas de mMedidas de mMedidas de minimização:inimização:inimização:inimização:    

31. Após a analise dos elementos solicitados, será possível identificar as áreas mais expostas e quais as 31. Após a analise dos elementos solicitados, será possível identificar as áreas mais expostas e quais as 31. Após a analise dos elementos solicitados, será possível identificar as áreas mais expostas e quais as 31. Após a analise dos elementos solicitados, será possível identificar as áreas mais expostas e quais as 

componentes do Projeto, que apresentam um maior impacte visual. Face a essa identificação deverão ser componentes do Projeto, que apresentam um maior impacte visual. Face a essa identificação deverão ser componentes do Projeto, que apresentam um maior impacte visual. Face a essa identificação deverão ser componentes do Projeto, que apresentam um maior impacte visual. Face a essa identificação deverão ser 

apresentadas:apresentadas:apresentadas:apresentadas:    

a) Medidas concretas, a) Medidas concretas, a) Medidas concretas, a) Medidas concretas, especificas e viáveis para cada componente do Projeto, passiveis de ser aplicadas, especificas e viáveis para cada componente do Projeto, passiveis de ser aplicadas, especificas e viáveis para cada componente do Projeto, passiveis de ser aplicadas, especificas e viáveis para cada componente do Projeto, passiveis de ser aplicadas, 

que permitam efetivamente minimizar os impactes visuais em si mesmos e nos diferentes locais em que os que permitam efetivamente minimizar os impactes visuais em si mesmos e nos diferentes locais em que os que permitam efetivamente minimizar os impactes visuais em si mesmos e nos diferentes locais em que os que permitam efetivamente minimizar os impactes visuais em si mesmos e nos diferentes locais em que os 

mesmos se possam fazer sentir.mesmos se possam fazer sentir.mesmos se possam fazer sentir.mesmos se possam fazer sentir.    

No âmbito das medidas de minimização para a paisagem, para além das medidas gerais da APA, são 

propostas no EIA duas medidas de minimização que se relacionam a contenção visual do estaleiro de 

apoio à obra e com o faseamento da obra, medidas estas que se reiteram. 

 

Outras questões:Outras questões:Outras questões:Outras questões:    

32. Solicita32. Solicita32. Solicita32. Solicita----se a apresentação de cartografia para o ecossistema dunar, que expresse graficamente as se a apresentação de cartografia para o ecossistema dunar, que expresse graficamente as se a apresentação de cartografia para o ecossistema dunar, que expresse graficamente as se a apresentação de cartografia para o ecossistema dunar, que expresse graficamente as 

áreas ocupadas com plantas exóticas invasoras.áreas ocupadas com plantas exóticas invasoras.áreas ocupadas com plantas exóticas invasoras.áreas ocupadas com plantas exóticas invasoras.    

As espécies vegetais exóticas invasoras observadas na área de estudo encontram-se maioritariamente 

associadas aos acessos rodoviários, ou seja, à marginal junto à praia da Franquia, que é ladeada por 

espécies como cana (Arundo donax) e chorão (Carpobrotus edulis). 

No Desenho A.11 (Anexo A.V) apresenta-se a cartografia das áreas de intervenção ocupadas por espécies 

vegetais exóticas invasoras. 

 

33. Solicita33. Solicita33. Solicita33. Solicita----se a indicação do tipo de maquinaria a usar em cada uma das áreas a intervencionar.se a indicação do tipo de maquinaria a usar em cada uma das áreas a intervencionar.se a indicação do tipo de maquinaria a usar em cada uma das áreas a intervencionar.se a indicação do tipo de maquinaria a usar em cada uma das áreas a intervencionar.    

Como se referiu no EIA (secção 3.3.5. – Descrição do projeto – Empreitada geral – Maquinaria e meios 

humanos – do Relatório Síntese), o “tipo e quantidade de maquinaria a utilizar na fase de obra dependerá 

em certa parte do empreiteiro a contratar para a implementação do projeto. Não obstante, atendendo à 

definição geral dos processos de intervenção e equipamentos mais significativos realizada no Estudo 

Prévio do projeto”, o EIA avança um conjunto de equipamentos que é expectável que venha a ser usado. 
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Considerando mais uma vez a “Definição geral dos processos de intervenção e equipamentos mais 

significativos” (cap. 4 da memória descritiva – Volume I – do Estudo Prévio), a distribuição da maquinaria 

referida no EIA (na secção 3.3.5. do Relatório Síntese) pelas áreas a intervencionar deverá ser a seguinte: 

• EEEEstuáriostuáriostuáriostuário (alternativas A, B/B1 e C/C1) – dragueta (pequena draga) de sucção em marcha; 

• prprprpraias da Franquiaaias da Franquiaaias da Franquiaaias da Franquia (alternativas A, B/B1 e C/C1) e do Carreiro da Fazendae do Carreiro da Fazendae do Carreiro da Fazendae do Carreiro da Fazenda (alternativas B/B1 e 

C/C1) – pá carregadora ou bulldozer (para modelação do terreno); 

• corredor(s) eólico(s) entre a praia da Franquia e a praia do Carreiro da Fazendacorredor(s) eólico(s) entre a praia da Franquia e a praia do Carreiro da Fazendacorredor(s) eólico(s) entre a praia da Franquia e a praia do Carreiro da Fazendacorredor(s) eólico(s) entre a praia da Franquia e a praia do Carreiro da Fazenda (alternativas B/B1 

e C/C1) – sistema de bombagem dos sedimentos; 

• porção atualmente vegetada das áreas de reconstrução dunarporção atualmente vegetada das áreas de reconstrução dunarporção atualmente vegetada das áreas de reconstrução dunarporção atualmente vegetada das áreas de reconstrução dunar (alternativas B/B1 e C/C1) – pá 

carregadora ou bulldozer (para decapagem do terreno); 

• áreas de reconstrução dunaráreas de reconstrução dunaráreas de reconstrução dunaráreas de reconstrução dunar (da porção dunar que existia na praia da Franquia, de zonas mais 

baixas do campo dunar a noroeste da mesma e da duna frontal da praia do Carreiro da Fazenda, 

nas alternativas B/B1 e C/C1) – 

- pá carregadora ou bulldozer, motoniveladora e compactador monocilíndrico (para 

modelação do relevo); 

- broca ou a equipamento equivalente (para abertura dos covachos para a 

[trans]plantação de vegetação dunar, que também pode ser feita manualmente); 

- mini-escavadora (para a abertura das valas para colocação das estruturas de retenção 

de areias, que também pode ser feita manualmente). 

Note-se que o Estudo Prévio também refere (no mesmo capítulo) “que o facto de as dunas constituírem 

habitats sensíveis e a intervenção se enquadrar no interior de um maciço dunar estabilizado aconselha a 

que, tanto quanto possível, sejam utilizadas técnicas manuais ou com equipamentos leves, cujo 

transporte para a área e operação para execução das intervenções seja o menos impactante possível 

sobre o sistema dunar adjacente”, propondo “que seja definida apenas uma via de acesso que possa ser 

usada nos dois sentidos no interior da zona dunar” e que “as máquinas deverão apenas operar no interior 

da zona de reconstrução dunar e não extravasar o seu limite”. 
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34. Solicita34. Solicita34. Solicita34. Solicita----se esclarecimento quanto à área de intervenção (decapagem e enchse esclarecimento quanto à área de intervenção (decapagem e enchse esclarecimento quanto à área de intervenção (decapagem e enchse esclarecimento quanto à área de intervenção (decapagem e enchimento) na duna se imento) na duna se imento) na duna se imento) na duna se 

sobrepor em muito à vegetação existente.sobrepor em muito à vegetação existente.sobrepor em muito à vegetação existente.sobrepor em muito à vegetação existente.    

Em qualquer das alternativas consideradas, a área de intervenção na duna foi escolhida tendo em vista o 

preenchimento de zonas debilitadas do campo dunar (cf. cap. 3.2.3. [Descrição do projeto – Destino final 

dos dragados] do Relatório Síntese – Volume I – do EIA). Como referido no EIA, o conjunto de ações 

previstas nestes locais, além de objetivar a deposição dos sedimentos dragados, tem também como 

propósito reabilitar zonas do campo dunar debilitadas pela erosão (os corredores eólicos – zonas 

depressivas alongadas que não apresentam vegetação – e a duna frontal, que se encontra descontínua 

devido à ação marinha e à ação eólica). Nos corredores eólicos, a modelação proposta (”enchimentoenchimentoenchimentoenchimento”) 

envolve a intervenção tanto na base do(s) corredor(es), que se encontra(m) sem vegetação, como nas 

encostas, vegetadas, de modo a mimetizar o relevo das dunas adjacentes – mais vegetadas e mais 

estáveis, situação que se pretende atingir nas áreas a intervencionar. 

As seguintes fotografias apresentam algumas das zonas debilitadas do campo dunar que se pretendem 

intervencionar, onde se observam zonas vegetadas e não vegetadas. 

 
Foto: NEMUS (agosto de 2014). 

   
Fotos: NEMUS (agosto de 2014). 

Fotografias 5, 6 e 7 – Exemplos de zonas debilitadas do campo dunar a norte da praia da Franquia 
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Nas alternativas B1 e C1 o preenchimento de zonas debilitadas do campo dunar é reduzido, face ao 

proposto pelas alternativas B e C, em favor do robustecimento da praia do Carreiro da Fazenda, de modo a 

restringir a intervenção no campo dunar às zonas mais debilitadas, por se tratar de um habitat protegido 

(cf. cap. 3.2.3. [Descrição do projeto – Destino final dos dragados] do Relatório Síntese – Volume I – do EIA) 

e reduzindo-se, consequentemente, a sobreposição com a vegetação existente. 

Em todos os casos, a intervenção nas zonas vegetadas é precedida de uma decapagemdecapagemdecapagemdecapagem da camada 

superficial, apenas para permitir a posterior reutilização e assim potenciar a revegetação dessas áreas. 

Também esta operação abrangerá assim uma área inferior nas alternativas B1 e C1 do que em B e C. 

Note-se que, em alguns casos, a vegetação existente sobre a qual se propõe intervir se trata de vegetação 

exótica (cf. Desenho A.11 – Anexo A.V) – caso por exemplo, da zona de intervenção no cordão dunar junto à 

marginal, cuja porção mais larga corresponde a um denso tapete de chorão (Carpobrotus edulis). 

 

35. Solicita35. Solicita35. Solicita35. Solicita----se a apresse a apresse a apresse a apresentação de cartografia para a bradaria marinha [Zostera marina (de nome vulgar entação de cartografia para a bradaria marinha [Zostera marina (de nome vulgar entação de cartografia para a bradaria marinha [Zostera marina (de nome vulgar entação de cartografia para a bradaria marinha [Zostera marina (de nome vulgar 

sebas) e Zostera noltii (de nome vulgar sebarrinha)], que expresse graficamente as áreas (cerca de 1 ha) sebas) e Zostera noltii (de nome vulgar sebarrinha)], que expresse graficamente as áreas (cerca de 1 ha) sebas) e Zostera noltii (de nome vulgar sebarrinha)], que expresse graficamente as áreas (cerca de 1 ha) sebas) e Zostera noltii (de nome vulgar sebarrinha)], que expresse graficamente as áreas (cerca de 1 ha) 

que ocupa no rio Mira.que ocupa no rio Mira.que ocupa no rio Mira.que ocupa no rio Mira.    

Na sequência do pedido da “localização das pradarias marinhas identificadas no estuário do Mira”, 

efetuado pela NEMUS ao Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora no âmbito da 

elaboração do EIA, foi cedida a “localização dos sapais e pradarias marinhas” apresentada na Figura 19. A 

equipa da Universidade de Évora havia chamado a atenção para a importância destas comunidades numa 

sessão pública de apresentação do Estudo Prévio, no início da elaboração do EIA, estando envolvida no 

projeto “Promar”, com o apoio da Câmara Municipal de Odemira, para o estudo desses povoamentos no 

estuário do Mira (Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora, comunicação oral, outubro de 

2014). 

Na impossibilidade de distinguir, no documento fornecido pelo Laboratório de Ciências do Mar da 

Universidade de Évora (comunicação escrita, novembro de 2014), entre as comunidades de pradarias 

marinhas e os sapais, é de referir que a 1.ª e 3.ª setas, da foz para montante, coincidem com os bancos de 

Zosteráceas representados no trabalho de Almeida (1994). 
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Fonte: Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora (comunicação escrita, novembro de 2014). 

Figura 19 – Localização dos sapais e pradarias marinhas na zona do estuário do rio Mira mais próxima da área de intervenção 
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2.7. Património 

ConstataConstataConstataConstata----se que o fator referente ao Património apresentado é um dos fatores ambientais estudados, a se que o fator referente ao Património apresentado é um dos fatores ambientais estudados, a se que o fator referente ao Património apresentado é um dos fatores ambientais estudados, a se que o fator referente ao Património apresentado é um dos fatores ambientais estudados, a 

equipa técnica responsável pela sua elaboração incluiu arqueólogos e que a metodologia teve em conta equipa técnica responsável pela sua elaboração incluiu arqueólogos e que a metodologia teve em conta equipa técnica responsável pela sua elaboração incluiu arqueólogos e que a metodologia teve em conta equipa técnica responsável pela sua elaboração incluiu arqueólogos e que a metodologia teve em conta 

os termos previstos do os termos previstos do os termos previstos do os termos previstos do Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos e da Circular Termos de Referência para Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos e da Circular Termos de Referência para Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos e da Circular Termos de Referência para Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos e da Circular Termos de Referência para 

o Descritor Património Arqueológico de 10 de Setembro de 2004.o Descritor Património Arqueológico de 10 de Setembro de 2004.o Descritor Património Arqueológico de 10 de Setembro de 2004.o Descritor Património Arqueológico de 10 de Setembro de 2004.    

A situação de referência para a área conhecida apresentavaA situação de referência para a área conhecida apresentavaA situação de referência para a área conhecida apresentavaA situação de referência para a área conhecida apresentava----se como tendo fortes indícios da existência de se como tendo fortes indícios da existência de se como tendo fortes indícios da existência de se como tendo fortes indícios da existência de 

patrimópatrimópatrimópatrimónio cultural e de navegabilidade atendendo às características naturais do local e reflexo do seu nio cultural e de navegabilidade atendendo às características naturais do local e reflexo do seu nio cultural e de navegabilidade atendendo às características naturais do local e reflexo do seu nio cultural e de navegabilidade atendendo às características naturais do local e reflexo do seu 

atual uso. Desta forma, deveatual uso. Desta forma, deveatual uso. Desta forma, deveatual uso. Desta forma, deve----se ter presente para a existência dos sítios arqueológicos da Foz do Mira se ter presente para a existência dos sítios arqueológicos da Foz do Mira se ter presente para a existência dos sítios arqueológicos da Foz do Mira se ter presente para a existência dos sítios arqueológicos da Foz do Mira 

(CNS 10976), da Pedra do Patacho (CNS 7067), do Brejo da(CNS 10976), da Pedra do Patacho (CNS 7067), do Brejo da(CNS 10976), da Pedra do Patacho (CNS 7067), do Brejo da(CNS 10976), da Pedra do Patacho (CNS 7067), do Brejo da    Moita 1 e 2 (CNS 7066 e 11054), de Vila Nova Moita 1 e 2 (CNS 7066 e 11054), de Vila Nova Moita 1 e 2 (CNS 7066 e 11054), de Vila Nova Moita 1 e 2 (CNS 7066 e 11054), de Vila Nova 

de Milfontes (CNS 10957, 3855, 33805 e 23846), do Corgo de Elde Milfontes (CNS 10957, 3855, 33805 e 23846), do Corgo de Elde Milfontes (CNS 10957, 3855, 33805 e 23846), do Corgo de Elde Milfontes (CNS 10957, 3855, 33805 e 23846), do Corgo de El----Rei (CNS 14954), Vila Formosa 1 (CNS Rei (CNS 14954), Vila Formosa 1 (CNS Rei (CNS 14954), Vila Formosa 1 (CNS Rei (CNS 14954), Vila Formosa 1 (CNS 

14956), dos Moinhos da Gama (CNS 3711) e do Bate Pé (CNS 23746), as ocorrências contemporânea de 14956), dos Moinhos da Gama (CNS 3711) e do Bate Pé (CNS 23746), as ocorrências contemporânea de 14956), dos Moinhos da Gama (CNS 3711) e do Bate Pé (CNS 23746), as ocorrências contemporânea de 14956), dos Moinhos da Gama (CNS 3711) e do Bate Pé (CNS 23746), as ocorrências contemporânea de 

Vila Nova de MVila Nova de MVila Nova de MVila Nova de Milfontes (CA 1490 e 3129), da Andorinha (CA 3626) e outra (CA 7418), bem como as de ilfontes (CA 1490 e 3129), da Andorinha (CA 3626) e outra (CA 7418), bem como as de ilfontes (CA 1490 e 3129), da Andorinha (CA 3626) e outra (CA 7418), bem como as de ilfontes (CA 1490 e 3129), da Andorinha (CA 3626) e outra (CA 7418), bem como as de 

época Moderna (CA 9020 e 9037). Para além destas referências arqueológicas há que ter em consideração época Moderna (CA 9020 e 9037). Para além destas referências arqueológicas há que ter em consideração época Moderna (CA 9020 e 9037). Para além destas referências arqueológicas há que ter em consideração época Moderna (CA 9020 e 9037). Para além destas referências arqueológicas há que ter em consideração 

o imóvel Classificado como IIP o imóvel Classificado como IIP o imóvel Classificado como IIP o imóvel Classificado como IIP ----    Imóvel de lnteresse Público e respetiImóvel de lnteresse Público e respetiImóvel de lnteresse Público e respetiImóvel de lnteresse Público e respetiva servidão administrativa do Forte va servidão administrativa do Forte va servidão administrativa do Forte va servidão administrativa do Forte 

de Milfontes (CNS 33826).de Milfontes (CNS 33826).de Milfontes (CNS 33826).de Milfontes (CNS 33826).    

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do EIA reuniram informação que revelam a riqueza Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do EIA reuniram informação que revelam a riqueza Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do EIA reuniram informação que revelam a riqueza Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do EIA reuniram informação que revelam a riqueza 

histórica e o potencial patrimonial da área (zona de passagem, porto de abrigo, zonas de acosthistórica e o potencial patrimonial da área (zona de passagem, porto de abrigo, zonas de acosthistórica e o potencial patrimonial da área (zona de passagem, porto de abrigo, zonas de acosthistórica e o potencial patrimonial da área (zona de passagem, porto de abrigo, zonas de acostagem, agem, agem, agem, 

locais de varação ou estaleiro, ocupações antigas junto às margens, entre outros aspetos), a existência de locais de varação ou estaleiro, ocupações antigas junto às margens, entre outros aspetos), a existência de locais de varação ou estaleiro, ocupações antigas junto às margens, entre outros aspetos), a existência de locais de varação ou estaleiro, ocupações antigas junto às margens, entre outros aspetos), a existência de 

uma exploração diacrónica dos recursos associados e a identificação de cinco achados isolados (dois uma exploração diacrónica dos recursos associados e a identificação de cinco achados isolados (dois uma exploração diacrónica dos recursos associados e a identificação de cinco achados isolados (dois uma exploração diacrónica dos recursos associados e a identificação de cinco achados isolados (dois 

líticos e três madeiras), quatro "ocorrêncilíticos e três madeiras), quatro "ocorrêncilíticos e três madeiras), quatro "ocorrêncilíticos e três madeiras), quatro "ocorrências patrimoniais relevantes", relocalizados dois sitios as patrimoniais relevantes", relocalizados dois sitios as patrimoniais relevantes", relocalizados dois sitios as patrimoniais relevantes", relocalizados dois sitios 

arqueológicos (sendo um deles classificado).arqueológicos (sendo um deles classificado).arqueológicos (sendo um deles classificado).arqueológicos (sendo um deles classificado).    

ConstataConstataConstataConstata----se uma simplificação na sistematização dos dados da caracterização e na descrição dos valores se uma simplificação na sistematização dos dados da caracterização e na descrição dos valores se uma simplificação na sistematização dos dados da caracterização e na descrição dos valores se uma simplificação na sistematização dos dados da caracterização e na descrição dos valores 

identificados, na relação com outros fatores (hidrodiidentificados, na relação com outros fatores (hidrodiidentificados, na relação com outros fatores (hidrodiidentificados, na relação com outros fatores (hidrodinâmica e geologia), na avaliação dos impactes, nas nâmica e geologia), na avaliação dos impactes, nas nâmica e geologia), na avaliação dos impactes, nas nâmica e geologia), na avaliação dos impactes, nas 

medidas de minimização, na cartografia apresentada e na justificação para a ausência de algumas medidas de minimização, na cartografia apresentada e na justificação para a ausência de algumas medidas de minimização, na cartografia apresentada e na justificação para a ausência de algumas medidas de minimização, na cartografia apresentada e na justificação para a ausência de algumas 

condicionantes impostas pela tutela aquando da autorização dos trabalhos, nomeadamente na descrição condicionantes impostas pela tutela aquando da autorização dos trabalhos, nomeadamente na descrição condicionantes impostas pela tutela aquando da autorização dos trabalhos, nomeadamente na descrição condicionantes impostas pela tutela aquando da autorização dos trabalhos, nomeadamente na descrição 

das condidas condidas condidas condições de visibilidade do solo, na coerência da cartografia apresentada, na interpretação ções de visibilidade do solo, na coerência da cartografia apresentada, na interpretação ções de visibilidade do solo, na coerência da cartografia apresentada, na interpretação ções de visibilidade do solo, na coerência da cartografia apresentada, na interpretação 

topográfica/batimétrica das áreas a dragar, na explicitação dos critérios utilizados na avaliação dos topográfica/batimétrica das áreas a dragar, na explicitação dos critérios utilizados na avaliação dos topográfica/batimétrica das áreas a dragar, na explicitação dos critérios utilizados na avaliação dos topográfica/batimétrica das áreas a dragar, na explicitação dos critérios utilizados na avaliação dos 

impactes previstos e ponderar sobre a necessidade de recurso a traimpactes previstos e ponderar sobre a necessidade de recurso a traimpactes previstos e ponderar sobre a necessidade de recurso a traimpactes previstos e ponderar sobre a necessidade de recurso a trabalhos de deteção geofísica.balhos de deteção geofísica.balhos de deteção geofísica.balhos de deteção geofísica.    

A referida simplificação do documento carece de aspetos fundamentais à sua análise, nomeadamente na A referida simplificação do documento carece de aspetos fundamentais à sua análise, nomeadamente na A referida simplificação do documento carece de aspetos fundamentais à sua análise, nomeadamente na A referida simplificação do documento carece de aspetos fundamentais à sua análise, nomeadamente na 

caracterização de referência, na avaliação de impactes, nas medidas de minimização e na cartografia. caracterização de referência, na avaliação de impactes, nas medidas de minimização e na cartografia. caracterização de referência, na avaliação de impactes, nas medidas de minimização e na cartografia. caracterização de referência, na avaliação de impactes, nas medidas de minimização e na cartografia. 

Assim, deve ser remetida:Assim, deve ser remetida:Assim, deve ser remetida:Assim, deve ser remetida:    
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36. Uma caracterização que integre todos os dados constantes na situação de referência mencionados no 36. Uma caracterização que integre todos os dados constantes na situação de referência mencionados no 36. Uma caracterização que integre todos os dados constantes na situação de referência mencionados no 36. Uma caracterização que integre todos os dados constantes na situação de referência mencionados no 

parecer de autorização dos trabalhos arqueológicos, nomeadamente o imóvel classificado do Forte de parecer de autorização dos trabalhos arqueológicos, nomeadamente o imóvel classificado do Forte de parecer de autorização dos trabalhos arqueológicos, nomeadamente o imóvel classificado do Forte de parecer de autorização dos trabalhos arqueológicos, nomeadamente o imóvel classificado do Forte de 

Milfontes e os da Carta Arqueológica Subaquática.Milfontes e os da Carta Arqueológica Subaquática.Milfontes e os da Carta Arqueológica Subaquática.Milfontes e os da Carta Arqueológica Subaquática.    

No que respeita à caracterização patrimonial cabe referir a presença do Forte de Milfontes, classificado 

como Imóvel de Interesse Público (decreto n.º 95/78, DR, 1.ª série, n.º 210, de 12 de setembro). Também 

conhecido como Forte de S. Clemente ou como Castelo de Milfontes, o forte terá sido construído entre 

1599 e 1602 com projeto do arquiteto Alexandre Massai.  

O forte, de planta poligonal, foi erguido no estilo maneirista, com o baluarte voltado para a foz do rio. Pelo 

lado de terra, a norte e a leste, abre-se um terrapleno lajeado guarnecido com canhoneiras, com cerca de 

35 metros de lado. No troço leste da muralha surge o Portão de Armas, em arco de volta perfeita, 

encimado pela pedra de armas com escudo e coroa fechada, simplificada. Esta porta é defendida por um 

fosso e por um ressalto na muralha, formando um ângulo flanqueante, sem baluartes. Este fosso era 

transposto por uma ponte levadiça. 

O fosso seria inundado, limitado no exterior por uma contra-escarpa, percorrida por uma estrada coberta, 

acessível a partir do fosso. O muro que hoje rodeia o fosso do castelo e que forma os miradouros da 

barbacã é o que resta dessa primitiva defesa exterior. 

Em 1939 foi comprado por Luís Manuel de Castro e Almeida, que mandou restaurar a fortaleza, alterando 

parte da sua estrutura original e transformando-a na sua residência particular, aproveitando parte do 

espaço para utilização turística, função que a fortaleza mantém até hoje. 

A informação que consta na Carta Arqueológica Subaquática foi vertida para o Portal do Arqueólogo, 

sendo apresentada no quadro 40 do Relatório Síntese (Volume I do EIA). 

 

37. A análise toponímica e fisiográfica da cartografia.37. A análise toponímica e fisiográfica da cartografia.37. A análise toponímica e fisiográfica da cartografia.37. A análise toponímica e fisiográfica da cartografia.    

Os topónimos na área de projeto e envolvente próxima não sugerem qualquer relevência patrimonial. Em 

relação à análise fisiográfica a partir da cartografia é possível perceber que a foz do rio Mira foi 

representada, entre o séc. XVII (Pedro Texeira, 1634) e o séc. XIX (William Faden, 1797 e John Cary, 1801), 

como uma bacia com a entrada estrangulada, devendo ter servido como excelente porto de abrigo.  

De acordo com a leitura cartográfica é possível perceber que a praia da Franquia e a praia das Furnas são 

de formação recente, resultante de um processo de sedimentação da foz do rio Mira. A envolvente 

terrestre não apresenta qualquer característica relevante para o presente estudo. 
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38. Os resultados da articulação com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, nomeadamente sobre o 38. Os resultados da articulação com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, nomeadamente sobre o 38. Os resultados da articulação com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, nomeadamente sobre o 38. Os resultados da articulação com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, nomeadamente sobre o 

IIP referido e a respetiva servidão administrativa, bem como de outros dados que possam ter ocorIIP referido e a respetiva servidão administrativa, bem como de outros dados que possam ter ocorIIP referido e a respetiva servidão administrativa, bem como de outros dados que possam ter ocorIIP referido e a respetiva servidão administrativa, bem como de outros dados que possam ter ocorrido no rido no rido no rido no 

âmbito dos projetos complementares e que sejam relevantes, como um muro identificado junto do campo âmbito dos projetos complementares e que sejam relevantes, como um muro identificado junto do campo âmbito dos projetos complementares e que sejam relevantes, como um muro identificado junto do campo âmbito dos projetos complementares e que sejam relevantes, como um muro identificado junto do campo 

de jogos da Praia da Franquia e associado ao Forte.de jogos da Praia da Franquia e associado ao Forte.de jogos da Praia da Franquia e associado ao Forte.de jogos da Praia da Franquia e associado ao Forte.    

Foi feito pedido de exclarecimento à Direção Regional da Cultura do Alentejo que respondeu não ter 

informação sobre esse muro. Mais, esclareceu que o Forte de Milfontes, também designado de Forte de S. 

Clemente, possui apenas a Zona Geral de Proteção que corresponde a 50 m. 

 

39. Quadros independentes com os sítios ou ocorrências coligidas por fonte o39. Quadros independentes com os sítios ou ocorrências coligidas por fonte o39. Quadros independentes com os sítios ou ocorrências coligidas por fonte o39. Quadros independentes com os sítios ou ocorrências coligidas por fonte oral (tenham sido estes ral (tenham sido estes ral (tenham sido estes ral (tenham sido estes 

relocalizados ou não), com as "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos trabalhos" e relocalizados ou não), com as "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos trabalhos" e relocalizados ou não), com as "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos trabalhos" e relocalizados ou não), com as "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos trabalhos" e 

achados isolados identificados e com património classificado. Estes devem conter a designação achados isolados identificados e com património classificado. Estes devem conter a designação achados isolados identificados e com património classificado. Estes devem conter a designação achados isolados identificados e com património classificado. Estes devem conter a designação 

toponímica, o CNS ou uma numeração autótoponímica, o CNS ou uma numeração autótoponímica, o CNS ou uma numeração autótoponímica, o CNS ou uma numeração autónoma quando não tiverem o referido código, a tipologia, a noma quando não tiverem o referido código, a tipologia, a noma quando não tiverem o referido código, a tipologia, a noma quando não tiverem o referido código, a tipologia, a 

descrição e a cronologia.descrição e a cronologia.descrição e a cronologia.descrição e a cronologia.    

De acordo com o solicitado, a informação é apresentada em três quadros distintos: o Quadro 13 reporta-se 

às ocorrências já listadas na base de dados do Endóvelico (disponibilizada pela Direção Geral do 

Património Cultural) e cuja proximidade à área de estudo torna pertinente a sua referência; no Quadro 14 

listam-se as ocorrências inéditas identificadas com os trabalhos de campo e, no Quadro 15, são 

apresentadas as ocorrências coligidas por fonte oral. 

No Quadro 13 e no Quadro 15 destacam-se as ocorrências abrangidas pela área de estudo direto e 

indireto. 

Quadro 13 – Ocorrências já listadas no Endovélico 

Designação CNS* Tipologia Descrição Cronologia 

Forte de 

Milfontes 
33826 Estrutura militar 

Classificado como Imóvel de Interesse Público. 

Trata-se de um edifício de arquitectura militar construído no 

século XVI. 

Moderno 

Foz do Mira 10976 
Estação de Ar 

Livre 

Nível de concheiro (contido numa duna consolidada) com 

macro-utensílios em grauvaque e quartzito (lascas, núcleos, 

seixos afeiçoados). Foram obtidas três datações por 

radiocarbono que forneceram resultados médios de 8500 a.C. 

Paleolítico e 

mesolítico 

Pedra do 

Patacho 
7067 

Estação de Ar 

Livre 

Achados do tipo mirense, com níveis de concheiro com 

"Littorina Littorea", macroutensílios em grauvaque e quartzito. 

Paleolítico e 

mesolítico 

Vila Nova de 

Milfontes 1 
10957 Necrópole 

Sepulturas de cistas descobertas por Abel da Silva Ribeiro no 

final do século passado. A vala encontra-se asfaltada. Segundo o 

General João de Almeida, existia um povoado fortificado no 

alto da Igreja de S. Sebastião, do qual não são visíveis 

estruturas. 

Idade do bronze 
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Designação CNS* Tipologia Descrição Cronologia 

Porto Romano 

do Rio Mira 
10958 Cais 

Sob os taludes e fundações do lado Norte da ponte, e muito 

afectado por eles, estrutura portuária composta por cerâmicas 

comuns e de construção, pedra aparelhada e irregular, por 

vezes em blocos de argamassa, tanque rectangular (130x70cm) 

escavado no xisto base. 

Romano 

Vila Nova de 

Milfontes 3 
33805 

Vestígios 

Diversos 

Materiais diversos associados a Vila Nova de Milfontes 2 (CNS 

3855) e descrito como um estabelecimento (Vicus?) de época 

romana que se estende desde a ponte sobre o rio Mira 

(sobreposta ao Porto Romano - CNS 10958) até à zona do 

cais, devendo prolongar-se sob parte do aglomerado urbano de 

Vila Nova de Milfontes. 

Romano 

Cepo de 

chumbo 
23846 

Achado(s) 

Isolado(s) 
Cepo de âncora em chumbo (cepo nº 63). Romano 

Corgo d’El Rey 14954 Casal rústico 

Construções na base da encosta, pouco acima da cota de 

alcance máximo das marés. Nível de derrube de telhado, em 

tegullae e imbrices.Muito afectado por arranjos na envolvência 

do restaurante e por reparação no caminho de terra. 

Romano 

Vila Formosa 1 14956 
Vestígios 

diversos 

Ocorrência de escórias e pingos de fundição na envolvência 

(sobretudo do lado Norte) do Monte Velho de Vila Formosa. 
Indeterminado 

Espólio na 

margem fluvial 
23802 

Achado(s) 

Isolado(s) 

Cerâmicas romanas (séc. I-III) submersas, postas a descoberto 

nos anos 80 do século XX, durante as obras de construção da 

ponte nova sobre o Rio Mira. 

Romano - Baixo 

Império 

Tanque das 

Mouras 
23805 Estruturas 

Tanques - Referência a cetárias e outros vestígios da época 

romana, descobertos no séc. XIX por Abel da Silva Ribeiro. 

Relocalizadas em meio submerso, no limite oeste da praia da 

Franquia. Encontram-se praticamente cobertas por sedimentos.  

Romano 

Quadro 14 – Ocorrências inéditas  

Identificação Tipologia Descrição Cronologia 

RM.01.2014 Achado isolado Lítico com afeiçoamento sugerindo tratar-se de um machado mirense. 
Paleolítico o u 

mesolítico 

RM.02.2014 Achado isolado Fragmento de grauvaque utilizado como suporte de escrita [ XIXIV (?)] Indeterminado 

RM.03.2014 Achado isolado 
Prancha de madeira com prego de ferro. Apresenta encaixes em ambas 

as extremidades a todo o seu comprimento. 
Indeterminado 

RM.04.2014 Achado isolado 
Fragmento de cavilha troncocónica. Apresenta marcas de ferramentas 

de corte e de aplanamento nas áreas com superfície original. 
Contemporâneo 

Quadro 15 – Ocorrências coligidas por fonte oral 

Designação Identificação Tipologia Descrição Cronologia 

Poço RM.05.2014 
Estrutura 

hidráulica 

Segundo a fonte o poço não terá acesso pelo que não se 

procedeu à sua localização. A indicação em cartografia é 

aproximada. 

Indeterminado 

Barca da 

Passagem 
RM.06.2014 Indeterminado Local de passagem entre margens. 

Moderno e 

contemporâneo 

Angra do Lastro RM.07.2014 
Vestígios 

diversos 

Surgem por vezes materiais diversos associados à atividade 

marítima. 
Contemporâneo 

Molhe RM.08.2014 Estrutura Molhe em pedra seca. Indeterminado 
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Designação Identificação Tipologia Descrição Cronologia 

Querena RM.09.2014 
Vestígios 

Diversos 

Local foi identificado como local de atracagem de 

embarcações. 
Moderno 

Local de 

Invernada 
RM.10.2014 

Vestígios 

diversos 

Local foi identificado como local de atracagem de 

embarcações. 
Indeterminado 

Rampa RM.11.2014 
Estrutura 

náutica 
Afloramento rochoso talhado. Moderno 

Cais RM.12.2014 
Estrutura 

portuária 
Cais atualmente utilizado na atividade portuária. Contemporâneo 

Angra das Mós RM.13.2014 
Vestígios 

diversos 
Local onde se tem observado lastro, cerâmica e madeira. 

Moderno e 

contemporâneo 

Paleocanal RM.14.2014 Indeterminado 
Zona com potencial para a presença de vestígios de origem 

antrópica em contextos sedimentológicos profundos. 
Indeterminado 

Bateria RM.15.2014 
Estrutura 

militar 
Estrutura militar Moderno 

Cepo e ânfora RM.16.2014 
Achado(s) 

Isolado(s) 

Espólio recolhido próximo do viaduto da ER-393 por empresa 

Ecoalgas. 
Romano 

Vila Nova de 

Milfontes 4 
RM.17.2014 

Vestígios 

Diversos 
Tanques tipo cetárias (sem descrição pormenorizada). Romano 

Porto das 

Barcas ou do 

Canal 

RM.18.2014 
Vestígios 

diversos 
Porto (sem descrição pormenorizada). Indeterminado 

Foz do Mira 1 RM.19.2014 
Vestígios 

diversos 
Espólio diverso não pormenorizado Indeterminado 

Foz do Mira 2 RM.20.2014 
Vestígios 

diversos 
Espólio diverso cerâmico não pormenorizado. romano 

 

40. A descrição e análise completa dos resultados da informação correspondente a todos os sítios ou 40. A descrição e análise completa dos resultados da informação correspondente a todos os sítios ou 40. A descrição e análise completa dos resultados da informação correspondente a todos os sítios ou 40. A descrição e análise completa dos resultados da informação correspondente a todos os sítios ou 

ocorrências coligidas por fonte oral, das "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos ocorrências coligidas por fonte oral, das "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos ocorrências coligidas por fonte oral, das "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos ocorrências coligidas por fonte oral, das "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos 

trabalhos" e achados isolados identificados (ntrabalhos" e achados isolados identificados (ntrabalhos" e achados isolados identificados (ntrabalhos" e achados isolados identificados (no Relatório são apresentados três e no Anexo Ill são o Relatório são apresentados três e no Anexo Ill são o Relatório são apresentados três e no Anexo Ill são o Relatório são apresentados três e no Anexo Ill são 

apresentadas quatro Fichas), bem como com o património classificado.apresentadas quatro Fichas), bem como com o património classificado.apresentadas quatro Fichas), bem como com o património classificado.apresentadas quatro Fichas), bem como com o património classificado.    

A informação recolhida junto de fontes orais e as ocorrências identificadas em bibliografia e sites oficiais 

consultadas são as apresentadas no capítulo 4.10.3 (Caracterização patrimonial da área de estudo), do 

Relatório Síntese (Volume I do EIA) e no Quadro 13, Quadro 14 e Quadro 15 do presente Aditamento.  

A única ocorrência patrimonial classificada situa-se na área de potencial afetação indireta, conforme se 

referiu a propósito do ponto 36 do pedido de elementos adicionais. A análise ao potencial impacte é 

apresentada no capítulo 5.10.1.1 (Avaliação de impactes ambientais – Património – Fase de construção – 

Ambiente subaquático) do Relatório Síntese (Volume I do EIA). 
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Dos dados coletados os obtidos por fonte oral são, provavelmente, os mais relevantes para o presente 

trabalho visto parte deles estarem localizados na área de estudo e envolvente. Os trabalhos de prospeção 

subaquática permitiram localizar o Tanque das Mouras (cns23805) e a Rampa (RM11.2014). Quanto aos 

sítios de Angra das Mós (RM13.2014) e Angra do Lastro (RM07.2014) os trabalhos não vislumbraram 

nenhum material relevante, mantendo-se apenas a análise e avaliação de impacte a partir dos dados 

obtidos por informação oral. 

Dos achados isolados recolhidos do leito do rio destaca-se o RM01.2014 que poderá corresponder a um 

machado mirense, típico da região. Os achados RM02.2014 e RM03.2014 são inconclusivos quanto à sua 

função e cronologia. O achado RM04.2014 corresponde a um fragmento de cavilha troncocónica e deveria 

pertencer a uma embarcação de época contemporânea. Estes materiais continuam a aguardar por 

depósito definitivo, requerido ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS). 

 

41. As Fichas de Sitio Arqueológico das "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos 41. As Fichas de Sitio Arqueológico das "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos 41. As Fichas de Sitio Arqueológico das "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos 41. As Fichas de Sitio Arqueológico das "ocorrências patrimoniais relevantes identificadas pelos 

trabalhos", tal como ocorre no Anexo Ill para quase todtrabalhos", tal como ocorre no Anexo Ill para quase todtrabalhos", tal como ocorre no Anexo Ill para quase todtrabalhos", tal como ocorre no Anexo Ill para quase todos os achados isolados.os os achados isolados.os os achados isolados.os os achados isolados.    

As fichas de sítio arqueológico solicitadas são apresentadas em anexo (Anexo A.III). 

 

42. Os resultados da análise cartográfica, que deve ser complementada com o mapa de pormenor do Mira 42. Os resultados da análise cartográfica, que deve ser complementada com o mapa de pormenor do Mira 42. Os resultados da análise cartográfica, que deve ser complementada com o mapa de pormenor do Mira 42. Os resultados da análise cartográfica, que deve ser complementada com o mapa de pormenor do Mira 

de Pedro Teixeira.de Pedro Teixeira.de Pedro Teixeira.de Pedro Teixeira.    

A análise cartográfica com base na cartografia de Pedro Texeira (1634) é apresentada na resposta ao ponto 

37 do pedido de elementos adicionais. 
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43. A cartografia com a representação das ocorrências coligidas por fonte oral, das "ocorrências 43. A cartografia com a representação das ocorrências coligidas por fonte oral, das "ocorrências 43. A cartografia com a representação das ocorrências coligidas por fonte oral, das "ocorrências 43. A cartografia com a representação das ocorrências coligidas por fonte oral, das "ocorrências 

patrimoniais relevantes identificadas pepatrimoniais relevantes identificadas pepatrimoniais relevantes identificadas pepatrimoniais relevantes identificadas pelos trabalhos", com o imóvel classificado e servidão los trabalhos", com o imóvel classificado e servidão los trabalhos", com o imóvel classificado e servidão los trabalhos", com o imóvel classificado e servidão 

administrativa. Nesta deve haver uma coerência entre os dados apresentados e não um desfasamento administrativa. Nesta deve haver uma coerência entre os dados apresentados e não um desfasamento administrativa. Nesta deve haver uma coerência entre os dados apresentados e não um desfasamento administrativa. Nesta deve haver uma coerência entre os dados apresentados e não um desfasamento 

como ocorre na Fig. 39 do Relatório e na carta 24 do Anexo IV. Toda esta informação deve ainda ser como ocorre na Fig. 39 do Relatório e na carta 24 do Anexo IV. Toda esta informação deve ainda ser como ocorre na Fig. 39 do Relatório e na carta 24 do Anexo IV. Toda esta informação deve ainda ser como ocorre na Fig. 39 do Relatório e na carta 24 do Anexo IV. Toda esta informação deve ainda ser 

represerepreserepreserepresentada em polígono (exceto quando tal não é possível para as ocorrências coligidas por fonte oral e ntada em polígono (exceto quando tal não é possível para as ocorrências coligidas por fonte oral e ntada em polígono (exceto quando tal não é possível para as ocorrências coligidas por fonte oral e ntada em polígono (exceto quando tal não é possível para as ocorrências coligidas por fonte oral e 

os achados isolados), sobre a cartografia de projeto, onde conste as áreas de incidência direta e indireta os achados isolados), sobre a cartografia de projeto, onde conste as áreas de incidência direta e indireta os achados isolados), sobre a cartografia de projeto, onde conste as áreas de incidência direta e indireta os achados isolados), sobre a cartografia de projeto, onde conste as áreas de incidência direta e indireta 

terrestres e em meio subaquático definidas (p. ex.terrestres e em meio subaquático definidas (p. ex.terrestres e em meio subaquático definidas (p. ex.terrestres e em meio subaquático definidas (p. ex.    na Fig. 10 e Fig. 38 do Relatório) e se possível com o na Fig. 10 e Fig. 38 do Relatório) e se possível com o na Fig. 10 e Fig. 38 do Relatório) e se possível com o na Fig. 10 e Fig. 38 do Relatório) e se possível com o 

levantamento topográfico/ batimétrica.levantamento topográfico/ batimétrica.levantamento topográfico/ batimétrica.levantamento topográfico/ batimétrica.    

Este ponto do pedido de elementos adicionais justificou a revisão do Desenho 24 – Património: 

visibilidade da área terrestre e submersa de projeto e o património identificado e afetado – do EIA (Volume 

II – Anexo IV), que se apresenta em anexo (Anexo A.IV). 

 

44. A cartografia comparativa da prospeção em meio terrestre e subaquática proposta, realizada, onde 44. A cartografia comparativa da prospeção em meio terrestre e subaquática proposta, realizada, onde 44. A cartografia comparativa da prospeção em meio terrestre e subaquática proposta, realizada, onde 44. A cartografia comparativa da prospeção em meio terrestre e subaquática proposta, realizada, onde 

constem as lacunas de desconhecimento e as condições de vconstem as lacunas de desconhecimento e as condições de vconstem as lacunas de desconhecimento e as condições de vconstem as lacunas de desconhecimento e as condições de visibilidade do solo.isibilidade do solo.isibilidade do solo.isibilidade do solo.    

Na Figura 19 apresentam-se as áreas propostas para prospeçãopropostas para prospeçãopropostas para prospeçãopropostas para prospeção e as efetivamente prospetadasefetivamente prospetadasefetivamente prospetadasefetivamente prospetadas. Toda a 

área prospetada apresentava boas condições de visibilidadecondições de visibilidadecondições de visibilidadecondições de visibilidade. 

 

Figura 20 – Área proposta para prospeção e área efetivamente prospetada 



 

Ad_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 75 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Aditamento 

O limite a jusante da área a dragar não foi prospetado devido às fortes correntes, não reunindo as 

condições de segurança necessárias. 

 

45. A cartografia do projeto com indicação da naturez45. A cartografia do projeto com indicação da naturez45. A cartografia do projeto com indicação da naturez45. A cartografia do projeto com indicação da natureza dos fundos subaquáticos.a dos fundos subaquáticos.a dos fundos subaquáticos.a dos fundos subaquáticos.    

Conforme descrito no capítulo 2.5 (Características dos sedimentos a dragar) do Estudo Prévio (NEMUS, 

2014b) e no capítulo 4.2 (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto – Geologia, geomorfologia e 

hidrogeologia) do Relatório Síntese (Volume I) do EIA, o fundo subaquático é arenoso, como o comprovam 

as recolhas de sedimentos, cuja distribuição é apresentada no Desenho 11 (Anexo IV – Volume II) do EIA. 

Com efeito, as análises físicas às amostras recolhidas no canal e no banco arenoso mostram o predomínio 

das areias; apenas uma amostra (S1sup, obtida no canal) apresenta uma concentração significativa de 

partículas com dimensão superior às areias (associada à presença de conchas essencialmente – NEMUS, 

2014b). 

Pela informação exposta considera-se que uma peça cartográfica com o projeto e a natureza dos fundos 

não trará leituras complementares às já apresentadas. 

 

46. Uma avaliação das ocorrências arqueológicas identificadas, com vista à hierarquização da sua 46. Uma avaliação das ocorrências arqueológicas identificadas, com vista à hierarquização da sua 46. Uma avaliação das ocorrências arqueológicas identificadas, com vista à hierarquização da sua 46. Uma avaliação das ocorrências arqueológicas identificadas, com vista à hierarquização da sua 

importância científicaimportância científicaimportância científicaimportância científica    e patrimonial, nomeadamente as identificadas em meio subaquático com uma e patrimonial, nomeadamente as identificadas em meio subaquático com uma e patrimonial, nomeadamente as identificadas em meio subaquático com uma e patrimonial, nomeadamente as identificadas em meio subaquático com uma 

descrição dos critérios utilizados na atribuição de valor para obtenção do valor patrimonial destas descrição dos critérios utilizados na atribuição de valor para obtenção do valor patrimonial destas descrição dos critérios utilizados na atribuição de valor para obtenção do valor patrimonial destas descrição dos critérios utilizados na atribuição de valor para obtenção do valor patrimonial destas 

ocorrências.ocorrências.ocorrências.ocorrências.    

O cálculo aplicado é o apresentado no capítulo 4.10.2 (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto – 

Património – Metodologia) do Relatório Síntese (Volume I) do EIA, definido para o património terrestre. Os 

resultados da sua aplicação ao património subaquático apresentam-se nos quadros seguintes. 

Quadro 16 – Atribuição de valor patrimonial 

Designação 
CNS/ 

identificação 
projeto 

Alternativa Conservação Originalidade Proteção 
Reconhecimento 

social e 
científico 

Valor 
patrimonial 

Tanque das Mouras 23805 Alt.A 3 4 1 4 0,75 3 

Tanque das Mouras 23805 Alt.B 3 4 1 4 0,75 3 

Tanque das Mouras 23805 Alt.C 3 4 1 4 0,75 3 

Angra das Mós RM13.2014 Alt.A 3 2 1 3 0,56 3 

Angra das Mós RM13.2014 Alt.B 3 2 1 3 0,56 3 

Angra das Mós RM13.2014 Alt.C 3 2 1 3 0,56 3 



 

76 Ad_t14040/01  Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira 

para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia: Aditamento 

Designação 
CNS/ 

identificação 
projeto 

Alternativa Conservação Originalidade Proteção 
Reconhecimento 

social e 
científico 

Valor 
patrimonial 

Rampa RM11.2014 Alt.A 3 3 1 3 0,63 3 

Rampa RM11.2014 Alt.B 3 3 1 3 0,63 3 

Rampa RM11.2014 Alt.C 3 3 1 3 0,63 3 

Angra do Lastro RM07.2014 Alt.A 3 3 1 3 0,63 3 

Angra do Lastro RM07.2014 Alt.B 3 3 1 3 0,63 3 

Angra do Lastro RM07.2014 Alt.C 3 3 1 3 0,63 3 

Forte S. Clemente 33826 Alt.A 4 3 4 4 0,94 4 

Forte S. Clemente 33826 Alt.B 4 3 4 4 0,94 4 

Forte S. Clemente 33826 Alt.C 4 3 4 4 0,94 4 

Quadro 17 – Atribuição de significância de impacte 

Designação 
CNS/ 

identificação 
projeto 

Alternativa 
Valor patrimonial + 

Reconhecimento 
social e científico 

Magnitude de 
impacte 

Reversibilidade 
Significância de 

Impacte* 

Tanque das Mouras 23805 Alt. A 7 3  1 0,58  3 P 

Tanque das Mouras 23805 Alt. B 7 4  4 0,91 4 N 

Tanque das Mouras 23805 Alt. C 7 4  4 0,91 4 N 

Angra das Mós RM13.2014 Alt. A 6 0  Não se aplica 

Angra das Mós RM13.2014 Alt. B 6 4  4 0,83 4 N 

Angra das Mós RM13.2014 Alt. C 6 4  4 0,83 4 N 

Rampa RM11.2014 Alt. A 6 0  Não se aplica 

Rampa RM11.2014 Alt. B 6 3 1 0,50 2 N 

Rampa RM11.2014 Alt. C 6 3 1 0,50 2 N 

Angra do Lastro RM07.2014 Alt. A 6 3 4 0,75 3 N 

Angra do Lastro RM07.2014 Alt. B 6 3  4 0,75 3 N 

Angra do Lastro RM07.2014 Alt. C 6 3  4 0,75 3 N 

Forte S. Clemente 33826 Alt. A 8 0  Não se aplica 

Forte S. Clemente 33826 Alt. B 8 2 1 0,58 3 P 

Forte S. Clemente 33826 Alt. C 8 2 1 0,58 3 P 

*P –  impacte positivo; N – impacte negativo. 

As ocorrências foram avaliadas in situ pela equipa, de que resultou a avaliação apresentada no capítulo 

5.10.1.1 (Avaliação de impactes ambientais – Património – Fase de construção – Ambiente subaquático) do 

Relatório Síntese (Volume I) do EIA e na resposta ao presente ponto do pedido de elementos adicionais. É 

de referir a correção à avaliação de significância de impacte do sítio Angra das Mós (RM13.2014) e da 

rampa (RM11.2014).  
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No caso específico da rampa (RM11.2014), é de referir que o sítio não será destruído já que as ações a que 

será sujeita serão o soterramento na parte da praia da Franquia e a aceleração do desassoreamento 

durante as dragagens. 

Os achados isolados identificados durante os trabalhos de campo encontram-se descritos no capítulo 

4.10.4.1, alínea C (Caracterização do ambiente afetado pelo projeto – Património – Trabalhos de campo – 

Ambiente subaquático – Resultados) e no anexo III (Volume II) do EIA. Por serem achados isolados não se 

considera que possam ocorrer impactes sobre os mesmos. 

 

47. A eventual reavaliação dos impactes sobre os valores patrimoniais identificados, com explicitação dos 47. A eventual reavaliação dos impactes sobre os valores patrimoniais identificados, com explicitação dos 47. A eventual reavaliação dos impactes sobre os valores patrimoniais identificados, com explicitação dos 47. A eventual reavaliação dos impactes sobre os valores patrimoniais identificados, com explicitação dos 

critérios utilizados, nomeadamente sobre o "Tanque das Mouras" critérios utilizados, nomeadamente sobre o "Tanque das Mouras" critérios utilizados, nomeadamente sobre o "Tanque das Mouras" critérios utilizados, nomeadamente sobre o "Tanque das Mouras" ----    no fator Hidrodinâmino fator Hidrodinâmino fator Hidrodinâmino fator Hidrodinâmica verificaca verificaca verificaca verifica----se que se que se que se que 

a redução da velocidade máxima de vazante e a circulação residual é reduzida, não sendo exclusivo da a redução da velocidade máxima de vazante e a circulação residual é reduzida, não sendo exclusivo da a redução da velocidade máxima de vazante e a circulação residual é reduzida, não sendo exclusivo da a redução da velocidade máxima de vazante e a circulação residual é reduzida, não sendo exclusivo da 

Alternativa A, a confirmação desta situação altera os conteúdos os quadros 48 a 51.Alternativa A, a confirmação desta situação altera os conteúdos os quadros 48 a 51.Alternativa A, a confirmação desta situação altera os conteúdos os quadros 48 a 51.Alternativa A, a confirmação desta situação altera os conteúdos os quadros 48 a 51.    

De acordo com a modelação efetuada no estudo hidromorfológico (NEMUS, 2014a) e referida na secção 

5.10.1.1. (Avaliação de impactes ambientais – Património – Fase de construção – Ambiente subaquático) do 

Relatório Síntese (Volume I) do EIA, a velocidade máxima de vazante e a circulação residual reduzir-se-ão 

nos três cenários junto à praia da Franquia. 

A jusante da praia, na zona onde se localiza o “Tanque das Mouras”, esse comportamento mantém-se no 

cenário/alternativa A; contudo, nos cenários/alternativas B e C os resultados da modelação apontam para 

um aumento das velocidades máximas de vazante nessa zona, o que determinou as diferenças na 

avaliação dos impactes das diferentes alternativas, na fase de exploração, no sítio “Tanque das Mouras”, 

patentes nos Quadros 48 a 51 do Relatório Síntese (Volume I) do EIA. 

 

48. Ponderar sobre a necessidade de recurso a trabalhos de prospeção electromagnética ou outros 48. Ponderar sobre a necessidade de recurso a trabalhos de prospeção electromagnética ou outros 48. Ponderar sobre a necessidade de recurso a trabalhos de prospeção electromagnética ou outros 48. Ponderar sobre a necessidade de recurso a trabalhos de prospeção electromagnética ou outros 

métodos de deteção geofísica nas restantes fases da Avaliação de lmpacte Ambiental.métodos de deteção geofísica nas restantes fases da Avaliação de lmpacte Ambiental.métodos de deteção geofísica nas restantes fases da Avaliação de lmpacte Ambiental.métodos de deteção geofísica nas restantes fases da Avaliação de lmpacte Ambiental.    

A estratégia escolhida assentou em quatro pilares: 

• Benefício Científico-Patrimonial;  

• Valor cultural inerente;  

• Princípio da Proporcionalidade; 

• Eficiência Metodológica.  
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Procurou-se determinar uma estratégia onde se alcançasse os benefícios científicos ou patrimoniaisbenefícios científicos ou patrimoniaisbenefícios científicos ou patrimoniaisbenefícios científicos ou patrimoniais 

existentes conforme o estado da arte das temáticas em questão. Para tal aplicou-se o que se considera ser 

o melhor conjunto de metodologias que permitem a descoberta do maior leque de contextos 

arqueológicos.  

Fizeram-se as diligências necessárias para determinar o valor cultural inerentevalor cultural inerentevalor cultural inerentevalor cultural inerente, definido pela sociedade 

nos seus diversos patamares e esferas culturais nas áreas de afetação dos trabalhos em questão, com 

vista à salvaguarda da identidade local ou estrangeira espelhada na cultural material, não obstante o seu 

valor científico.  

Na esfera do “Poluidor – Pagador” considerou-se o princípio da proporcionalidadeprincípio da proporcionalidadeprincípio da proporcionalidadeprincípio da proporcionalidade, ou seja, onde as 

metodologias e áreas intervencionadas cientificamente são proporcionais aos impactes que ocorram tanto 

na esfera geográfica como na económica. Por último a eficiência metodológicaeficiência metodológicaeficiência metodológicaeficiência metodológica, que obriga a que os 

métodos escolhidos permitam os melhores resultados no menor tempo possível. 

No caso deste estudo, para determinar a existência de contextos arqueológicos na presente área ocupada 

pela foz do Rio Mira, que tragam benefícios para as populações ou comunidade científica, de uma forma 

que não ultrapasse o investimento proposto e retorno, esperado da forma mais eficiente possível optou-se 

por uma estratégia baseada em dois eixos: um eixo de pesquisa histórica e etnográfica e outro eixo de 

prospeção arqueológica orientada pela informação dos pares e estado da arte do território. 

Através do primeiro eixo obteve-se um gradiente de sensibilidade arqueológica que indicou as áreas com 

maior potencial, ou seja, com um grau de probabilidade de existência de património arqueológico 

independentemente do seu valor científico, cultural ou patrimonial. A matriz de classificação vai de 

elevado a inexistente. Teve-se em conta o enquadramento histórico-cultural da zona, onde devido à 

atividade humana poderão concentrar-se ocorrências materiais com cronologias desde a pré-história até 

ao século XIX. Outros aspetos a considerar são: a malha de ocorrências patrimoniais; as ações humanas 

de impacto negativo na área; a evolução geomorfológica da área nos seus três eixos espaciais (largura, 

comprimento e espessura); e o nível de investimento científico arqueológico que ocorreu na zona (Projetos 

de Investigação Plurianual Arqueológicos, Cartas Arqueológicas, Recursos técnicos das autarquias). 

Dos diversos equipamentos de deteção remota disponíveis neste âmbito (Magnéticos, Elétricos, Acústicos 

ou Espectrometria) e que funcionariam nesta geomorfologia, a maioria detetaria materiais cujo benefício 

científico não compensa o investimento monetário (cf. Quadro 18).  
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Quadro 18 – Análise dos métodos de deteção remota disponíveis 

Método Tipo Alcance Probabilidade de resultados no âmbito do projeto 

Fotografia aérea Espectrometria Superfície Elevada - acesso limitado às fotos 

Infravermelho Espectrometria Superfície 
Baixa - amplitudes térmicas no terreno são uniformes pela 

movimentação de águas 

Micro-ondas Espectrometria Superfície Moderada - mas não proporcional  

TIMS ou MMS Espectrometria Superfície Baixa - resolução disponível não adequada aos contextos a localizar 

LIDAR Espectrometria Superfície 
Improvável - As condições de terreno são opacas a este tipo de 

equipamento 

SAR Espectrometria Superfície Baixa - resolução disponível não adequada aos contextos a localizar 

INSAR Espectrometria Superfície 
Baixa - movimentação de sedimentos demasiado elevada para 

comparações 

Resistividade elétrica 

(RE) 
Elétrico Variável Improvável - devido a presença de águas no solo 

EM’s Elétrico Variável Improvável - devido à presença de águas no solo 

Sonar de Varrimento 

Lateral 
Acústico 

Penetração até 

50cm 

Elevada - não justifica o investimento, já que as áreas foram 

prospectadas visualmente 

Perfilador Acustico 

(GPR) 
Acústico Variável 

Baixa - não obstante o terreno ideal para o GPR são areais, a 

presença de sais nos solos e termoclimas leva a refletividade e torna 

os solos opacos a este sistema 

Sonar Multifeixe Acústico 
Penetração até 

50cm 

Moderada - não justifica o investimento, já que as áreas podem ser 

prospetadas visualmente 

Detores de Metais Magnético 30cm Baixa - demasiado limitado para o âmbito estratigráfico desta área 

Magnetómetro Magnético Variável 
Moderada - mas não proporcional, além de que líticos e orgânicos são 

invisíveis a este equipamento 

Gradiómetro Magnético Variável Elevada - mas não proporcional 

Assim, após análise aos diferentes métodos de deteção remota, considera-se que os métodos que podem 

ser utilizados no âmbito deste trabalho, na sua maioria, têm um custo demasiado elevado para os 

resultados esperados, já que: 

• Na sua maioria irão localizar contextos ou materiais abaixo do nível de impacte das obras; 

• As indústrias líticas são invisíveis aos métodos que resultam neste tipo de sedimentos; 

• Achados de superfície nas áreas de depósito de dragados e de implantação de estaleiros 

apresentam excelentes condições de visibilidade e não necessitam de recurso a deteção 

remota. 
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49. Uma confrontação entre a informação dos fatores geológico e da hidrodinâmica realizada e do 49. Uma confrontação entre a informação dos fatores geológico e da hidrodinâmica realizada e do 49. Uma confrontação entre a informação dos fatores geológico e da hidrodinâmica realizada e do 49. Uma confrontação entre a informação dos fatores geológico e da hidrodinâmica realizada e do 

eventual potencial patrimonial e paleobotânico que pode existir, neventual potencial patrimonial e paleobotânico que pode existir, neventual potencial patrimonial e paleobotânico que pode existir, neventual potencial patrimonial e paleobotânico que pode existir, nomeadamente em relação à omeadamente em relação à omeadamente em relação à omeadamente em relação à 

problemática do paleocanal.problemática do paleocanal.problemática do paleocanal.problemática do paleocanal.    

Nos trabalhos de prospeção terrestre não se identificaram quaisquer ocorrências patrimoniais na antiga 

zona do paleocanal, pelo que opatrimónio arqueológico, a existir, nessa zona, será nos níveis inferiores, 

não abrangidos pelo presente projeto.  

Neste contexto a confrontação com a caracterização no âmbito da geologia e da hidrodinâmica também 

não contribuiu com informação pertinente para a avaliação do potencial patrimonial e paleobotânico do 

paleocanal. 

 

50. Uma valoração concreta dos impactes positivos e equacionar o seu aproveitamento integrado no 50. Uma valoração concreta dos impactes positivos e equacionar o seu aproveitamento integrado no 50. Uma valoração concreta dos impactes positivos e equacionar o seu aproveitamento integrado no 50. Uma valoração concreta dos impactes positivos e equacionar o seu aproveitamento integrado no 

Projeto, ou seja, ponderar sobre as ações previstas implementar com o Projeto face ao Património Cultural Projeto, ou seja, ponderar sobre as ações previstas implementar com o Projeto face ao Património Cultural Projeto, ou seja, ponderar sobre as ações previstas implementar com o Projeto face ao Património Cultural Projeto, ou seja, ponderar sobre as ações previstas implementar com o Projeto face ao Património Cultural 

identificado, refletindo as soluções encontradas nidentificado, refletindo as soluções encontradas nidentificado, refletindo as soluções encontradas nidentificado, refletindo as soluções encontradas nas medidas de minimização.as medidas de minimização.as medidas de minimização.as medidas de minimização.    

Com a implementação da Alternativa A foi identificado o impacte positivo associado ao Tanque das Tanque das Tanque das Tanque das 

MourasMourasMourasMouras. Esta avaliação prende-se com o facto de que nesta alternativa se prever uma redução da 

velocidade máxima da corrente em vazante nessa zona, havendo uma maior probabilidade dos 

sedimentos permanecerem em torno das estruturas, protegendo-as da erosão. O sítio ficará naturalmente 

salvaguardado desta forma, não se prevendo qualquer ação adicional de aproveitamento e valoração do 

elemento patrimonial para além da medida Pat2. Registo por arqueografia dos elementos visíveis na 

micro-toponomia ”Tanques da Moura” e do programa de monitorização proposto. 

Foi identificado um impacte positivo para o Forte de S. ClementeForte de S. ClementeForte de S. ClementeForte de S. Clemente caso se opte pela Alternativa B ou C, pois, 

tal como se refere no Relatório Síntese (Volume I) do EIA, p. 317, com o dessassoreamento associado aos 

trabalhos, haverá a forte probabilidade de se colocar à vista áreas de rocha facetadas, associadas à antiga 

zona de “estaleiro” de construção do forte, abrindo a possibilidade a futuros trabalhos que poderão 

informar a forma como estes fortes seriam construídos. Caso o programa de monitorização proposto 

venha a confirmar as previsões efetuadas pelo EIA, a tutela poderá nessa fase determinar o estudo do sítio 

eventualmente posto a descoberto pelo projeto, em articulação com os grupos de proteção patrimonial e a 

autarquia local. 
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Foi ainda identificado um impacte positivo sobre o sítio Pedra do PatachoPedra do PatachoPedra do PatachoPedra do Patacho caso se opte pela Alternativa B 

ou C, tal como se refere no Relatório Síntese (Volume I) do EIA,p. 318, dado que com o reforço das zonas 

debilitadas do campo dunar a norte da praia da Franquia e o robustecimento da alta-praia/duna frontal da 

praia do Carreiro da Fazenda poderá resultar uma maior movimentação de areias que poderão ser 

transferidas por transporte eólico, combatendo a erosão natural a que o sítio se encontra sujeito.  

Perante o exposto, considera-se que as medidas de minimização propostas proporcionarão a valoração e 

aproveitamento dos impactes positivos do projeto, atendendo também ao princípio da proporcionalidade 

invocado na resposta ao ponto 48 do pedido de elementos adicionais. 

 

51. Uma eventual revisão da Avaliação de lmpacte e das Medidas de Minimização face às alteraç51. Uma eventual revisão da Avaliação de lmpacte e das Medidas de Minimização face às alteraç51. Uma eventual revisão da Avaliação de lmpacte e das Medidas de Minimização face às alteraç51. Uma eventual revisão da Avaliação de lmpacte e das Medidas de Minimização face às alterações ões ões ões 

coligidas nos pontos anteriores, nomeadamente a ponderação sobre a valorização do património coligidas nos pontos anteriores, nomeadamente a ponderação sobre a valorização do património coligidas nos pontos anteriores, nomeadamente a ponderação sobre a valorização do património coligidas nos pontos anteriores, nomeadamente a ponderação sobre a valorização do património 

construído e a sua integração no projeto, a proximidade do estaleiro junto de uma ocorrência patrimonial construído e a sua integração no projeto, a proximidade do estaleiro junto de uma ocorrência patrimonial construído e a sua integração no projeto, a proximidade do estaleiro junto de uma ocorrência patrimonial construído e a sua integração no projeto, a proximidade do estaleiro junto de uma ocorrência patrimonial 

relevante e a decapagem da duna e colmatação de um sítrelevante e a decapagem da duna e colmatação de um sítrelevante e a decapagem da duna e colmatação de um sítrelevante e a decapagem da duna e colmatação de um sítio arqueológico.io arqueológico.io arqueológico.io arqueológico.    

Em função da informação apresentada nos pontos prévios não se considera pertinente alterar a avaliação 

de impactes apresentada no Relatório Sintese (Volume I) do EIA. Ou seja: 

• O Forte de S. Clemente, também conhecido como forte de Milfontes (património 

arquitetónico) está fora da área de projeto, sendo a servidão administrativa abrangida de 

forma residual pelo enchimento da praia da Franquia; 

• O sítio arqueológico mais próximo do estaleiro é o Tanque das Mouras, que se encontra 

submerso; considera-se que o estaleiro terá o mesmo impacte que o atual estacionamento 

sobre o sítio arqueológico, não se prevendo assim alterações à avaliação já apresentada; 

• O sítio arqueológico Pedra do Patacho será afetado de forma indireta visto poder haver 

transferência de sedimentos por transporte eólico que poderão reforçar os sedimentos que 

atualmente cobrem o sítio arqueológico; neste âmbito, não se prevêem alterações à 

avaliação de impactes previamente realizada. 
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52. A apresentação de uma proposta de Plano d52. A apresentação de uma proposta de Plano d52. A apresentação de uma proposta de Plano d52. A apresentação de uma proposta de Plano de Monitorização do Património que seja mensurável, ou e Monitorização do Património que seja mensurável, ou e Monitorização do Património que seja mensurável, ou e Monitorização do Património que seja mensurável, ou 

seja, com indicação de objetivos concretos, quais os parâmetros de monitorização, os locais e frequência seja, com indicação de objetivos concretos, quais os parâmetros de monitorização, os locais e frequência seja, com indicação de objetivos concretos, quais os parâmetros de monitorização, os locais e frequência seja, com indicação de objetivos concretos, quais os parâmetros de monitorização, os locais e frequência 

dessas amostragens e de que forma devem ser apresentados e analisados os resultados.dessas amostragens e de que forma devem ser apresentados e analisados os resultados.dessas amostragens e de que forma devem ser apresentados e analisados os resultados.dessas amostragens e de que forma devem ser apresentados e analisados os resultados.    

De acordo com o descrito no cap. 7.3. (Monitorização e medidas de gestão ambiental dos impactes 

resultantes do projeto – Património) do Relatório Síntese (Volume I) do EIA, os locais a monitorizar são os 

sítios de Angra das Mós, Rampa, defronte ao Forte de S. Clemente e Tanque das Mouras. A monitorização 

destes locais tem como objetivo geral registar os impactes indiretos das alterações geomorfológicas 

causadas pela dragagem. 

Neste âmbito, esclarece-se que os parâmetros a monitorizar são as características de coesão dos 

contextos patrimoniais, o grau de conservação e o grau de exposição. No sítio Tanque das Mouras deverá 

ainda constar uma memória descritiva que integre o registo arqueográfico. 

A monitorização deverá ser realizada um ano após as dragagens. Considera-se que a haver algum impacte 

sobre o património este já será visível um ano após as dragagens, devendo-se nessa altura propor ações 

de mitigação, caso se justifiquem. 
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Anexo A.III – Fichas de sítio arqueológico 
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Distrito CMP lat long Alt
Concelho 544 37,721983º -8,791947º 18m

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologi

Categoria

Descrição

Bibliografia

duna

Classificação 4

Magnitude de Impacte

Ameaças

Significância de Impacte Positivo significativo

inexistente Valor Patrimonial

Impactes Previstos

4

reversibilidade da acção 1

Soares, J.; Silva, C.T. (1993). Na transição do Plistocénio-Holocénio: Marisqueiro na 

Pedra do Patacho. In Al-madan IIa série, nº2. Almada, p.21-29

Conservação 4 Uso do solo

Reconhecimento social e científico 4

cns: 7067
Arqueológico

Achados do tipo mirense, com níveis de concheiro com "Littorina Littorea", macroutensílios em 

grauvaque e quartzito (descrição do Endovélico). No local pode-se observar bastante fauna 

malacológica. É de referir a identificação de uma lasca sobre silex e de um possivel fragmento 

de machado mirense (material não foi recolhido).

Visibilidade do terreno Boa

Odemira
Vila Nova de Milfontes

Caracterização
Pedra do Patacho

Estação de Ar Livre paleolitico e mesolitico

Projecto
Estudo de Impacte Ambiental (EIA)do Projeto de Transposição de Sedimentos da 

Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia
Tipo de trabalho Acções Preventivas

Localização
Beja



início
fim

Objectivos

Resultados

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes

Os trabalhos permitiram a relocalização e reavaliação do sítio Pedra do Patacho em 

meio terrestre. Em meio subaquático foram identificados alguns materiais dispersos 

e procedeu-se à confirmação de alguns sítios cuja localização foi obtida por fonte 

oral. Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as 

ocorrências e propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.

Data de execução do 

projecto

24 de outubro 2014
24 de outubro 2014

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projecto e 

proposta de medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem 

impactes



Distrito CMP lat long Alt
Concelho 544 37.722776º -8,782886º 3

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologi

Categoria

Descrição

Bibliografia

urbano

Classificação 4

Magnitude de Impacte

Ameaças

Localização
Beja
Odemira
Vila Nova de Milfontes

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA)do Projeto de Transposição de Sedimentos da 

Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia
Tipo de trabalho Acções Preventivas

cns: 33826
Arquitetónico

O forte, de planta poligonal, foi erguido no estilo maneirista, com o baluarte voltado para a foz 

do rio. Pelo lado de terra, a norte e a leste, abre-se um terrapleno lajeado guarnecido com 

canhoneiras, com cerca de 35 metros de lado. No troço leste da muralha surge o Portão de 

Armas, em arco de volta perfeita, encimado pela pedra de armas com escudo e coroa fechada, 

simplificada. (fonte: dgpc)

Caracterização
Forte de S. Clemente

estrutura militar moderno

Visibilidade do terreno Boa

www.dgpc.pt

Conservação 4 Uso do solo

Impactes Previstos

2- pontual

reversibilidade da acção 1 - reversivel

Reconhecimento social e científico 4

IIP- decreto n.º95/78, DR, 1 série, 

n.º210, de 12 de setembro

Valor Patrimonial

Significância de Impacte 3 -positivo significativo



início
fim

Objectivos

Resultados

Data de execução do 

projecto

24 de outubro 2014
24 de outubro 2014

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projecto e 

proposta de medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem 

impactes

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes

Os trabalhos permitiram a relocalização e reavaliação do sítio Pedra do Patacho em 

meio terrestre. Em meio subaquático foram identificados alguns materiais dispersos 

e procedeu-se à confirmação de alguns sítios cuja localização foi obtida por fonte 

oral. Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as 

ocorrências e propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.



Distrito CMP lat long Alt
Concelho 544 37,722627º -8,784792º 1

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologi

Categoria

Descrição

Bibliografia

praia

Classificação 3

Magnitude de Impacte

Ameaças

Localização
Beja
Odemira
Vila Nova de Milfontes

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA)do Projeto de Transposição de Sedimentos da 

Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia
Tipo de trabalho Acções Preventivas

RM11.2014
Arqueológico

É possivel observar no local cortes do afloramento de origem antrópica.  Zona de prováveis 

estaleiros temporários, varação de embarcações de pesca e transfega.

Identificação: 

Caracterização
Rampa

Estrutura Moderno

Visibilidade do terreno Boa

Fonte oral Jorge Vilhena e António Quaresma

Conservação 3 Uso do solo

Impactes Previstos

3

reversibilidade da acção 1

Reconhecimento social e científico 3

1 Valor Patrimonial

Significância de Impacte 2 pouco significativo



início
fim

Objectivos

Resultados

Data de execução do 

projecto

24 de outubro 2014
24 de outubro 2014

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projecto e 

proposta de medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem 

impactes

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes

Os trabalhos permitiram a relocalização e reavaliação do sítio Pedra do Patacho em 

meio terrestre. Em meio subaquático foram identificados alguns materiais dispersos 

e procedeu-se à confirmação de alguns sítios cuja localização foi obtida por fonte 

oral. Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as 

ocorrências e propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.



Distrito CMP lat long Alt
Concelho 544  37.721385°  -8.787729°

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologi

Categoria

Descrição

Bibliografia

meio
submerso

Classificação 3

Magnitude de Impacte

Ameaças

Localização
Beja
Odemira
Vila Nova de Milfontes

Projecto
Estudo de Impacte Ambiental (EIA)do Projeto de Transposição de Sedimentos da 

Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia
Tipo de trabalho Acções Preventivas

Contemporâneo
RM13.2014

Arqueológico

Local onde se tem observado lastro, cerâmica e madeira.

Identificação: 

Caracterização
Angra das Mós

Vestígios diversos Moderno

Visibilidade do terreno Boa

Fonte oral Jorge Vilhena e António Quaresma

Conservação 3 Uso do solo

Impactes Previstos

0/4

reversibilidade da acção 0/4

Reconhecimento social e científico 3

1 Valor Patrimonial

dragagens

Significância de Impacte não se aplica / 4 - negativo significativo



início
fim

Objectivos

Resultados

Data de execução do 

projecto

24 de outubro 2014
24 de outubro 2014

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projecto e 

proposta de medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem 

impactes

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes

Os trabalhos permitiram a relocalização e reavaliação do sítio Pedra do Patacho em 

meio terrestre. Em meio subaquático foram identificados alguns materiais dispersos 

e procedeu-se à confirmação de alguns sítios cuja localização foi obtida por fonte 

oral. Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as 

ocorrências e propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.



Distrito CMP lat long Alt
Concelho 544  37.721596°  -8.779988°

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologi

Categoria

Descrição

Bibliografia

Meios
submerso

Classificação 3

Magnitude de Impacte

Ameaças

Localização
Beja
Odemira
Vila Nova de Milfontes

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA)do Projeto de Transposição de Sedimentos da 

Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia
Tipo de trabalho Acções Preventivas

Comtemporâneo
RM07.2014

Arqueológico

Local onde tem surgido por vezes materiais diversos associados à atividade marítima.

Identificação: 

Caracterização
Angra do Lastro

Vestígios diversos Moderno

Visibilidade do terreno boa

Fonte oral Jorge Vilhena e António Quaresma

Conservação 3 Uso do solo

Impactes Previstos

3

reversibilidade da acção 4

Reconhecimento social e científico 3

1 Valor Patrimonial

dragagens

Significância de Impacte 3 - negativo significativo



início
fim

Objectivos

Resultados

Data de execução do 

projecto

24 de outubro 2014
24 de outubro 2014

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projecto e 

proposta de medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem 

impactes

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes

Os trabalhos permitiram a relocalização e reavaliação do sítio Pedra do Patacho em 

meio terrestre. Em meio subaquático foram identificados alguns materiais dispersos 

e procedeu-se à confirmação de alguns sítios cuja localização foi obtida por fonte 

oral. Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as 

ocorrências e propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.



Distrito CMP lat long Alt
Concelho 544  37.720035°  -8.788166°

Freguesia

Designação

Tipologia Cronologi

Categoria

Descrição

Bibliografia

meio 
submerso

Classificação 3

Magnitude de Impacte

Ameaças

Localização
Beja
Odemira
Vila Nova de Milfontes

Projecto Estudo de Impacte Ambiental (EIA)do Projeto de Transposição de Sedimentos da 

Foz do Rio Mira para Reforço do Cordão Dunar na Praia da Franquia
Tipo de trabalho Acções Preventivas

cns: 23805
Arqueológico

Referência a cetárias e outros vestígios da época romana, descobertos no séc. XIX por Abel da 

Silva Ribeiro. Relocalizadas em meio submerso, no limite oeste da praia da Franquia. Encontram-

se praticamente cobertas por sedimentos. 

Caracterização
Tanque das Mouras

cetárias Romano

Visibilidade do terreno Boa

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt; fonte oral Jorge Vilhena e António 

Quaresma

Conservação 3 Uso do solo

Impactes Previstos

3/4

reversibilidade da acção 1/4

Reconhecimento social e científico 4

1 Valor Patrimonial

dragagens

Significância de Impacte 3- Positivo significativo ou 4-Negativo muito significativo



início
fim

Objectivos

Resultados

Data de execução do 

projecto

24 de outubro 2014
24 de outubro 2014

Avaliação de potenciais impactes resultantes da implementação do projecto e 

proposta de medidas de salvaguarda e de minimização sempre que se verificarem 

impactes

Arqueólogo responsável Sofia de Melo Gomes

Os trabalhos permitiram a relocalização e reavaliação do sítio Pedra do Patacho em 

meio terrestre. Em meio subaquático foram identificados alguns materiais dispersos 

e procedeu-se à confirmação de alguns sítios cuja localização foi obtida por fonte 

oral. Na sequência dos objetivos propostos, avaliou-se o grau impactante sobre as 

ocorrências e propuseram-se medidas de miminização e de salvaguarda.
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Anexo A.IV – Revisão dos Desenhos 2, 3, 5, 20, 22 e 24 do EIA 
(apresentados no Anexo IV – Cartografia – do Volume II – 

Anexos) 
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