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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento refere-se ao Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) de uma Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras, elaborado 
em fase de Projeto de Execução. 
 
De acordo com o estabelecido no Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Caminha-
Espinho, a Zona Piscatória de Angeiras é constituída como a UOPG1 n.º 10 a qual será objecto 
de um Plano de Intervenção na faixa de domínio hídrico e área de apoio à pesca.  
 
Um dos objectivos a atingir com o referido Plano de Intervenção é garantir as condições 
adequadas para a pesca, avaliando-se as necessidades em infraestruturas portuárias, 
nomeadamente acesso e abrigo de embarcações. 
 
O referido Plano de Intervenção foi entretanto desenvolvido e justificadas as necessidades em 
infraestruturas portuárias, pelo que pretende agora a DGRM, entidade responsável pelo projeto, a 
concepção do Projeto de Execução daquelas infraestruturas portuárias. 
 
A Obra Marítima de Abrigo, concebida para servir o núcleo piscatória da Praia de Angeiras, tem 
como objectivo proporcionar melhores condições de abrigo em relação à agitação durante a 
navegação de aproximação e partida para a pesca, e da mesma forma, reforçar as condições de 
exercício da atividade da pesca de uma comunidade que vive exclusivamente desta arte. 
 
O EIA foi elaborado no período de março a julho de 2017.  
 
 
 

                                                 
1 UOPG´s - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão - parcelas de território que, pela sua dimensão, 
localização e especificidade constituem áreas de planeamento e gestão integrada, a submeter a planos específicos. 
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2. LOCALIZAÇÃO E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO 

2.1 Localização 

O projeto da Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras tem a sua localização 
prevista junto a um pequeno promontório rochoso situado na praia frente ao núcleo urbano da 
zona piscatória da Praia de Angeiras. 
 
Trata-se de um espaço afecto ao Domínio Público Marítimo utilizado desde há muito anos pela 
comunidade piscatória local para desenvolver a sua atividade, pese embora as precárias 
condições de segurança. 
 
Do ponto de vista administrativo a área de projeto insere-se no distrito do Porto, concelho de 
Matosinhos, União das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo. 
 
De acordo com a nomenclatura de unidades territoriais para fins estatísticos (NUTS) o concelho 
de Matosinhos integra-se na NUTS nível 3 “Área Metropolitana do Porto”. 
 
Na Figura seguinte apresenta-se a localização do projeto.  
 
 
 
2.2 Objectivos do projeto 

 
Pretende-se com a Obra Marítima de Abrigo proposta para a zona piscatória de Angeiras criar 
condições de abrigo em relação à agitação durante a navegação de aproximação e partida para a 
pesca, eliminando-se o risco de acidentes na zona de rebentação. 
 
Com efeito, verifica-se que as condições atuais de acesso marítimo à zona piscatória da Praia de 
Angeiras são muito desfavoráveis em termos de agitação, com implicações no número de dias de 
inoperacionalidade para a frota ou de operacionalidade em condições de segurança de grande 
risco. 
 
Os estudos de agitação marítima realizados bem como as informações prestadas pelos 
pescadores locais, demonstram que atualmente apenas em 30% do tempo os pescadores podem 
com segurança realizar a navegação de aproximação e partida para o mar, isto é, cerca de 110 
dias/ano.   
 
Com a concretização da Obra Marítima de Abrigo na Praia de Angeiras reduzir-se-á, pelo 
menos, para metade os dias de inoperacionalidade da frota de pesca local. Este objectivo será 
conseguido através do controlo da agitação marítima para os rumos dominantes (os rumos de N e 
W cuja frequência é de cerca de 97%) que se verificam na costa de Angeiras. 
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Localização do projeto  
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2.3 Breve Descrição do Projeto 

A Obra Marítima de Abrigo respeita à construção de um molhe de abrigo (quebra-mar; esporão) 
com cerca de 448 m de comprimento, com estrutura clássica de taludes protegida por mantos de 
enrocamentos e, na cabeça, por blocos Antifer, com superstrutura de betão no coroamento a 
dotar com Farolim na cabeça. 
 
A principal função do Molhe a executar será a criação de condições de abrigo face à agitação 
predominante, de W-NW, para o acesso e varagem em segurança das embarcações de pesca 
locais. Complementarmente, o molhe disporá de um Farolim para a sinalização marítima. 
 
O Molhe será fundado sobre uma série de afloramentos rochosos com cotas variáveis entre 
(+2,0 m)ZH e (-4,0 m)ZH, desenvolvendo-se inicialmente para SW e terminando orientado para 
SSW.  
 
Por razões de minimização do impacte visual da obra, a obra tem um baixo nível de coroamento, 
sendo por isso muito galgável. 
 
Os galgamentos ocorrerão para os estados de agitação mais ou menos persistentes e intensos, 
mas também por ondas individuais (ou grupos de ondas) dos estados menos intensos, sendo esta 
a situação mais perigosa, por serem menos previsíveis. 
 
Os submantos e mantos de proteção serão dispostos em uma e duas camadas, respectivamente na 
berma e em talude, sendo utilizados enrocamentos selecionados nas gamas de 5 a 10 kN e 10 a 
30 kN, nos primeiros, e de 10 a 30 kN até 90 a 120 kN nos segundos, consoante o perfil tipo.  
 
O manto de proteção da cabeça será constituído por duas camadas de blocos Antifer de 100 kN, 
dispostas em talude inclinado a 3(H):2(V). 
 
O Molhe funda diretamente sobre os afloramentos rochosos que dominam toda a área, sendo 
necessário abrir vala de fundação na cabeça para os mantos de proteção. 
 
A superstrutura do molhe terá 3,5 m de largura e cota de coroamento variável de (+5,5 m)ZH a 
(+6,5 m)ZH do enraizamento para a cabeça, sendo betonada “in situ” sobre a plataforma do 
núcleo de enrocamento ToT. 
 
No DES. 1 apresenta-se a planta e os perfis tipo do molhe de abrigo. 
 
 
Programação temporal 

A previsão de prazo para realização da obra é de 12 meses. Este prazo poderá ser inferior em 
fase de execução da empreitada se a programação permitir a construção em condições 
meteorológicas favoráveis. 
 
Faz-se notar que a colocação do enrocamento e dos blocos Antifer, que se estima venha a durar 5 
meses, terá que decorrer obrigatoriamente nos 5 meses do ano que claramente registam agitação 
marítima mais fraca, i.e. de maio a setembro, de modo a se reduzir o risco de afetação/destruição 
da obra pela ação incidente das ondas enquanto decorre a construção. 
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No Quadro seguinte apresenta-se o cronograma indicativo do desenvolvimento dos trabalhos em 
obra, salvaguardando-se o período temporal de maio a setembro, centrado no verão marítimo, 
para a execução dos trabalhos no mar. 
 
Naturalmente o empreiteiro poderá vir a apresentar uma outra programação que, em função dos 
meios empregues, da força de trabalho, dos métodos construtivos, etc., poderá determinar prazos 
distintos. Contudo, independentemente do prazo e programação das atividades que vierem a ser 
propostos, a fase de construção envolvendo trabalhos no mar terá de estar sempre 
inevitavelmente centrada no verão marítimo. 
 
 

Cronograma indicativo do desenvolvimento dos trabalhos em obra 

ATIVIDADE 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Montagem do estaleiro             

Blocos Antifer (pré-fabricação)             

Enrocamento ToT (transporte e colocação)             

Enrocamentos selecionados (transporte e colocação)             

Blocos Antifer (transporte e colocação)             

Construção da superstrutura             

Construção e instalação do farolim             

Desmontagem do estaleiro             

NOTA: Admite-se que os enrocamentos são transportados diretamente da pedreira para a frente de obra. 
Admite-se que os blocos Antifer são pré-fabricados no estaleiro de obra (antigo campo de futebol), a cerca de 
500 m de distância da frente de obra, e, a partir daqui, transportados para a frente de obra.  
 
 
 
 
Projetos associados 
Associado à construção da Obra Marítima de Abrigo iniciaram-se em junho de 2017 os trabalhos 
de dragagem e desmonte de picos rochosos na zona do canal de acesso ao varadouro da Praia de 
Angeiras.  
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3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA 

 
O local de projeto situa-se na Praia de Angeiras frente ao núcleo piscatório. Trata-se por 
conseguinte de um local onde a comunidade piscatória de Angeiras usufrui de um ambiente 
natural de qualidade assinalável. 
 
A topografia na zona de influência do projeto varia de forma suave e progressiva entre as cotas 
(+6,5 m)ZH até aos (-3,0 m)ZH. Os fundos marinhos são constituídos por uma plataforma 
rochosa coberta por diversas bolsadas de areia, aflorando pontualmente diversas pontas rochosas, 
os denominados leixões. 
 
A área de intervenção encontra-se sob a ação da influência oceânica conferindo-lhe um clima 
ameno, com amplitudes térmicas reduzidas e moderadamente chuvoso, e com um regime de 
ventos de intensidade moderada. 
 
Na perspectiva geológica a Praia de Angeiras enquadra-se nas características típicas do litoral 
português, quase rectilíneo, pouco recortado, sem grandes reentrâncias, com troços extensos de 
praias, baixas e arenosas, embora se encontrem semeadas de escolhos com alguma frequência. 
Sob as praias e no fundo marinho domina um substrato rochoso de natureza xisto-grauváquico de 
idade geológica muito antiga. 
 
As condições hidrodinâmicas reinantes no trecho de costa em que se insere a Praia de Angeiras 
foram estudadas com recurso à simulação computacional. Os resultados dessa simulação 
evidenciaram que a propagação da agitação marítima se faz sentir em grande parte do ano com 
alguma intensidade, dificultando a atividade piscatória da comunidade local. Constatou-se 
igualmente que o trânsito de areias ao longo do litoral se faz de norte para sul, assumindo, no 
entanto, na atualidade uma reduzida taxa de transporte. 
 
Analisou-se a evolução da linha de costa nas proximidades de Angeiras ao longo de um período 
superior a três décadas, através de fotografia aérea, e verificou-se que após um recuo 
significativo até ao início dos anos 90, na praia a sul de Angeiras, esta estabilizou nos últimos 
anos. Na praia a norte de Angeiras verificou-se o oposto, estabilidade no andamento da linha de 
costa até meados dos anos 90 e um ligeiro recuo nos últimos anos. 
 
No que respeita aos factores de qualidade do ambiente, os dados disponíveis indicam que no 
local de projeto, e na generalidade do concelho de Matosinhos, as águas balneares têm vindo a 
apresentar ao longo da última década e meia níveis de qualidade crescente, tendo diversas praias 
sido galardoadas com a bandeira azul, designadamente as praias de Pedras do Corgo, Quebrada, 
Marreco e Cabo do Mundo. 
 
De acordo com as análises realizadas ao longo das últimas épocas balneares nas Praias de 
Angeiras Norte e Angeiras Sul, a qualidade da água foi classificada como “Boa”. 
 
A inexistência de fontes de poluição atmosférica significativas e as boas condições de 
arejamento na Praia de Angeiras determinam igualmente que a qualidade do ar se apresente boa. 
Já o ambiente sonoro apresenta-se relativamente perturbado, indicando as medições de ruído 
efectuadas que durante o período diurno, a atividade normal no principal eixo viário de Angeiras 
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determina atualmente níveis sonoros relativamente elevados, típicos de zonas urbanas com 
tráfego rodoviário expressivo. 
 
O ecossistema terrestre na Praia de Angeiras, onde remanesce um cordão dunar em recuperação, 
apresenta um valor conservacionista muito reduzido, evidenciado pela presença de espécies 
comuns e generalistas. Pelo contrário, o ecossistema marinho é rico e diversificado, residindo o 
seu valor, principalmente, num tipo de organismo que vive fixo ao fundo rochoso – a barroeira. 
 
Este organismo, cuja designação científica é Sabellaria alveolata (barroeira), assume particular 
importância, não só pela sua abundância, como pelas modificações que introduz no substrato, 
funcionando como local de abrigo e alimento para um conjunto de animais marinhos muito 
diversificado, entre eles os juvenis de sapateira, outros pequenos crustáceos, moluscos e 
poliquetas. 
 
 

Povoamentos de barroeira a norte do local de projeto onde atingem níveis de abundância 
elevados 

 
 
Para além destas espécies também ao nível da comunidade piscícola se regista a presença de 
diversas espécies, destacando-se pelo seu interesse económico o congro, o robalo, o sargo, o 
salmonete, a salema, a solha e o linguado. Para além dos peixes regista-se ainda a presença do 
polvo que abunda entre as pedras e pequenas grutas do litoral. 
 
Na perspectiva da paisagem, a área de intervenção enquadra-se numa unidade de paisagem 
designada por “Litoral a Norte do Porto”, do grupo de unidades de paisagem da “Área 
Metropolitana do Porto”. Nela se identificam três subunidades homogéneas de paisagem (SHP), 
de acordo com as suas características biofísicas e ocupação do solo: a Praia, a mancha urbana 
consolidada que se desenvolve ao longo da faixa costeira entre Agudela e o rio Onda – Frente 
Urbana e a Plataforma Agrícola de Lavra, que se estende desde a frente urbana até a autoestrada 
A28, a nascente 
 
Predomina de um modo geral uma qualidade visual moderada, função da presença de uma matriz 
agrícola, ocupação valorizada pelo respeito pelas estruturas naturais da paisagem, com um papel 
determinante neste território no enquadramento das zonas degradadas, atenuando o impacte 
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visual negativo resultante da construção dispersa no território. Contudo, o molhe de abrigo em 
estudo localiza-se numa zona de elevada sensibilidade visual que traduz o elevado valor cénico e 
a reduzida capacidade de dissimulação do elemento em que se encontra, o mar. 
 
Relativamente ao quadro socioeconómico constata-se que residiam em 2001 na freguesia da 
Lavra cerca de 9408 habitantes, mais 514 do que em 1991, o que representa um crescimento de 
5,8%. O povoamento é disperso e predominantemente rural nesta freguesia. A estrutura 
demográfica em 2001 apresentava uma população jovem e dinâmica, com mais de metade dos 
residentes em idade ativa, e com um efetivo jovem bastante superior à população da terceira 
idade. 
 
O nível educacional da população da freguesia evidencia um reduzido número de 
analfabetização, embora a maioria da população apenas detenha formação ao nível do primeiro e 
segundo ciclos do ensino básico. 
 
A comunidade piscatória de Angeiras é um exemplo paradigmático de uma população 
dependente da atividade piscatória. 
 
Segundo os dados disponibilizados pela Associação Mútua dos Armadores de Pesca de Angeiras, 
em Setembro de 2007, a comunidade piscatória é constituída por cerca de 40 famílias, dispondo 
de um total de 22 embarcações. Cada família tem entre 3 a 4 filhos, abrangendo a população 
piscatória um universo de 108 indivíduos no ativo, que residem essencialmente na área da Praia 
de Angeiras. A maioria dos pescadores situa-se na faixa etária dos 41-60 anos, e de uma forma 
geral apresentam níveis de escolaridade muito baixos. 
 
Para além daquelas 22 embarcações de pesca local, que entram diariamente na Praia de 
Angeiras, regista-se ainda a entrada ocasional de mais 7 embarcações de pesca local e de 11 
embarcações da pesca desportiva. 
 
A quantidade de pescado transacionado na Praia de Angeiras apresenta uma média de 55 
toneladas/ano a que corresponde um valor médio de cerca de 335 mil euros/ano. O pescado é 
descarregado na praia, em condições de relativa precariedade, e transportado em cabazes à mão 
para a lota, situada na zona central do núcleo piscatório. Por sua vez, as embarcações são varadas 
com o auxílio de um tractor e estacionadas no areal da praia frente ao núcleo urbano. 
 
A pesca é efectuada por barcos de 6 a 8 metros, com motores fora de bordo, em fibra de vidro, 
que vêm substituindo as embarcações de madeira, mais antigas, em processo de abate. Cada 
barco leva cerca de dois a três pescadores, sendo que um é o patrão. 
 
Do ponto de vista do património arqueológico foram identificados na Praia de Angeiras, 
ligeiramente a norte do núcleo piscatório, quatro grupos de tanques de salga, muito 
provavelmente relacionáveis com a villa romana do Fontão. Estes tanques encontram-se 
classificados como Monumento Nacional. Também a sul é conhecido um grupo de vestígios 
arqueológicos constituídos por plataformas feitas a partir da disposição ordenada de seixos 
rolados sobre camada argilosa, associados a tanques de salga, todos de época romana. 
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Frota de pesca da Praia de Angeiras estacionada 
na praia 

 
Aprestos da comunidade piscatória 

 

Entrada de embarcação no mar auxiliada pelo 
tractor da comunidade 

Embarcação típica da Praia de Angeiras 

 
 
No que respeita aos instrumentos de planeamento e gestão territorial em vigor – o Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira entre Caminha e Espinho (POOC) e o Plano Director Municipal 
(PDM) de Matosinhos, constata-se que a área de intervenção se encontra abrangida, em toda a 
sua extensão, pela Reserva Ecológica Nacional e pelo Domínio Público Hídrico Marítimo.   
 
De acordo com a Planta de Ordenamento do concelho de Matosinhos a área de intervenção 
encontra-se classificada como “Zona de Salvaguarda Estrita”, estando neste tipo de zona vedada 
a construção ou alteração de uso dos solos, com as exceções previstas na legislação específica 
aplicável.  
 
No entanto no POOC Caminha-Espinho, um plano mais recente que o PDM de Matosinhos, a 
Zona Piscatória de Angeiras, no âmbito da UOPG n.º 10 consignada no Regulamento daquele 
plano, será objecto de um Plano de Intervenção na faixa de domínio hídrico e área de apoio à 
pesca, cujo um dos objectivos é garantir as condições adequadas para a pesca, nomeadamente ao 
nível do acesso e abrigo de embarcações. 
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4. PRINCIPAIS IMPACTES NO AMBIENTE 

De uma forma geral, a grande parte dos impactes negativos decorrentes da implantação do 
projeto ocorrerá na fase de construção, sendo alguns permanentes, e outros, temporários e 
reversíveis. 
 
Os principais impactes que ocorrerão durante a fase de construção da Obra Marítima de Abrigo 
poderão ser controlados e minimizados através de um cuidado planeamento da obra, adoptando-
se métodos construtivos adequados e implementando-se um conjunto de medidas de gestão 
ambiental a cumprir durante a obra. 
 
Constata-se, no entanto, que durante a fase de construção os fatores ambientais mais afectadas, 
embora de forma moderada, são a ecologia marinha, a paisagem e, eventualmente, o ambiente 
sonoro. 
 
Assim, assistir-se-á à destruição do fundo rochosos onde assentará o molhe, comprometendo os 
organismos marinhos aí residentes, especialmente os povoamentos de Sabellaria alveolata 
(barroeira), organismo com importante papel no ecossistema marinho costeiro de natureza 
rochosa, estimando-se a destruição direta de cerca de 0,5 ha daqueles povoamentos e a afetação, 
com provável redução de abundância, numa área de cerca de 3,1 ha. A área destruída é ainda 
ligeiramente superior se se considerar conjuntamente o impacte com origem no projeto associado 
(dragagem e desmonte do canal de acesso), resultando num impacte cumulativo de 0,545 ha de 
área destruída.  
 
Assistir-se-á ainda à desconfiguração da paisagem por ação das atividades de obra, e notar-se-á 
um ligeiro aumento dos níveis sonoros, sobretudo nas rodovias de acesso mais próximas, 
designadamente o acesso Sul-Norte (Avenida Marginal) e Nascente-Poente (Rua de Angeiras). 
 
Na fase de exploração, os impactes negativos são de uma forma geral permanentes assumindo 
uma significância reduzida a moderada, sendo nesta fase a ecologia marinha e a paisagem os 
recursos mais afectados. 
 
 

Ilustração do impacte visual, perspectiva da Travessa Rudolfo Mesquita, junto à avenida 
da Praia de Angeiras 

Antes da obra 
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Depois da obra 

 
 
Nesta fase o impacte positivo mais importante respeita à dinamização da atividade piscatória e, 
sobretudo, à melhoria das condições de segurança proporcionadas aos pescadores tradicionais da 
Praia de Angeiras pelo molhe de abrigo. 
 
Para além disso, o aumento da taxa de emprego no sector, assim como o ordenamento e a 
requalificação dos espaços do núcleo piscatório, conseguidos no âmbito do Plano de Intervenção, 
constituem igualmente impactes positivos relevantes. 
 
Globalmente, considera-se que os impactes positivos decorrentes da implementação da Obra 
Marítima de Abrigo na Praia de Angeiras se sobrepõem claramente aos impactes negativos. Com 
efeito, o projeto permitirá dotar a comunidade piscatória tradicional de Angeiras de uma 
infraestrutura fundamental ao desenvolvimento da sua atividade e, particularmente, proporcionar 
condições de segurança plenamente justificadas.  
 
A redução para metade dos dias de inoperacionalidade dos pescadores da Praia de Angeiras, 
conseguida com a Obra Marítima de Abrigo, permitirá manter esta comunidade piscatória 
tradicional bem como garantir a continuidade da exploração de um importante e valorizado 
recurso alimentar. 
 
 
 
 
5. RECOMENDAÇÕES E MEDIDAS 

As principais medidas de mitigação propostas ocorrem na fase de construção e referem-se a um 
correto planeamento das obras, nomeadamente a adequada articulação da circulação de veículos 
pesados, a instalação de sinalização alertando os condutores, a lavagem de rodados dos veículos 
pesados e, a criação de condições de higiene adequadas e de deposição de resíduos na zona de 
estaleiro. 
 
Na fase de exploração a principal medida prende-se com a necessidade de dotar o núcleo 
piscatório de Angeiras de um sistema simples de combate à poluição. Esse sistema deverá 
possibilitar a recolha de forma rápida e segura de produtos potencialmente poluentes, 
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designadamente hidrocarbonetos, que acidentalmente sejam derramados no mar ou na areia da 
praia. 
 
Da mesma forma, será importante colocar junto ao núcleo piscatório uma estrutura para receber 
óleos usados. Paralelamente recomenda-se aos proprietários/responsáveis das embarcações que 
deverão acondicionar em recipientes próprios e em local seguro combustíveis e lubrificantes. 
 
No seu conjunto a implementação das recomendações e medidas de mitigação de impactes 
propostas, permitirão reduzir substancialmente os impactes negativos identificados para ambas 
as fases de projeto. Não obstante esta descrição breve, apresenta-se seguidamente, de uma forma 
sintética, as principais medidas previstas para mitigar os impactes negativos decorrentes do 
projeto. 
 
Complementando as medidas apresentadas é proposto um Programa de Monitorização relativo a 
cinco fatores ambientais a monitorizar: a sócioeconomia, o ruído e vibrações, e o património, 
apenas na fase de construção, e a morfologia costeira, que se iniciará com o começo da obra e se 
prolongará por alguns anos, e o ecossistema marinho. O Programa de Monitorização 
acompanhará a evolução daqueles descritores e, os resultados obtidos permitirão, caso se mostre 
necessário, proceder à aplicação de medidas complementares. 
 
 
 
SÍNTESE DAS PRINCIPAIS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE IMPACTES PREVISTAS 
 
 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

a) Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 
população residente na área envolvente. 

b) Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações susceptíveis de 
causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente 
normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.  

c) Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se preferencialmente em áreas 
degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, para 
evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos.  

d) Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 
pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade 
das populações. 

e) Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação 
de veículos e de equipamentos de obra. 

f) Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas 
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 



 
Colaboração de:  

 

Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental de uma Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras 15

g) Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 
menor ruído possível. 

h) Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

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

j) São proibidas queimas a céu aberto. 

k) Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser 
promovida a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para 
reciclagem. 

l) Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, 
preferencialmente a reciclagem. 

m) Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, 
de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, 
recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

n) Interditar os trabalhadores da obra de caminharem sobre os afloramentos rochosos que 
afloram durante a baixa-mar, i.e. situados na faixa intertidal, fora da área estrita de
implantação do molhe a fim de evitar a destruição dos povoamentos da barroeira 
(Sabellaria alveolata). 

o) Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso 
da obra. 

p) Privilegiar o mercado local no recrutamento de mão-de-obra. 

q) Proceder de imediato à remoção, em caso de derrame acidental de hidrocarbonetos no areal 
envolvente à zona de obra, e encaminhar o resíduo para o local indicado pelos serviços 
municipais. 

r) Finda a obra, proceder à regularização da superfície dos areais de praia que foram objecto 
de compactação, da zona de estaleiro e de eventuais acessos entretanto criados, restituindo-
se as condições verificadas antes da obra 

s) Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas condições de operação, 
obedecendo às normas internacionais que regulam a quantidade de gases a emitir por 
veículos pesados 

t) Efetuar o acesso à obra através da Avenida Marginal (direção Sul-Norte), devido à menor 
densidade habitacional, inferior extensão e ao tipo de piso que garante uma geração de 
ruído inferior ao piso de empedrado existente na Rua de Angeiras. 
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u) Efetuar um levantamento fotográfico do interior das casas dos receptores localizados nos 
pontos 1 (casa branca) e ponto 5 (casa com azulejos), antes de se iniciarem as obras, com o 
intuito de identificar possíveis fendas que possam eventualmente surgir aquando da 
passagem dos camiões com inertes 

v) Restringir a velocidade máxima de veículos pesados a 40 km/h 

w) Restringir o número de acessos de veículos pesados a valores inferiores a 30 por dia. 

x) A fim de se garantir a proteção do cordão dunar existente a norte do núcleo piscatório, as 
viaturas que acedam ao local de obra deverão apenas utilizar o acesso provisório que será 
construído antes do início da obra. 

y) Após a conclusão da obra, deverá ser removido o acesso provisório instalado na zona dunar 
e reposta a morfologia original do terreno, isentando este de quaisquer tipos de resíduos ou 
inertes que não a areia das dunas locais.  

z) Deve evitar-se que os produtos (óleos, combustíveis utilizados pelas máquinas e veículos e 
qualquer outro tipo de produtos tóxicos que sejam utilizados durante a implementação da 
obra) e materiais utilizados nas obras sejam vertidos ou abandonados no solo ou na água. 

aa) Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para armazenar 
materiais, parqueamento de maquinaria, entre outras ações relacionadas com a fase de 
construção.  

bb) Assinalar, durante a fase de obra, o local do conjunto de “Tanques de Salga” (Tanques 
Cavados nos Rochedos da Praia de Angeiras) a fim de evitar a sua afectação. 

cc) Restringir ao máximo, na zona da praia, a zona de afectação por circulação de maquinaria e 
transporte ou depósito de materiais, nomeadamente no que respeita aos acessos provisórios 
– acessos a criar única e exclusivamente durante a fase de obra para aceder ao local de 
intervenção. 

dd) Acompanhamento arqueológico de todas as ações de escavação na fase de construção do 
molhe de abrigo e instalação dos estaleiros. 

 
 
 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

a) De modo a tornar eficaz a prevenção de eventuais derrames acidentais de produtos 
potencialmente poluentes, os proprietários/responsáveis das embarcações deverão 
acondicionar em recipientes próprios e em local seguro combustíveis e lubrificantes. A 
Associação Mútua dos Armadores de Pesca de Angeiras deverá instalar, em local 
adequado, um oleão para recepção temporária dos óleos usados, os quais deverão 
posteriormente ser transportados por operador registado para a atividade de transporte de 
óleos usados para destino final autorizado. 

b) O núcleo piscatório de Angeiras deverá ser dotado de um sistema de combate à poluição 
que, sendo adequado às dimensões das atividades que aí têm lugar, possibilite a recolha de 
forma rápida e segura de produtos potencialmente poluentes, designadamente 
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hidrocarbonetos, que acidentalmente sejam derramados, quer no mar quer na areia da praia.

c) De forma a garantir que os fundos marinhos na zona protegida pelo molhe (na sua zona de 
“sombra”) não serão destruídos por poitas e âncoras, deverá ser proibido nessa zona o 
estacionamento a nado de quaisquer tipos de embarcações. 

d) As dragagens de manutenção que eventualmente venham a ser necessárias deverão 
realizar-se fora da época balnear.  

e) Divulgação, junto da comunidade piscatória da Praia de Angeiras, dos resultados do 
programa de monitorização do ecossistema marinho, centrado no poliqueta Sabellaria 
alveolata (barroeira), enfatizando a sua importância na conservação do estoque das 
espécies capturadas pelos pescadores. 

f) Realização de estudo, envolvendo os pescadores da Praia de Angeiras e a comunidade 
científica no domínio dos ecossistemas marinhos, que analise e relacione a produtividade 
das artes de pesca e a sustentabilidade e rendimento da pesca. 

g) Durante a fase de exploração a comunidade piscatória deverá procurar manter, tanto quanto 
possível, organizada e limpa a zona de areal onde desenvolve as suas atividades. 

 




