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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) de uma
Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras, elaborado em fase de Projeto de
Execução, e visa dar resposta ao pedido de elementos complementares da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), de 21 de julho de 2017, veiculado pelo ofício com a referência S042223201707-DAIA.DAP (cópia em anexo).

Na secção seguinte apresentam-se os elementos complementares solicitados, organizados de
acordo com a estrutura do pedido.
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2. ELEMENTOS COMPLEMENTARES
I - Cartografia temática relativa à caracterização da Situação de Referência – Cartas de
Qualidade Visual, Capacidade de Absorção e Sensibilidade Visual -assim como a Bacia Visual
do Projeto, apresentadas sobre a Carta Militar à Escala 1: 25.000, dado a mesma não ter sido
apresentada de forma autónoma, pese embora terem sido apresentados uns excertos no
Relatório Técnico. A área de estudo deve aparecer como um buffer e não como uma área
definida pelos contornos da imagem apresentada.

Apresenta-se seguidamente, de forma autónoma, as Cartas de Qualidade Visual, Frequência de
Visibilidades, Absorção Visual, Sensibilidade Visual e Bacia Visual do Projeto sobre a Carta
Militar à Escala 1: 25.000.
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II - Desenvolvimento da afetação física (soterramento e destruição) e visual quer dos
afloramentos rochosos singulares quer da paisagem marinha subaquática (imagens
constantes no Volume 3 - Projeto de Execução), pelo valor visual que representam nesta
paisagem costeira.

A implantação do futuro molhe de abrigo coincide com uma área de fundo predominantemente
rochoso, sendo que aquele interfere parcialmente com um promontório rochoso que sobressai
ligeiramente da envolvente arenosa.
A sua construção não prevê a destruição deste afloramento, apenas a regularização, nivelação e
criação da rugosidade necessária ao encaixe das pedras que compõem o molhe e, na zona de
cabeça, a abertura de uma vala.

Molhe de abrigo

Afloramentos rochosos emersos

Conforme se pode verificar na imagem o afloramento será afetado no seu limite sul, em cerca de
15 % da sua área, permanecendo a maioria do afloramento intacto.
A presença do molhe determinará que os observadores a sul, na praia de Angeiras Sul, percam a
visibilidade para este afloramento rochoso, pelo obstáculo ao alcance visual que esta estrutura
determina. Da praia de Angeiras Norte, a presença do molhe no horizonte visual do afloramento
fará com que este perca o seu destaque na paisagem e o seu valor cénico. Porém, a presença de
outros afloramentos com estas características ao longo da praia garante que a identidade desta
praia se mantenha e que o impacte visual negativo seja localizado.
No que se refere às alterações no ambiente visual subaquático, estas estão associadas não só à
presença física do elemento exógeno (molhe), mas também às alterações na flora e fauna
marinhas existente, apresentando, dada a sua singularidade, maior relevância como valor visual
subaquático as plataformas de Sabellaria alveolata, uma vez que a flora, representada pela
comunidade algal, é composta por espécies comuns em toda a costa norte, pelo menos, de
Portugal Continental (ver Capítulo IV.7 – Fatores bióticos e ecológicos marinhos e terrestres, do
EIA).
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Contudo, embora exista uma alteração significativa do ambiente visual subaquático, com a
redução da sua qualidade cénica, esta é uma área que não tem utilização balnear e onde o
mergulho em apneia ou com garrafas não é frequente, função das condições marítimas adversas e
por existirem pontos mais atrativos na envolvente, com destaque para o submarino Alemão
U1277 pousado no fundo arenoso da praia do Cabo do Mundo, a sul, o denominado Navio Negro
na costa junto a Vila chã, a norte, e ainda uma série de rochedos submersos ao largo de lavra,
mais distantes da costa, menos perturbados pela ação antrópica e, consequentemente, locais
preferenciais para o mergulho.
Assim, tendo em conta o enunciado considera-se que a implementação do futuro molhe de abrigo
implicará na paisagem subaquática um impacte visual negativo, certo, imediato, direto,
permanente, irreversível, mas localizado, de reduzida magnitude e consequentemente pouco
significativo.

Estudo de Impacte Ambiental de uma Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras - Aditamento

10

Colaboração de:

ANEXO – OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES
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AGÊNCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e
Serviços marítimos
Avenida Brasília- Pedrouços
1449-030 Lisboa

S/ referência

Data

N/ referência

Data

5042223-201707-DAIA.DAP

Assunto:

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental

nº 2960

Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras

Análise da conformidade do ElA
No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em
epígrafe, e na sequência da análise do aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (ElA),
a autoridade de AIA considerou, com base na apreciação efetuada pela Comissão de
Avaliação (CA), que o ElA e a informação adicional, apresentada como Aditamento ao
Estudo, contêm os elementos suficientes para dar continuidade ao atual processo de AIA,
pelo que foi declarada a conformidade do ElA.
Sem prejuízo do acima referido, persistem questões/elementos por apresentar e
esclarecer, pelo que se solicita a apresentação dos seguintes elementos complementares:
Cartografia temática relativa à caracterização da Situação de Referência - Cartas
de Qualidade Visual, Capacidade de Absorção e Sensibilidade Visual -assim como
a Bacia Visual do Projeto, apresentadas sobre a Carta Militar à Escala 1: 25.000,
dado a mesma não ter sido apresentada de forma autónoma, pese embora terem
sido apresentados uns excertos no Relatório Técnico. A área de estudo deve
aparecer como um buffer e não como uma área definida pelos contornos da
imagem apresentada.
Desenvolvimento da afetação física (soterramento e destruição) e visual quer dos
afloramentos rochosos singulares quer da paisagem marinha subaquática
(imagens constantes no Volume 3 - Projeto de Execução), pelo valor visual que
representam nesta paisagem costeira.

Rua da Murgueira, 9/9A- Zambujal

REPÚBLICA
PORTUGUESA
AMBIENTE

Ap. 7585-2610-124 Amadora
Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt- http://apambiente.pt

Os referidos elementos devem dar entrada nesta Agência até 4 de agosto de 2017, de
forma a assegurar a melhor prossecução dos trabalhos da CA.
Com os melhores cumprimentos.
O Presidente do Conselho Diretivo da
APA, I.P.

~

Nuno Lacasta

~
CRF
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