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1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), DecretoLei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação1, a Docapesca, Portos e Lotas, SA,
na qualidade de entidade licenciadora, tendo tomado conhecimento que a Direção-Geral de
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), enquanto promotora do projeto
“Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras”, tinha submetido o EIA e respetivo
projeto de execução na Plataforma do Licenciamento Ambiental (n.º PL20170407001428),
informou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que o mesmo podia ser instruído ao abrigo
do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do RJAIA.
O projeto em causa encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos da
alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA, por se encontrar enquadrado na alínea k), do nº 10,
do Anexo II, onde se menciona “Obras costeiras de combate à erosão marítima tendentes a
modificar a costa, como, por exemplo, diques, pontões, paredões e outras obras de defesa contra
a ação do mar, excluindo a sua manutenção e reconstrução ou obras de emergência”.
A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, a respetiva
Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P. (APA), Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de
Agronomia (CEABN/ISA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-Norte), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Docapesca - Portos e Lotas, S.A.
e Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
Foram nomeados por estas entidades os seguintes representantes para integrar a CA:
•

APA/DAIA/DAP – Eng.ª Catarina Fialho / Eng.ª Sara Cabral / Arq. João Bento
(Coordenação)

•

APA/DCA: Dr.ª Cristina Sobrinho (Consulta pública)

•

APA/ARH Norte/DRHI – Eng. Sérgio Fortuna (Recursos Hídricos)

•

DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho / Dr. Pedro Barros (Património Cultural)

•

LNEG – Dr. Carlos Ângelo (Geologia e Geomorfologia)

•

CCDR Norte – Eng.ª Rosário Sottomayor (Uso do solo; Sistemas Ecológicos; Qualidade
do Ar; Ordenamento do Território; Socioeconomia)

•

DOCAPESCA – Eng. Sérgio Faias (Aspetos Técnicos do Projeto)

•

APA/DGA/DGAR – Eng.ª Margarida Guedes (Ambiente Sonoro)

•

ISA/CEABN – Arq. Paisagista João Jorge (Paisagem)

O EIA em avaliação foi elaborado pela empresa CONSULMAR, Projetistas e Consultores, Lda.,
no período compreendido entre março e abril de 2017, sendo composto pelos seguintes volumes:

1

Entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e

pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho.
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•

Resumo Não Técnico

•

Relatório Síntese

•

Anexo Técnico - Estudos de modelação matemática

No âmbito desta avaliação, o EIA foi ainda complementado com os seguintes Volumes:
•

Resumo Não Técnico, julho de 2017

•

Relatório Síntese, julho de 2017

•

Anexo Técnico - Estudos de modelação matemática, julho de 2017

•

Elementos Complementares, agosto de 2017

Ao abrigo do número 10 do Artigo 14º, do regime jurídico de AIA, foi solicitado Pareceres
Externos à Câmara Municipal de Matosinhos, à Capitania do Porto de Leixões e ao Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
O procedimento de avaliação contemplou as seguinte fases:
1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental e nomeação da CA.
2. Análise técnica do EIA e consulta do projeto de execução:
•

No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação
de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Artigo 14º, do RJAIA.

•

O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que, de uma
maneira geral, a informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas
pela CA, pelo que foi declarada a conformidade do EIA.

•

Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de
elementos complementares, os quais foram entregues atempadamente pelo proponente.

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes
alguns representantes da CA (APA, CCDR-Norte, DOCAPESCA e LNEG), do proponente e
da equipa que elaborou o EIA (registo fotográfico em Anexo).
4. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 27 de
julho a 24 de agosto de 2017.
5. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais.
6. Elaboração do parecer final.
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3. ANTECEDENTES
A informação apresentada neste capítulo baseia-se nos elementos apresentados no EIA do
projeto da “Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras” e na informação
disponibilizada no Sistema de Informação de Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA). Neste
âmbito, o presente Processo de AIA teve os seguintes antecedentes:
•

Processo PDA n.º 24 - em abril de 2002 o ex-Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos
(ex-IPTM) apresentou ao ex-Instituto do Ambiente (ex-IA) uma Proposta de Definição do
Âmbito (PDA) relativa ao primeiro EIA do projeto em avaliação. A referida PDA foi objeto de
deliberação favorável da Comissão de Avaliação (CA) nomeada para o efeito;

•

Processo de AIA n.º 1098 - em março de 2004, o ex-IPTM apresentou ao ex-IA um EIA do
referido projeto, em fase de Estudo Prévio, tendo sido emitido pelo Secretário de Estado do
Ambiente (SEA) uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável (Ofício n.º 995,
de 2004-03-12, da SEA);

•

Processo de AIA n.º 1860 - em Fevereiro de 2008, o ex-IPTM apresentou à APA um EIA do
referido projeto, considerando que os motivos evocados pela DIA emitida em março de 2004
poderiam ser ultrapassados com informação técnica e estudos científicos mais detalhados
e melhor fundamentados. Em 07-04-2009 foi emitida a DIA pelo SEA, e remetida ao
proponente do Projeto. A decisão sobre o presente procedimento de AIA constante da DIA
foi de favorável condicionada à solução alternativa 4 para o molhe de abrigo.

•

RECAPE n.º 399 – em março de 2011 deu entrada na APA o RECAPE do processo de AIA
n.º 1860, o qual obteve parecer favorável da APA em 19-05-2011.

•

Apesar do parecer favorável da APA sobre o RECAPE, a Obra Marítima de Abrigo nunca
chegou a ser construída, tendo acabado por caducar a validade da decisão favorável da
APA ao projeto, o que determinou a extinção do procedimento de AIA.

Em Março de 2017, a DGRM entendeu submeter o projeto da “Obra Marítima de Abrigo na Zona
Piscatória de Angeiras”, em fase de Projeto de Execução, a um novo procedimento de AIA. Neste
sentido, a 7-04-2017, a DGRM submeteu o EIA e respetivo projeto de execução na Plataforma
do Licenciamento Ambiental (n.º PL20170407001428), confirmado pela Docapesaca – Portos e
Lotas, SA, enquanto entidade licenciadora, dando início ao presente procedimento.

4. ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO ÂMBITO DO PLANO DE INTERVENÇÃO
PROPOSTO PARA O NÚCLEO PISCATÓRIO DA PRAIA DE ANGEIRAS
A informação apresentada neste capítulo baseia-se nos elementos apresentados no EIA do
projeto da “Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras”.
A Obra Marítima de Abrigo em estudo insere-se numa intervenção mais vasta compreendida no
Plano de Intervenção na Zona Piscatória de Angeiras. Este Plano surge na sequência do
estabelecido no Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Caminha-Espinho, cujo
regulamento foi aprovado pela RCM n.º 25/99, de 11 de março, com as alterações introduzidas
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pela RCM n.º 154/2007, de 2 de Outubro, em que a Zona Piscatória de Angeiras é constituída,
segundo o artigo 36º daquela RCM, como a UOPG n.º 10 a qual será objeto de um Plano de
Intervenção na faixa de domínio hídrico e área de apoio à pesca.
De acordo com o EIA, entre os diversos objetivos a atingir com esse Plano de Intervenção, e
definidos no POOC, consta garantir as condições adequadas para a pesca, avaliando as
necessidades em infraestruturas portuárias, nomeadamente acesso e abrigo de embarcações.
O referido Plano de Intervenção foi entretanto desenvolvido ao abrigo do protocolo, celebrado
em 19 de Fevereiro de 2001, entre o ex-IPTM, ex-INAG e ex-DRAOT-Norte, e devidamente
acompanhado por essas entidades, bem como pela Câmara Municipal de Matosinhos.
A componente urbanística do Plano de Intervenção desenvolvido procura responder a duas
dinâmicas essenciais:
• Em primeiro lugar procura interpretar e detalhar as propostas apresentadas nos diversos
instrumentos de planeamento nomeadamente o Plano Diretor Municipal e o Plano de
Ordenamento da Orla Costeira. Estes instrumentos de planeamento determinam as vocações
e o tipo de intervenções a desenvolver.
• Em segundo lugar, procura integrar o projeto da Obra Marítima de Abrigo (cuja localização
proposta é a área da atual entrada de mar) no aglomerado, nomeadamente, ao procurar
reforçar as dinâmicas de ocupação e usufruto do espaço público e a integração das diversas
ações de requalificação já realizadas no aglomerado da Praia de Angeiras.
Neste contexto, a Câmara Municipal de Matosinhos tem vindo a desenvolver um conjunto de
intervenções de infraestruturação e melhoria do espaço público na Praia de Angeiras,
acompanhadas da valorização da comunidade piscatória, nomeadamente através da construção
de diversos equipamentos e apoio social.
A área de intervenção do Plano, todavia, é bastante inferior ao aglomerado de Praia de Angeiras,
abrangendo a área delimitada pelo POOC. Trata-se duma área com 26.900 m2 e que se
desenvolve longitudinalmente em relação à costa, a oeste da Avenida de Praia.
Este posicionamento, contudo, coincide com a área central das atividades da comunidade
piscatória, nela se concentrando a maioria dos equipamentos, locais de sociabilidade e pequeno
comércio local. Particularmente importantes para a atividade desta comunidade destacam-se as
áreas de arrumos de aprestos, de estacionamento de barcos, de trabalho nas redes, a lota, o
posto de abastecimento de combustíveis, bem como os pontos de encontro da comunidade.
Neste contexto, foram estabelecidos como principais objetivos do Plano de Intervenção: o reforço
das dinâmicas urbanas e a sua associação com a Obra Marítima de Abrigo; a requalificação das
construções tradicionais e o reforço das condições de habitabilidade e dos mecanismos
identitários da comunidade piscatória; e, a melhoria da imagem urbana e do enquadramento
paisagístico. Todos estes objetivos foram desenvolvidos como forma de potenciar as funções de
centralidade do local e das ações nelas desenvolvidas pela comunidade de pescadores.
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5. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
A informação apresentada neste capítulo baseia-se nos elementos apresentados no EIA do
projeto da “Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras”.
Para a área de influência direta do projeto da Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de
Angeiras encontram-se instituídos dois instrumentos de gestão territorial:
• Um Plano Especial de Ordenamento do Território – Plano de Ordenamento da Orla Costeira
entre Caminha e Espinho (POOC), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
25/99, de 11 de Março, com as alterações introduzidas pela RCM n.º 154/2007, de 2 de
outubro. De acordo com o artigo 36º do Regulamento deste Plano, a área de intervenção
integra-se na UOPG n.º 10 – Zona Piscatória de Angeiras, a qual será objeto de um Plano de
Intervenção na faixa de domínio hídrico e área de apoio à pesca.
Entre os diversos objetivos a atingir com esse Plano de Intervenção, e definidos no POOC,
consta garantir as condições adequadas para a pesca, avaliando as necessidades em
infraestruturas portuárias, nomeadamente acesso e abrigo de embarcações.
• Um Plano Municipal de Ordenamento do Território – Plano Diretor Municipal de Matosinhos
(PDM), ratificado pelo Despacho n.º 92/92, do Ministro do Planeamento e da Administração
do Território, publicado no D.R. II Série, n.º 266 (suplemento), de 17 de novembro de 1992.
De acordo com o artigo 51º do Regulamento deste Plano, a área de intervenção encontra-se
numa “Zona de Salvaguarda Estrita”. Neste tipo de zona é vedada a construção ou alteração
de uso dos solos, com as exceções previstas na legislação específica aplicável.

6. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA do
projeto da “Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras”.

6.1 Localização do projeto
O projeto da Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras tem a sua localização junto
a um pequeno promontório localizado frente ao núcleo urbano da Praia de Angeiras. Trata-se de
um espaço afeto ao Domínio Público Marítimo utilizado desde há muito anos pela comunidade
piscatória local para desenvolver a sua atividade (Fig. 1).
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Figura 1 – Localização da zona de intervenção do projeto
(Fonte: EIA do Projeto da “Obra Marítima na Zona Piscatória de Angeiras”, 2017)

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 (Fig. 2).

Figura 2 – Localização do projeto nas divisões administrativas de Matosinhos.
(Fonte: EIA do Projeto da “Obra Marítima na Zona Piscatória de Angeiras”, 2017)

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”.
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6.2 Objetivos do projeto
O projeto da Obra Marítima de Abrigo para a zona piscatória de Angeiras tem como propósito
proporcionar melhores condições de abrigo em relação à agitação durante a navegação de
aproximação e partida para a pesca, e concomitantemente, reforçar as condições de exercício
da atividade da pesca de uma comunidade que vive exclusivamente desta arte.
De acordo com o EIA, 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 modelação matemática da hidrodinâmica costeira, realizados no âmbito do
EIA (ver Anexo Técnico do EIA), 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.
Desta forma, a Obra Marítima de Abrigo na Praia de Angeiras permitirá mitigar os perigos
associados à partida e chegada das embarcações, eliminando praticamente o risco de acidentes
na zona de rebentação, dando resposta a um anseio de longa data dos pescadores locais.
Por último, a Obra Marítima de Abrigo na Praia de Angeiras pretende reduzir, pelo menos, para
metade os dias de inoperacionalidade da frota de pesca local. De acordo com o EIA, este objetivo
deverá ser 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.

6.3 Descrição do projeto
6.3.1 Objeto, arranjo geral e conceção
A Obra Marítima de Abrigo envolve a construção de molhe de abrigo (quebra-mar) com cerca de
448 m de comprimento, com estrutura clássica de taludes protegida por mantos de enrocamentos
e, na cabeça, blocos Antifer, com superstrutura de betão no coroamento a dotar com Farolim na
cabeça. A principal função do Molhe 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.
De acordo com o EIA, 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. O manto de proteção será constituído por enrocamento
selecionados, com blocometria crescente em geral para barlamar e uma superstrutura de betão
simples no coroamento.
A implantação da obra em posição ligeiramente recuada em relação aos afloramentos rochosos
existentes, sobretudo os “Leixões do Norte e do Sul”, confere-lhe uma maior proteção, sem perda
de operacionalidade e abrigo (antes pelo contrário) no seu interior. Com efeito e como referido,
a barreira formada por aqueles baixios e leixões origina a pré--rebentação das maiores ondas,
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pelo que o molhe será atingido por uma parcela da energia destas, tanto menor quanto maior o
afastamento em relação aos afloramentos.
Por razões de minimização do impacte visual da obra, de acordo com o EIA, a obra tem um baixo
nível de coroamento, sendo por isso muito galgável. Desta forma, a parte da energia das maiores
ondas incidentes envolvida no galgamento do molhe não contribuirá para a instabilização do
manto resistente exterior. Em consequência, o manto do tardoz é em geral reforçado.
Neste sentido, a superstrutura (e bermas) do molhe destina-se unicamente ao serviço de pessoal
técnico especializado, para acesso ao Farolim e operações de manutenção. Dada a baixa cota
do seu coroamento, o molhe será galgado ao longo da sua vida útil todos os anos, com uma
certa frequência, maior no inverno mas igualmente existente no verão, pelo que o seu acesso
deverá ser vedado ao público em geral (pescadores, veraneantes, etc.), ou pelo menos
condicionado (através da fixação de painel com aviso).
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. Naturalmente, tanto maior será o
risco quanto maior for a extensão de molhe percorrida. O tipo de obra do presente projeto e o
risco que lhe é associado permite avaliar o seu tempo de vida útil em cerca de 50 anos.
6.3.2 Molhe de abrigo
O molhe tem uma extensão total de 448 m e apresenta três troços distintos (Ver desenho 1):
• Troço reto com 285 m de comprimento, enraizando sobre a praia por volta da cota (+6,0 m)ZH
e orientado sensivelmente para SW, desenvolvendo-se essencialmente sobre fundos
rochosos a cotas variando entre (+2,0 m)ZH e (-2,5 m)ZH;
• Troço curvo com cerca de 103 m de extensão, ao longo do qual o molhe roda exatamente 30º
para sul, passando por vários baixios acima do ZH e fundos predominantemente rochosos
com cotas até ligeiramente abaixo da (-2,0 m)ZH;
• Troço reto com cerca de 60 m, prolongando-se até que a cabeça fique fundada sobre um
pequeno baixio situado próximo do “Leixão do Sul”, orientado sensivelmente para SSW e com
cotas variando entre (-1,0 m)ZH e (-4,0 m)ZH.
Tendo em conta a extensão do Molhe de abrigo e o seu distinto grau de exposição às ondas,
são definidos 6 perfis tipo (ver Desenho 1). O núcleo de ToT forma a plataforma de trabalho com
6,5 m de largura a (+4,0 m)ZH, apresentando taludes com inclinação entre 4(H):3(V) e
2,5(H):1(V), consoante o perfil. Na cabeça a plataforma é alargada para 10,0 m.
Os submantos e mantos de proteção serão dispostos em uma e duas camadas, respetivamente
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. A cota das bermas de coroamento sobe em geral do enraizamento para a cabeça.
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Desenho 1 – Planta e perfis tipo do Molhe de Abrigo
(Fonte: EIA do Projeto da “Obra Marítima na Zona
Piscatória de Angeiras”, 2017)
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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) e fundadas sobre vala a abrir nos fundos rochosos.
Este manto protegerá toda a secção de rotação e o trecho reto adjacente com 10 m de
comprimento. Na transição para o perfil anterior, estes blocos formarão saia aproximadamente a
45º em planta, apoiada diretamente sobre os fundos existentes (sem vala portanto).
De acordo com o EIA, nos mantos, as gamas de enrocamentos selecionados vão crescendo à
medida que se avança no molhe, excetuando o troço final. Neste troço, antes da cabeça, a gama
de enrocamentos diminui pois, devido ao efeito de pré-rebentação das ondas proporcionado
pelos afloramentos situados entre os “Leixões do norte e do sul” [barreira de fundos entre ZH e
-1,0 m (ZH)], as condições de solicitação a que será submetido serão menores.
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. Nas zonas onde os
fundos se apresentem demasiado declivosos no sentido do mar, proceder-se-á à sua
regularização, nivelando ou criando rugosidade para o conveniente encaixe das pedras inferiores
dos mantos de proteção.
No trecho de praia do enraizamento, o prisma de ToT deverá ter uma altura mínima de 2 m em
areia (e berma de pé de talude exterior) ou fundar diretamente no lajedo rochoso subjacente.
De acordo com o EIA, 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 ToT, em módulos afastados de 10 m e dotados de juntas do
tipo macho-fêmea. Na cabeça a superstrutura é alargada para 7,0 m, apresentando plinto
quadrado a (+7,.0 m)ZH com 3,5 m de lado para instalação do Farolim.
O Farolim deverá ter estrutura metálica, ser dotado de escada de acesso exterior (com aros de
proteção das costas, a partir dos 3 m de altura) e pequena varanda de topo (em grelha metálica).
A luz do Farol será vermelha, idêntica cor se aplicando à estrutura, em faixas descontínuas verde
e branco e com altura idêntica. Dado o ambiente energético do local, o sistema óptico e
energético do farolim deverá ser totalmente compacto.
Por fim, a estrutura do Farolim em princípio será cilíndrica, embora não exista a hipótese de uma
forma tronco-cónica, caso o empreiteiro/fornecedor o entenda mais vantajoso, tendo em conta a
resistência à ação das ondas (estima-se que a estaca possa ser atingida por massa de água
emulsionada com ar, da ordem de 5 m de altura).
6.3.3 Programação temporal da fase de construção
De acordo com o EIA, 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
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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.
No Quadro 1 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.

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.

Quadro 1 - Cronograma indicativo do desenvolvimento dos trabalhos em obra.
(Fonte: EIA do Projeto da “Obra Marítima na Zona Piscatória de Angeiras”, 2017)

Por fim, refere-se no EIA que 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.

6.4 Projetos associados
Associado à construção da obra de abrigo, materializada pelo molhe objeto de avaliação no
presente EIA, 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.
De acordo com o EIA, esta intervenção tem por objetivo a melhoria das condições de segurança
e operação no caneiro natural de acesso à área de varagem na praia.
A intervenção envolve a dragagem de fundos a -1,0 m (ZH) e o quebramento de picos rochosos
para estabelecimento de canal de acesso com 50,0 m de largura (FIG. 2). O prazo proposto para
execução dos trabalhos foi de 90 dias.
O canal de acesso acompanhará aproximadamente o caneiro existente entre dois afloramentos
rochosos, implicando a dragagem da cobertura arenosa de pequena possança e o desmonte de
picos rochosos dentro da área definida.
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Desenho 2 - Área do canal de acesso ao varadouro da Praia de Angeiras a aprofundar
(Fonte: EIA do Projeto da “Obra Marítima na Zona Piscatória de Angeiras”, 2017)
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7. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS
7.1 Geologia e geomorfologia
Relativamente aos fatores ambientais Geologia e Geomorfologia, os elementos do EIA foram
enquadrados pelas seguintes fontes: Carta Geológica de Portugal (Folha 9-C), Carta
Neotectónica de Portugal (SGP, 1988), Atlas do Ambiente (Intensidade Sísmica) e PDM de
Matosinhos. A informação disponibilizada no EIA está conforme as fontes, embora se considere
que a descrição da litologia poderia ter sido complementada com informação mais recente
produzida no âmbito de estudos e trabalhos académicos.
Os aspetos relativos à geologia e geomorfologia costeira (dinâmica sedimentar e evolução
costeira) não foram integrados no descritor interessado, sendo apresentados no subcapítulo
Hidrodinâmica e Morfologia Costeira. Por se considerar que tais descritores se relacionam com
a Geologia e Geomorfologia Costeira, procedeu-se à sua análise, considerando-se que a
informação disponibilizada está atualizada e enquadra de forma adequada os processos
costeiros interessados à dinâmica sedimentar, bem como a modelação da hidrodinâmica costeira
permite prever a influência que a obra de proteção terá na evolução do troço costeiro em que se
insere o projeto.
Impactes ambientais
O EIA identifica e avalia um conjunto de impactes, que genericamente se consideram
relativamente completos e precisos, bem como efetua a avaliação dos impactes cumulativos e
apresenta metodologia adequada. No que interessa aos descritores em apreciação são
mencionados os impactes na fase de construção e de exploração, sendo relativamente exaustiva
a análise interessada à dinâmica e morfologia costeira.
Em concreto, o EIA refere que na fase de construção não haverá impactes sobre a geologia,
considerando que não serão destruídos ou afetadas estruturas geológicas com especial
interesse científico ou patrimonial.
Na fase de exploração é referido que poderá ocorrer um progressivo assoreamento na área
abrigada do quebra-mar, considerando que, nessa fase, se procederá à reposição dos fundos
do canal de acesso através de dragagens de manutenção. Esses impactes são considerados
insignificantes, uma vez que os volumes a dragar serem reduzidos.
A análise dos impactes cumulativos está direcionada para a dinâmica sedimentar e evolução
costeira no troço em que se insere a obra de proteção. Assim no que interessa à dinâmica
sedimentar e à evolução costeira, o EIA considera que a construção do quebra-mar impedirá as
correntes na zona de enraizamento e na área de implantação sobre os afloramentos rochosos e
baixios existentes entre eles. Como consequência deixará de ocorrer trânsito sedimentar na parte
mais baixa da praia emersa, nas zonas dos afloramentos rochosos e na praia submersa até à
cabeça do quebra-mar. Em conformidade é referido que ocorrerá redução temporária do trânsito
sedimentar para Sul, até que se estabeleça um novo equilíbrio. Esse novo equilíbrio resultará do

AIA n.º 2960 | Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras | Parecer da Comissão de Avaliação

15

assoreamento da praia (emersa e submersa) a barlamar, passando o trânsito sedimentar a fazerse para lá dos limites da cabeça do quebra-mar.
O EIA refere que o trânsito sedimentar retomará o existente atualmente, com o mesmo saldo
negativo entre a capacidade de transporte e o material disponível para entrar na deriva litoral.
Medidas de minimização e planos de monitorização
As medidas de minimização indicadas para as fases de construção, exploração e desativação
serão da responsabilidade do empreiteiro, da autarquia local, da associação de pescadores e do
proponente e estão genericamente de acordo com os impactes identificados.
É ainda apresentado um plano de monitorização ambiental que inclui a morfologia costeira, cujos
termos de referência se consideram adequados à tipologia da obra de proteção, ao seu
dimensionamento e efeitos na evolução morfossedimentar no trecho entre a foz do rio Onda e a
Agudela.
Considerações finais
Atento o exposto, considera-se que EIA identifica e avalia de forma adequada os eventuais
impactes ambientais decorrentes da implementação do projeto nas fases de construção e de
exploração. No entanto, o EIA ao referir o recobrimento de 15% do afloramento rochoso deveria
registar, em cartografia e imagem, a eventual ocorrência de algum aspeto científico ou didático
relevante.
Mais se considera que durante a fase de construção não devem ser afetas aos trabalhos as
áreas do afloramento rochoso fora da área de implantação do quebra-mar. Esta consideração é
ainda aplicável aos afloramentos rochosos existentes na Praia de Angeiras Norte.
No que interessa à evolução morfossedimentar, considera-se adequada a análise, bem como se
compreende a não consideração de rumos não enquadráveis na justificação - do projeto - das
condições de abrigo, para acesso e varagem das embarcações de pesca, designadamente os
rumos de SW. Finalmente assinala-se a maior abrangência territorial do plano de monitorização
interessado à evolução costeira, desde a foz do rio Onda até Agudela, que também deverá ser
o trecho interessado para a deposição de areias resultantes das dragagens de manutenção do
canal de acesso, designadamente no setor a sotamar.

7.2 Recursos hídricos
O local em análise possui características morfológicas típicas da zona litoral costeira do país,
onde predominam as baixas altitudes e um relevo suave, por vezes ondulado (dinâmica dunar),
apresentando grandes extensões de território praticamente planas.
Ao longo do litoral os afloramentos rochosos são frequentes, não apresentando desníveis
significativos relativamente ao fundo arenoso. Devido ao elevado hidrodinamismo característico
da proximidade da linha de costa, o qual produz uma grande mobilidade de sedimentos, alguns
desses afloramentos poderão desaparecer e outros surgir.
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A zona de praia possui uma largura de cerca de 50 a 70 m, com cotas a variar entre 0, junto ao
mar, até cerca de 8, no limite das casas que se encontram junto das dunas. O areal apresenta
neste local da Praia de Angeiras um declive médio entre 13 a 14%, devido essencialmente à
ação das ondas que se fazem sentir intensamente na zona.
Na envolvente imediata do projeto podem encontrar-se areias e cascalheiras de praia e areias
de duna.
Recursos hídricos superficiais
O local onde será implantada a Obra Marítima de Abrigo encontra-se a cerca de 700 m a sul da
foz do rio Onda que é a linha de drenagem natural (mais significativa) mais próxima da área de
projeto.
Recursos hídricos subterrâneos
O concelho de Matosinhos é caracterizado por apresentar grande quantidade de aquíferos, com
vulnerabilidade à poluição muito variável e de baixa produtividade (< 50 m3/dia.km2).
Além do regime e valor da precipitação, que são de grande importância na alimentação dos
aquíferos subterrâneos, existem outros fatores decisivos, tais como a litologia das formações
geológicas aflorantes, a vegetação, a geologia estrutural e a tectónica.
As coberturas dunares, os terraços fluviais e os depósitos de praias antigas apenas têm interesse
local, e são desprovidos de interesse hidrogeológico. Tendo em conta a proximidade do local
com o oceano e a alteração superficial do solo devido a diversas movimentações de terra,
assume-se que a contribuição da área em estudo para a alimentação dos lençóis freáticos é nula
a muito reduzida.
Hidrodinâmica e morfologia costeira
Na zona da Praia de Angeiras, os fundos caracterizam-se por uma irregularidade acentuada,
identificando-se diversos afloramentos rochosos, definindo junto à praia um canal natural com
cerca de 50 m de largura, ladeado por dois lajedos rochosos que se prolongam cerca de 180 e
100 m a partir da linha de costa.
Podem distinguir-se 3 tipos de fundos marinhos na envolvente imediata ao projeto: Lajedo,
correspondente às bancadas rochosas emersas em baixa-mar junto à praia; Leixão,
correspondente a afloramento rochoso marinho cujo topo emerge do leito do mar durante a baixamar; e, Baixio, correspondente a fundo marinho parcialmente coberto por camadas e “bolsadas”
arenosas, com espessura variável, sobre um substrato rochoso que aflora localmente no seio do
fundo marinho arenoso, dentro de uma área que se estende desde a praia até aproximadamente
à batimétrica (– 2,00 m)ZH, numa distância de cerca de 400 m.
Atualmente a praia apresenta uma largura da ordem de 60 m em toda a frente do núcleo urbano
de Angeiras. Este areal corresponde a uma camada de areia com poucos metros de espessura,
que assenta sobre o substrato rochoso e que se acumulou pelo efeito de fixação/retenção dos
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limites definidos pelos promontórios rochosos situados a norte e a sul e por um pequeno esporão
situado aproximadamente a meia distância entre estes, construído nos anos oitenta.
O perfil da praia apresenta uma inclinação média da ordem de 12% na zona do espraiado, entre
as cotas (+7,00 m) ZH e (+1,00 m) ZH, verificando-se depois uma quebra bem marcada na
inclinação para além desta última cota, passando a situar-se na ordem de 1,5 a 2%. Na zona
mais inclinada a areia é grosseira, acontecendo o inverso na zona mais suave.
Ao longo dos anos, e como no item seguinte se descreve, tem-se notado uma redução na área
emersa do areal, para além da variação sazonal do perfil de praia.
A orla costeira de Angeiras apresenta uma orientação geral média de NNW-N para S-SSE,
entrecortada por uma sucessão de praias encaixadas entre pontas rochosas, formando
arcos/”baías” bem delineados.
As pontas rochosas, como é exemplo a de Angeiras, prolongam-se para o mar sob a forma de
pequenos “cabos” submarinos, notáveis até à batimétrica (-5,00 m) ZH e coroados por uma
“cordilheira” de afloramentos rochosos. Estes distribuem-se também ao longo dos arcos
formados pelas praias, “aprisionando” entre si “bolsadas” de areia e funcionando como “pé” das
praias.
No troço de costa situado a Norte de Angeiras, numa extensão da ordem de 5 km, de natureza
rochosa, com inúmeros promontórios e pontas rochosas perpendiculares à costa, não se verifica
uma alteração sensível no andamento da linha de costa.
No troço situado a Sul de Angeiras verificam-se recuos significativos da linha de costa, que se
podem estimar: em cerca de 60/70 m, em média, mas chegando a atingir 90 m pontualmente, na
praia imediatamente a Sul (Praia de Pedras do Corgo), com uma extensão da ordem de 1200 m;
e 40/50 m na Praia do Corgo, mais para Sul, numa extensão da ordem de 800 m. Para Sul desta
praia, em que a costa volta a ser mais rochosa e com uma orientação próxima de SSE, deixa de
se verificar qualquer recuo significativo da linha de costa.
Dinâmica litoral
Para além deste caudal sólido litoral, fenómeno cujo ciclo mínimo é o ano, a dinâmica aluvionar
compreende ainda fenómenos de carácter sazonal, que se traduzem em movimentos das areias
ao longo do perfil da praia. Estes movimentos dão origem aos chamados perfis de verão e de
inverno, em que ao primeiro corresponde uma maior área de praia emersa, e ao segundo, para
além de, por oposição, menor área emersa, corresponde também a formação de uma barra
submersa, constituída com a areia retirada da parte superior do perfil.
Quanto ao transporte sólido longilitoral, é generalizadamente aceite que a sua magnitude ao
longo da orla costeira em que se insere a praia de Angeiras é relativamente reduzida.
Regime de correntes
As correntes que se fazem sentir na zona em estudo podem classificar-se em três tipos:
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• Correntes de deriva dos ventos e correntes oceânicas;
• Correntes de maré;
• Correntes de deriva litoral.
As primeiras, como o nome indica, têm a sua origem na atuação dos ventos sobre a superfície
do mar ou na deslocação de massas de água oceânica devida a diferenças de temperatura,
densidade, normalmente a uma escala mais regional. As velocidades destas correntes junto à
costa – zona que aqui interessa - são muito reduzidas, pelo que a sua influência na dinâmica
aluvionar do litoral é desprezável.
O mesmo se passa com as correntes de maré (originadas pelo fluxo e refluxo da onda de maré),
as quais, em costa aberta como a da zona de Angeiras, atingem velocidades igualmente
reduzidas.
Quanto às correntes de deriva litoral, originadas pela agitação marítima e especialmente pela
rebentação das ondas, a sua ação é determinante para a movimentação dos sedimentos, ou
seja, para a dinâmica aluvionar do litoral.
Qualidade da água
As praias do concelho de Matosinhos, pela sua proximidade do grande núcleo urbano constituído
pelas cidades de Matosinhos e do Porto, bem como pelas condições que permitem a sua
utilização por banhistas, são praias fortemente atrativas para os veraneantes. Trata-se no
entanto de praias que até ao ano 2000 não estavam classificadas como zona balnear.
A Praia de Angeiras tem uma extensão de cerca de 1 Km estando dividida em duas zonas
balneares – Angeiras Norte e Angeiras Sul, sendo na primeira que se localiza o núcleo piscatório
de Angeiras.
Para a caracterização das águas subterrâneas do concelho de Matosinhos examinaram-se os
resultados de análises de águas recolhidas em poços, efetuadas no período de 1980 a 1989,
tendo-se observado que 54% destas apresentavam um teor em nitratos superior ao valor máximo
admissível para águas destinadas ao consumo humano (50 mg/l NO3).
De facto, verificam-se, nesta zona, importantes disfunções ambientais quanto à qualidade das
águas subterrâneas em zonas com aquíferos vulneráveis à poluição.
Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
Recursos Hídricos Superficiais
Fase de construção
Durante a fase de construção, em consequência da circulação de viaturas pesadas no local de
obra, é provável a alteração da topografia natural do terreno com a consequente modificação no
padrão de drenagem natural.
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O estaleiro de obra e a localização de depósitos de materiais de construção e dos acessos,
poderão igualmente interferir no funcionamento regular de pequenas linhas de escoamento
preferencial da água.
É de esperar também um ligeiro aumento do caudal sólido, podendo originar localmente
pequenos assoreamentos.
Os trabalhos da fase de construção poderão assim provocar impactes negativos pela obstrução
parcial de pequenas linhas de drenagem natural.
No entanto, estes impactes negativos, a verificarem-se, serão sempre muito pouco significativos,
já que a área de intervenção se localiza junto à linha de costa.
Globalmente, nesta fase, os impactes sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos
consideram-se negativos, embora pouco significativos, temporários, localizados e reversíveis,
pelo que a sua magnitude é reduzida.
Fase de exploração
Na fase de exploração não são de esperar quaisquer impactes ao nível dos recursos hídricos.
Hidrodinâmica e morfologia costeira
A consequência mais relevante da construção da Obra Marítima de Abrigo na Praia de Angeiras
no que respeita a este aspeto, é a interrupção temporária da corrente que se desenvolve para
Sul junto à zona de enraizamento do molhe que deverá ter reflexos numa redução do trânsito
sedimentar para Sul até que seja estabelecido um novo equilíbrio.
Esta redução não deverá ser no entanto significativa já que, por um lado o trânsito sedimentar
na situação atual já não deverá apresentar um volume significativo e, por outro lado, a própria
morfologia local já constitui por si uma barreira à livre movimentação dos sedimentos. A própria
análise que foi possível efetuar da fotografia aérea da zona em diferentes anos, aponta para uma
relativa estabilização deste trecho de costa.
Não havendo no entanto dados suficientes para caracterizar as atuais taxas de transporte, nem
o modo como o transporte se processa ao longo do afloramento rochoso existente na zona de
implantação do molhe, não será possível quantificar o valor da redução a esperar.
No entanto, o facto do molhe se desenvolver sempre em pequenas profundidades, poderá
permitir concluir que esta redução deverá ser mais significativa no período inicial, havendo
condições para que, à medida que o molhe for esgotando a respetiva capacidade de retenção e
encontre um novo equilíbrio com a dinâmica local, se possa restabelecer o trânsito sedimentar
Norte-Sul.
Por outro lado, as baixas profundidades com fundos rochosos que se registam até distâncias de
cerca de 400 m da praia, onde se localiza a batimétrica (-2,00 m) ZH, funcionam como uma
barreira natural ao encaminhamento das areias para sul junto ao fundo e à linha de costa,
obrigando à existência de trânsito sedimentar também em zonas mais afastadas da costa.
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Importa ainda assinalar como impacte positivo que a provável retenção de areias a barlamar do
molhe de Angeiras ajudará a suster o recuo da linha de costa que se verifica nos últimos anos
na praia de Angeiras Norte.
Qualidade da água
Fase de construção
Durante a fase de construção, são esperados alguns impactes na qualidade das águas costeiras.
Esses impactes estão relacionados quer com a própria construção do molhe, quer com a
maquinaria a operar no local de obra, quer ainda com os trabalhos no estaleiro de obra.
No que concerne à construção do molhe os impactes negativos previsíveis relacionam-se com a
colocação de enrocamento ToT para constituição do núcleo da obra marítima que, por ação da
agitação, e por menos expressiva que esta seja, originará certamente a lavagem e arrastamento
de algum material mais fino e a sua dispersão pelas águas do mar, ocasionando momentânea e
localmente a degradação da qualidade da água do mar.
Todavia, considerando que se trata de material não tóxico e que se circunscreverá a uma
reduzida área, quanto muito duas a três dezenas de metros de extensão, qualifica-se o impacte
de negativo, temporário, localizado e reversível mas muito pouco significativo.
Da mesma forma, os materiais pétreos (enrocamento selecionados) que comporão o molhe
poderão ter poeiras adsorvidas que se dissolvam nas águas marinhas. Contudo, nesta situação
a turvação da água a ocorrer poderá considerar-se desprezável uma vez que terá uma duração
de apenas alguns segundos.
O impacte relacionado com a operação da maquinaria, designadamente camiões que acedem à
frente de obra, tem a ver com a eventualidade de ocorrer um derrame acidental de
hidrocarbonetos, o que a suceder e não forem de imediato tomadas medidas para sua contenção,
poderá originar a contaminação da água do mar e, consequentemente a degradação da sua
qualidade. Este impacte será tanto mais gravoso quanto maior o volume de hidrocarbonetos
derramado. Trata-se, contudo, de um impacte de probabilidade muito reduzida e de rápida e fácil
contenção se se atuar de imediato.
Por outro lado, no estaleiro de obra e no percurso até ao local de obra, poderão ser originadas
algumas substâncias com potencial poluente que contaminem as águas superficiais, como
sejam:

•

Águas pluviais ou de lavagem, carregadas de sólidos em suspensão (terras, areias).
Trata-se, no entanto, de materiais em geral inertes, sem carga orgânica, nem substâncias
tóxicas;

•

Hidrocarbonetos dos equipamentos e veículos que possam acidentalmente ser
derramados;

•

Poeiras (inertes e cimentos) dispersas na atmosfera a partir das operações realizadas no
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estaleiro e que podem depositar-se nas águas;

•

Águas residuais provenientes do estaleiro social que eventualmente escapem do sistema
de controlo de águas residuais a implementar.

Também nesta situação, trabalhos no estaleiro e circulação entre o local de obra e o estaleiro,
os riscos e ações identificados apresentam probabilidade reduzida de se traduzirem em impactes
negativos significativos na qualidade das águas, tanto mais que é proposto um conjunto de
medidas preventivas e minimizadoras que deverão acautelar o surgimento desses impactes.
O surgimento de tais impactes negativos ficará acautelado se forem adotadas pelo Empreiteiro
as medidas propostas de controlo, recolha e deposição dos resíduos produzidos, e se forem
cumpridas rigorosamente as normas de boa operação e manutenção dos diversos equipamentos
utilizados. O mesmo se aplica aos efluentes e resíduos domésticos produzidos nos estaleiros
sociais.
Por conseguinte, globalmente, em condições normais de desenvolvimento dos trabalhos em obra
e no estaleiro, não é expetável que se registem impactes negativos na qualidade da água do mar
para além da turvação local e temporária originada pelo arrastamento de finos (inertes) por ação
da agitação incidente no enrocamento ToT enquanto este não for coberto pelos enrocamentos
selecionados.
Face ao exposto, e considerando que o Empreiteiro implementará todas as medidas de mitigação
propostas, classificam-se os impactes na qualidade da água como negativos, embora pouco
significativos, localizados, temporários e reversíveis.
No cômputo geral, durante a fase de construção, os impactes negativos na qualidade da água
serão de magnitude reduzida.
Fase de exploração
Na fase de exploração, em condições normais de operação da frota de pesca local, não são
esperados impactes negativos na qualidade das águas costeiras.
Apenas em situações excecionais, em decurso de eventual derrame acidental de
hidrocarbonetos envolvendo as embarcações de pesca local, poderá ocorrer episódio que se
traduza em contaminação das águas costeiras e, consequentemente, na afetação do
ecossistema marinho, especialmente dos bivalves – espécies capturadas e que são
comercializadas localmente – potenciando fenómenos associados à bioacumulação.
Globalmente, e em situação de normal operação da atividade piscatória na Praia de Angeiras,
considera-se não ser expectável a ocorrência de impactes negativos na qualidade das águas
costeiras em decorrência da presença da Obra Marítima de Abrigo. Tanto mais que as novas
condições de abrigo reduzirão substancialmente a probabilidade de ocorrência de acidentes com
as embarcações na entrada e partida para o mar, acidentes, esses sim, que podem originar o
derrame de substâncias poluentes.
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Uso do solo - REN
As áreas envolvidas pelo projeto correspondem a cerca de 16.000 m2. Por tipologia as áreas de
REN afetadas correspondem a cerca de 900 m2 de “Praia” e cerca de 400 m2 de “Rochedos
emersos do mar”. Quanto à “Faixa ao longo de toda a costa marítima cuja largura é limitada pela
linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais e a batimétrica dos 30 m, o projeto afetará
cerca de 15.700 m2. Globalmente considera-se que os impactes ao nível do usos do solo e do
ordenamento do território na fase de construção são negativos, embora pouco significativos,
localizados e permanentes. O aspeto determinante para esta qualificação deve-se à afetação
irreversível de áreas de REN.
Considerações finais
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.
Assim, de um modo geral, considera-se que o EIA caracteriza com rigor e detalhe necessários a
situação de referência, identifica os impactes sobre os recursos hídricos, classificando-os de
forma adequada, apresenta medidas de minimização relevantes e um plano de monitorização
ajustado. Considera-se então que, no que respeita ao descritor “Recursos Hídricos”, se pode
emitir parecer favorável ao projeto em apreciação.

7.3 Uso do solo e ordenamento do território
Ordenamento do território
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 Diretor 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 de Matosinhos em vigor (Declaração da DGOT
publicada em 17 de Novembro de 1992, Despacho n.º 92/92 do Ministro do Planeamento e da
Administração do Território, publicado em 3 de Setembro, com as alterações introduzidas pela
Declaração n.º 334/2001, de 16 de Novembro, Resolução do Conselho de Ministros n.º 10/2002,
de 15 de Janeiro, Aviso n.º 3139/2014, de 28 de Fevereiro, Aviso n.º 12457/2016, de 11 de
Outubro, Aviso n.º 12779/2016, de 19 de Outubro, e Aviso n.º 1870/2017, de 17 de Fevereiro) a
área de intervenção encontra-se classificada como “Zona de Salvaguarda Estrita” (artigos 51.º a
54.º do Regulamento), estando neste tipo de zona vedada a construção ou alteração de uso dos
solos, com as exceções previstas na legislação específica aplicável (artigo 51.º do Regulamento).
Saliente-se que a “Zona de Salvaguarda Estrita” compreende áreas da REN, RAN e áreas non
aedificandi de servidões administrativas.
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Já na Planta de Condicionantes do PDM, a intervenção encontra-se abrangida pela Reserva
Ecológica Nacional (REN), encontrando-se ainda abrangida pelo Domínio Público Hídrico
Marítimo. Refira-se ainda a existência de Áreas de Proteção a Imóveis Classificados – os
“Tanques de Salga” localizados a norte da área de projeto têm uma área de proteção de 50
metros em seu torno, correspondendo, grosso modo, a círculos de 100 m de diâmetro. O projeto
situa-se fora desta área de proteção.
A REN do Concelho de Matosinhos encontra-se aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 196/97, de 5 de Novembro, alterada pela RCM n.º 187/2007, de 21 de Dezembro,
localizando-se a área de intervenção na tipologia de REN “Zonas costeiras” e na “Área de mar
até à batimétrica dos 30m”. Constata-se que a ação de construção de molhes marítimos não se
encontra contemplada no Anexo II do DL n.º 239/2012, verificando-se ainda que a “Beneficiação
de infraestruturas portuárias e de acessibilidades marítimas existentes” se encontra interdita na
tipologia de REN “praias” sendo isenta de comunicação prévia na “Faixa marítima de proteção
costeira” que corresponde à “Área de mar até à batimétrica dos 30m”, de acordo com a alínea e)
do ponto II do Anexo II do referido diploma. Todavia, segundo o n.º 3 do art. 21.º do mesmo
diploma, no caso de infraestruturas portuárias sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a
declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao
reconhecimento do interesse público da ação.
Em concreto, segundo os cálculos apresentados no EIA, as áreas envolvidas pelo projeto
correspondem a cerca de 16.000 m2. Por tipologia as áreas de REN afetadas correspondem a
cerca de 900 m2 de “Praia” e cerca de 400 m2 de “Rochedos emersos do mar”. Quanto à “Faixa
ao longo de toda a costa marítima cuja largura é limitada pela linha da máxima preia-mar de
águas vivas equinociais e a batimétrica dos 30 m, o projeto afetará cerca de 15.700 m2.
A área do projeto encontra-se ainda abrangida pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira
(POOC) de Caminha-Espinho (Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/99, de 7 de Abril, com
as alterações introduzidas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2007, de 2 de
Outubro) que previu, para a Zona Piscatória de Angeiras, a UOPG n.º 9 (e não n.º 10 como é
referido no EIA), a qual deverá ser objeto de um Plano de Intervenção na faixa de domínio hídrico
e área de apoio à pesca, de forma a garantir as condições adequadas para a pesca, avaliandose as necessidades em infraestruturas portuárias, nomeadamente acesso e abrigo de
embarcações (art.º 36.º do Regulamento do POOC). É neste sentido que se enquadram as
intervenções agora em apreço. A área de intervenção encontra-se referenciada na Planta de
Síntese como Praia em APC e Rochedos em APC.
Em suma, verifica-se a compatibilidade e conformidade com os IGT em vigor, destacando-se que
as intervenções a realizar em solos da REN, no caso de infraestruturas portuárias sujeitas a
avaliação de impacte ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou
condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da ação.
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Uso do solo
A área de intervenção localiza-se junto à costa, em frente ao núcleo piscatório de Angeiras,
compreendendo uma parte do areal e a área de mar contígua. Esta será a área de intervenção
propriamente dita.
O EIA alarga a área de estudo às áreas envolventes, bastante ligadas às atividades piscatórias
para as quais se encontra programada a intervenção em avaliação.
Cerca de 30 a 40 metros a poente da área de intervenção, encontra-se um conjunto de
edificações sobre o cordão dunar denominadas “anexos” ou “casas do mar” onde os
pescadores locais guardam o material afeto à atividade piscatória. É frente a estas embarcações
que são estacionadas a seco as embarcações.
Na área mais consolidada da povoação da Praia de Angeiras encontra-se a área central das
atividades da comunidade, nela se concentrando a maioria dos equipamentos urbanos, locais
de sociabilidade e pequeno comércio local, a lota, o edifício do novo Mercado de Angeiras
(inaugurado em 2004) e posto de abastecimento de combustíveis.
Por outro lado, o facto da zona de praia se encontrar na parte frontal à povoação da Praia de
Angeiras, afeta ao uso da comunidade piscatória local, assim como a presença de diversos
afloramentos rochosos na zona sujeita à influência de marés, a sua utilização pelos potenciais
banhistas encontra-se atualmente condicionada, pelo que a área de intervenção não é utilizada
como zona balnear. Na realidade, os banhistas procuram antes as zonas quer a norte quer a
sul da área de intervenção, caracterizada por um extenso areal, onde os acessos e condições
balneares são mais adequadas.
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.
Segundo o EIA foi realizado um levantamento funcional da área envolvente à intervenção que
identificou a organização do núcleo piscatório da Praia de Angeiras genericamente em cinco
espaços, que diferem claramente na sua origem, morfologia e uso: a frente de “casas de mar”,
o areal entre a primeira frente construída e o ponto de entrada no mar, os quarteirões a norte da
área de equipamentos, a área central de equipamentos e o quarteirão a sul.
Desses cinco espaços, destacamos a frente de “casas de mar” corresponde à primeira ocupação
do território e constitui o núcleo construído com maior valor patrimonial, cultural e etnográfico.
Estas construções apresentam uma morfologia e tipologias específicas, únicas em todo o
aglomerado e mantêm ainda hoje a sua função inicial, continuando a ser essenciais no apoio aos
pescadores para o arrumo das artes de pesca. Existem cerca de 32 construções com estas
características construtivas e tipológicas, das quais 23 se encontram afetas ao arrumo de
aprestos e a atividades marítimas, enquanto das restantes, 8 são habitações e uma é ocupada
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por um estabelecimento de restauração. As construções ocupadas com habitação encontram-se
geralmente bastante alteradas ao nível da implantação, tipologia, volumetria e aparência exterior
apresentando fracas condições de habitabilidade. Todo o conjunto de “casas de mar” está
implantado em Domínio Público Marítimo (DPM).
A área de praia contígua às “casas de mar” é utilizada como uma extensão do espaço construído.
Aí são mantidas as embarcações e grande parte dos aprestos com maior uso, e são realizadas
as ações essenciais da pesca que envolvem não só os pescadores de cada embarcação mas
também as mulheres que por ali permanecem preparando a chegada dos barcos ou reparando
as redes.
Esta área encontra-se bastante degradada do ponto de vista ambiental. No percurso de
atravessamento, a areia encontra-se compactada e suja com os detritos resultantes da limpeza
das redes e águas sujas resultantes da limpeza da lota e dos aprestos. A articulação entre estes
dois espaços intimamente ligados ao mar e o restante aglomerado é efetuada pela lota e área
envolvente.
O EIA refere ainda que não menos significativas serão as alterações no ordenamento do núcleo
piscatório de Angeiras com a concretização do Plano de Intervenções, deixando-se em aberto
a sua aplicação. A este nível merece referência a definição de corredores para a circulação de
viaturas de apoio à pesca na frente de mar e o ordenamento da área para arrumo de aprestos.
Merece igualmente referência ao nível do ordenamento do território que a concretização do
presente projeto dá cumprimento ao POOC e ao Plano de Intervenções. Todavia, constata-se
que no EIA não se encontra esclarecido o conteúdo do referido Plano. Constata-se ainda que no
EIA anterior, referido na situação de referência, encontravam-se previstas várias ações que não
constam do presente EIA, designadamente, uma Rampa Varadouro, para apoio à varagem das
embarcações, um Parque de Varagem de embarcações, com capacidade para cerca de 12
embarcações do tipo das que atualmente constituem a frota residente, e um Canal de Acesso
que será dragado para possibilitar o acesso das embarcações à rampa varadouro. Encontravamse ainda previstas, para as Instalações de Apoio às operações em terra, Máquinas de Fabrico e
Ensilagem de Gelo e ainda Câmaras Frigoríficas de apoio ao núcleo piscatório.
Por sua vez, os quarteirões contíguos para sul e para norte constituem a primeira área de
expansão e têm um uso maioritariamente residencial, com carácter permanente e balnear.
Apresentam tipologias arquitetónicas variadas e logradouros densificados com construções
destinadas a habitação e arrumos, muitas delas de carácter precário ou em mau estado de
conservação. Esta situação acontece de igual modo no quarteirão no extremo sul da área de
intervenção, que corresponde à segunda área de expansão residencial, neste caso, com
características que demonstram claramente um aproveitamento balnear. Verifica-se, igualmente
a constituição de uma nova frente urbana com estabelecimentos comerciais ao longo do
atravessamento de acesso à praia, onde se localiza um amplo estacionamento e outros apoios
de praia.
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Em conclusão, trata-se de um porto natural que vai ser reformulado com aproveitamento dos
leixões existentes e construção de um molhe com um farolim no seu extremo, ou seja, não há
alteração de uso do solo.
Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
Fase de construção
O EIA considera que, globalmente, os impactes ao nível do usos do solo e do ordenamento
do território na fase de construção são negativos, embora pouco significativos, localizados
e permanentes, identificando como aspeto determinante para esta qualificação a afetação
irreversível de áreas de REN.
No entanto, segundo o EIA, a fase de construção da Obra Marítima de Abrigo não acarretará
alteração de Uso do Solo assinalável na Praia de Angeiras, não se prevendo a afetação da
atividade piscatória.
Há, todavia, a considerar a existência de estaleiros e parques de materiais temporários, que
devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas degradadas, bem como os
acessos, também temporários, à área de construção do molhe, que implicarão impactes
negativos ao nível do US. São impactes negativos reversíveis com o findar da fase de
construção, desde que seja reposta a situação anterior.
No que respeita ao acesso provisório, entendido como acesso a criar única e exclusivamente
durante a fase de obra para aceder ao local de intervenção, terá uma extensão de cerca de 200
m sobre a praia e terá de respeitar os condicionantes decorrentes da existência do conjunto de
“Tanques de Salga” classificado como Monumento Nacional, conjunto este que foi objeto de
trabalhos de sondagens arqueológicas.
Fase de exploração
Analisando as considerações do EIA, observa-se que efetivamente a afetação ao nível da REN
é irreversível. No entanto, ao nível do Ordenamento do Território constata-se que a
concretização do presente projeto dá cumprimento ao POOC e ao Plano de Intervenções,
situação que se afigura positiva.
No que concerne ao Uso do Solo constata-se a existência de impactes positivos
significativos a ponderar, atendendo a que, não havendo propriamente uma alteração do uso,
verifica-se uma melhoria das condições de uso do porto de abrigo de Angeiras, incrementando
a funcionalidade do uso.
É expectável, como reflexo das melhores condições de segurança na partida e chegada das
embarcações, uma maior dinâmica dos pescadores na frente do núcleo piscatório, com o
consequente aumento da oferta e procura de pescado. Neste âmbito, o novo mercado de
Angeiras, situado a poucos metros da Lota e inaugurado em 2004, vem melhorar as condições
da venda do pescado, que antes era feito na rua em redor da Lota.
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Admite-se ainda que, face às novas condições de abrigo proporcionadas pela Obra Marítima de
Abrigo, haja uma eventual procura por parte de alguns banhistas da Praia de Angeiras da zona
que ficará mais protegida da agitação marítima.
Para além desta alteração relativamente ao possível uso balnear da zona protegida da
agitação, não se prevê que o núcleo piscatório venha a expandir-se, já que a construção de
habitação nesta zona está há muito tempo condicionada pelas vicissitudes da natureza sensível
do local. Por outro lado, os pescadores locais não aceitarão que outros usos possam vir a ter
lugar na sua zona de atividade, dado que o areal frente ao núcleo é também utilizado na
preparação das artes da pesca. No que respeita à zona marítima esta terá de estar desimpedida
para que as embarcações de pesca se façam ao mar sem quaisquer constrangimentos, já que
os fundos apresentam profundidades reduzidas onde afloram diversos leixões.
Globalmente, as alterações mencionadas não comprometem qualquer uso atual, antes
favorecem e promovem em melhores condições o principal uso da Praia de Angeiras frente ao
núcleo piscatório – a atividade piscatória. Perante esta constatação, o EIA considera que os
impactes do projeto, na fase de exploração relativamente aos usos e ordenamento do
território, são positivos e vão ao encontro dos desejos da comunidade local.
Constata-se que o atual EIA refere as precárias condições em que se desenvolvem os trabalhos
em terra e a degradação do ponto de vista ambiental do areal contíguo às “casas de mar”,
utilizado como uma extensão do espaço construído, pelo que, na ausência do mencionado Plano
de Intervenções, se afigura como necessária uma intervenção complementar à construção da
obra marítima em apreço.
Segundo o EIA, 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, pelo que o seu acesso deverá ser vedado ao público em geral ou pelo menos
condicionado. Complementarmente, o molhe disporá de um farolim para a sinalização marítima,
sendo que a cabeça do molhe apresentará 7m de largura de modo a permitir a instalação do
farolim.
O EIA propõe a vedação do acesso do público ao molhe ou pelo menos a sinalização de
perigo. Tendo em consideração o exposto relativamente à probabilidade de galgamento do
molhe mesmo em estados menos intensos, julga-se que deverá ser considerada a vedação de
acesso e não apenas a sinalização de perigo, uma vez que o projeto parece ter preponderado o
valor relativo aos impactes visuais em detrimento do valor relativo à segurança de pessoas e
bens. Em suma, considera-se que a alteração do Uso do Solo não deverá implicar situações de
risco durante a fase de exploração.
Não obstante os impactes ao nível do Uso do Solo poderem ser positivos, deverão ser
ponderados alguns impactes negativos significativos se se atender aos riscos de alterações
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às dinâmicas sedimentares decorrentes da construção do molhe abrigo com 448m de
comprimento que provocará a erosão nas praias a sul e eventual assoreamento no interior desta
obra marítima. Estes impactes negativos não são referidos no EIA ao nível dos descritores em
apreço. No entanto, tendo em consideração o expresso no parecer externo da Capitania do Porto
de Leixões, observa-se que potencialmente poderá haver impactes negativos ao nível do Uso do
Solo a sul da área do projeto, e também a norte em menor escala, em particular ao nível da
dimensão das praias em função da deriva dos sedimentos.
É em resultado desta dualidade de potenciais impactes, positivos e negativos, que se considera
poder ser emitido um parecer favorável condicionado, atendendo a que aos potenciais impactes
negativos contrapõem-se impactes positivos relevantes.
Medidas de Minimização, Potenciação e/ou Compensação
Constata-se que o atual EIA refere as precárias condições em que se desenvolvem os trabalhos
em terra e a degradação do ponto de vista ambiental do areal contíguo às “casas de mar”,
utilizado como uma extensão do espaço construído, pelo que, na ausência do mencionado Plano
de Intervenções, se afigura como necessária uma intervenção complementar à construção da
obra marítima em apreço.
Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou
em áreas degradadas, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso
próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos.
O EIA propõe a vedação do acesso aos cidadãos ao molhe ou pelo menos a sinalização de
perigo. Tendo em consideração o exposto relativamente à probabilidade de galgamento do
molhe mesmo em estados menos intensos, julga-se que deverá ser considerada a vedação de
acesso e não apenas a sinalização de perigo, uma vez que o projeto parece ter preponderado o
valor relativo aos impactes visuais em detrimento do valor relativo à segurança de pessoas e
bens.
Finalmente, deverá ser obtido o parecer técnico da Direção de Faróis e Instituto Hidrográfico
relativamente ao farolim a colocar na cabeça do molhe.
Monitorização
Tendo em consideração que na Planta de Condicionantes do PDM de Matosinhos se encontram
assinaladas as Áreas de Proteção a Imóveis Classificados – os “Tanques de Salga”, reforça-se
a necessidade de cumprimento das medidas programadas respeitantes ao património
arqueológico. Assim, deverá ser assegurada a salvaguarda dos núcleos arqueológicos, devendo
ser realizada a monitorização regular de toda a área de influência do projeto a fim de,
atempadamente, se proceder à reposição do areal de modo a evitar que as estruturas
arqueológicas fiquem a descoberto.
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Considera-se que deverão ser avaliados e monitorizados os riscos de alterações às dinâmicas
sedimentares provocadas pela construção do molhe abrigo com 448m de comprimento que
provocará a erosão nas praias a sul e eventual assoreamento no interior desta obra marítima.
Em suma, propõe-se a emissão de parecer favorável condicionado ao cumprimento do exposto
no capítulo “Medidas de Minimização, Potenciação e/ou Compensação” ao projeto em apreço,
no que concerne aos descritores ambientais Uso do solo e Ordenamento do Território, tendo em
consideração os impactes negativos significativos.

7.4 Sistemas ecológicos
Relativamente ao fator ambiental Sistemas Ecológicos, o EIA informa que a área do projeto não
se integra em qualquer Área Protegida, da Rede Natura 2000 ou Biótopo CORINE, consideradas
no âmbito do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, referindo, no entanto,
que na sua envolvente, nomeadamente ao longo do litoral a norte da Praia de Angeiras, se
encontram duas Áreas Classificadas:
1. Parque Natural Litoral Norte (situado cerca de 22 Km a norte da Praia de Angeiras);
2. Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo
(PPRLVC e ROM) (situada cerca de 600 m a norte da Praia de Angeiras).
No âmbito da Rede Natura 2000, o EIA regista a presença do Sítio de Importância Comunitária
Litoral Norte (SIC Litoral Norte, cód. PTCON0017); localizado a cerca de 22 Km a norte da Praia
de Angeiras. Adicionalmente, o EIA apresenta o enquadramento cartográfico da área do projeto
face às Áreas Classificadas descritas. Por fim, o EIA estrutura a análise nos Ecossistemas
Terrestre e Marinho.
Ecossistema terrestre
O EIA menciona a existência de um projeto-piloto de recuperação da vegetação dunar,
promovido pela C.M. de Matosinhos, implementado numa área experimental com cerca de
20X20m2, perfeitamente identificável, vedado e protegido, “situado no topo norte do núcleo
piscatório”. Parte deste projeto será também afetado durante a fase de construção do Porto de
abrigo de Angeiras.
Relativamente ao Ecossistema Terrestre e no que se refere à comunidade florística, foi descrita
para a área de intervenção direta (praia e cordão dunar) “uma significativa alteração da
vegetação original devido à edificação e estacionamento de embarcações, correspondendo a
dunas muito perturbadas”, e referiu-se que “o coberto vegetal apresenta quer uma estrutura quer
uma composição muito simplificadas, remanescendo apenas alguns poucos exemplares de
espécies dunares como o feno-das-praias (Elymus farctus), o cardo marítimo (Eryngium
maritimum), a eruca maritima (Cakile maritima), a papoila das praias (Glaucium flavum), o
narciso-das-areias (Pancratium maritimum), e ainda a infestante chorão (Carpobrotus edulis)”.
São apresentadas em Quadro as espécies da Flora observadas na área do projeto (afetadas na
fase de construção pela instalação do acesso temporário para atravessamento do cordão dunar).
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Relativamente à comunidade faunística terrestre, refere-se que a área do projeto está fortemente
alterada pelo Homem, pelo que se trata de uma comunidade “pobre e habitada por espécies
ubiquistas, generalistas e de grande resistência”.
Foi apresentado o inventário das espécies potencialmente ocorrentes na área do projeto, por
grupo faunístico, indicando os seus estatutos de conservação/proteção e fenologia.
Relativamente à avifauna, importa salientar a falta de referência à proximidade da PPRLVC e
ROM, que dista apenas 600 metros a norte da área do projeto, e que poderá ter alguma influência
sobre as espécies que “passam” por esta zona.
No grupo faunístico da avifauna apresentada, destaca-se a possível ocorrência da gaivota-deasa-escura (Larus fuscus), do garajau-comum (Sterna sandvicensis) e da andorinha-do-mar-anã
(Sterna albifrons), sendo que, relativamente à Diretiva Habitats, as duas últimas espécies estão
incluídas no Anexo A-I do DL 140/99 (conforme revisto pelo DL 49/2005) e do DL 156A/2013, de
8 de novembro.
Quanto aos répteis, é referida a possível ocorrência da lagartixa (Podarcis bocagei / Podarcis
hispanica) e da osga (Tarentola mauritanica). Relativamente aos anfíbios, refere-se que “os
biótopos que constituem a área de estudo não têm expressão para os anfíbios”.
Relativamente aos mamíferos, refere a possível ocorrência de espécies de “micromamíferos
cujo habitat se cruza com as áreas urbanizadas, tais como o rato-caseiro (Mus musculus) e
ratazanas (Rattus rattus e Rattus norvergicus), espécies sem qualquer interesse do ponto de
vista conservacionista”, não fazendo qualquer referência à existência de quirópteros.
Ecossistema marinho
O EIA destaca a importância dos recifes de Sabellaria alveolata, que constituem local de abrigo
e de alimento para as formas jovens de muitos organismos, nas zonas costeiras de Angeiras,
Labruge e Aguda.
Relativamente à área de projeto distingue dois tipos de habitat marinhos - rochoso e arenoso,
classificando esta área como uma zona do tipo misto.
As zonas rochosas, habitat rochoso, estendem-se até cerca da batimétrica dos 15-20 metros,
zona onde os afloramentos rochosos, leixões, encontram-se no meio de vastas extensões de
areia; para além da batimétrica dos 20 metros, o fundo é do tipo arenoso (habitat arenoso).
Para descrever as comunidades marinhas localizadas nestes dois habitats, comunidades
bentónicas de substrato móvel (arenoso) e de substrato rochoso, o EIA recorre à zonação
proposta por Saldanha (1995).
Relativamente às comunidades de substrato móvel, mais homogéneas e menos diversificadas
que as de substrato rochoso, refere a falta de conhecimento ainda existente sobre a maioria das
espécies das zonas mais profundas, nomeadamente a composição das comunidades e sobre a
ecologia das mesmas, excetuando dalgumas espécies de valor comercial.
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De acordo com os andares propostos por Saldanha (1995), os primeiros povoamentos marinhos
que se encontram logo a seguir ao domínio terrestre sobre os substratos arenosos que formam
o andar supralitoral, são constituídos por crustáceos anfípodes conhecidos como pulgas-do-mar,
predominantemente Talitrus saltator, mas também Talorchestia brito (Reis et al, 1982 e
Saldanha, 1995).
O andar médiolitoral apresenta baixa diversidade específica, certamente devido ao forte
hidrodinamismo e consequente ação abrasiva das partículas de sedimento em suspensão.
Sendo frequente encontrar crustáceos anfípodes (Pontocrates arenarius, Haustorius arenarius e
Talorchestia brito), crustáceos isópodes (Eurydice affinis e Eurydice pulchra) e poliquetas como
Nerine cirratulus e Nephthys cirrosa (Reis et al, 1982).
A nível do andar infralitoral, esta região é rica em amêijoa-branca (Spisula solida), constituindo
um importante local de exploração comercial desta espécie (Sobral e Jorge, 1989). Juntamente
com a amêijoa-branca, mas com densidades muito inferiores, aparecem muitas outras espécies,
nomeadamente Venus Striatula, Glycimeris glycimeris, Dosinia exoleta, Mactra coralina,
Soleocurtus scopula, Pharus legumen e Ensis siliqua (Sobral, 1995).
Tal como já referido, existem ainda nos fundos arenosos outras espécies não exploradas,
destacando-se os equinodermes Echinocardium cordatum, Spatangus spatangus e Astropecten
aranciacus, e o crustáceo Carcinus maenas.
Quanto às comunidades de substrato rochoso, refere que “a flora marinha do substrato rochoso
da área em estudo é semelhante à de outras faixas rochosas da costa norte de Portugal”.
Na zona superior do andar médiolitoral são características as algas verdes Enteromorpha spp,
Blidingia mínima e a alga vermelha Porphyra umbilicalis.
A zona média do médio litoral distingue-se significativamente em termos de colonização da zona
superior. As algas mais disseminadas são Chondrus crispus e Mastocarpus stellatus. As poças
existentes nesta região são colonizadas por algas calcárias como Lithophyllum incrustans e
Carollina elongata, que se estendem até ao sublitoral.
A zona inferior do andar médiolitoral é normalmente dominada por diversas macroalgas,
nomeadamente Himanthalia elongata, Bifurcaria bifurcata, Chondrus crispus, Mastocarpus
stellatus, Fucus spiralus. Este nível inferior é também caracterizado pela alface-do-mar (Ulva
lactuca).
Para além das referidas, podem aparecer muitas outras cuja importância é variável consoante
as condições particulares de cada local, como Corallina elongata, Gigartina acicularis, G. pistilla,
Laurencia pinnatifica, Lomentaria articulata, Codium tomemtosum, Lithophyllum incrustans,
Lithophyllum turtuosum, Calliblepharis jubata, C.tamariscifolia (Múrias, 1994).
O andar infralitoral é habitualmente caracterizado pela presença de grandes algas castanhas
vulgarmente designadas como laminárias, das espécies Saccorhiza polyschides, Laminaria
ochroleuca e L. hyperborea. São também comuns algas mais pequenas, como as rodofíceas
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Pterosiphonia complanata e Laurentaria pinnatifida, e as clorofíceas Codium tomentosum e Ulva
lactuca.
Fauna bentónica
Segundo descreve o EIA, na área de implantação do projeto os padrões de zonação são
característicos de locais com elevada exposição à ondulação, os quais apresentam normalmente
uma cintura muito desenvolvida de mexilhões (Mytillus galloprovincialis) e de cracas (Chthamalus
stellatus e C. montagui) no seu nível médio.
No andar supralitoral as duas espécies mais abundantes são normalmente o líquen preto
(Verrucaria maura) e um pequeno molusco gastrópode (Littorina neritoides), que se encontra em
grandes quantidades sobretudo nas fissuras das rochas.
O andar médio litoral é dominado pela presença de populações de crustáceos cirrípedes
Chthamalus stellatus e C. montagui na sua parte superior, Mytillus galloprovincialis na sua zona
média e o poliqueta sedentário Sabellaria alveolata na sua zona inferior.
As populações de Sabellaria alveolata assumem importância relevante, não só pela sua
abundância, como pelas modificações que introduzem no substrato, chegando a formar
plataformas, recifes biogénicos, que funcionam como local de abrigo e alimento para um conjunto
de animais muito diversificado, entre eles os juvenis de Cancer pagurus (sapateira), outros
pequenos crustáceos (anfípodes, isópodes e decápodes, Porcellana platycheles e Pillumnus
hirtellus), moluscos e outros poliquetas (Eulalia viridis, Perineis sp. e Nereis sp.).
As formações de Sabellaria alveolata apresentam ainda grande fragilidade uma vez que
dependem de condições geomorfológicas e hidrodinâmicas muito particulares. Na praia de
Angeiras os recifes de S. alveolata constituem uma comunidade com alguma especificidade face
à restante comunidade bentónica e apresentam um maior desenvolvimento face a outras áreas
da costa norte portuguesa.
O EIA refere a propósito que “as construções em “plataforma” (corresponde ao último estado de
ocupação), fase em que são descritas na praia de Angeiras, são raramente alcançadas.
Relativamente às espécies pelágicas – ictiofauna, quer associadas à faixa rochosa, quer aos
povoamentos das macroalgas do infralitoral, é dado particular enfoque às espécies de peixes
com elevado valor comercial e que dependem também do substrato rochoso, nomeadamente,
“Conger conger (congro), Dicentrarchus labrax (robalo), Diplodus vulgaris (sargo-vulgar),
Diplodus sargus (sargo-legítimo), Mullus surmuletus (salmonete), Sarpa salpa (salema),
espécies com estatuto de “comercialmente ameaçadas” (ICN, 1993”).
Do grupo dos moluscos, é realçada ainda a existência do cefalópode Octopus vulgaris (polvo),
com algum valor comercial, que “abunda entre as pedras e pequenas grutas do infralitoral”.
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Nos locais onde o substrato é arenoso ocorrem pleuronectiformes como Platichthys flesus
(solha), Solea vulgaris (linguado-legítimo), Solea lascaris (línguado-da-areia) e Dicoglossa
cuneata (língua).
Tendo em conta a relevância da comunidade de S. alveolata, o EIA faz uma descrição
pormenorizada sobre a biologia/ecologia deste poliqueta e enquadramento das colónias na costa
portuguesa, face a referências de estudos desenvolvidos, nacionais e internacionais.
O EIA apresenta uma metodologia de trabalho de caracterização da situação de referência para
esta comunidade que nos parece adequada, pese embora o facto dos exaustivos trabalhos de
campo terem data de 2007. Por outro lado, recentemente, com as dragagens realizadas nos
meses precedentes e durante o período de análise do presente EIA, uma parte substancial da
situação de referência foi alterada, o que se regista com desagrado.
Aquando da 1.ª reunião da CA, reunião de apresentação do Projeto/EIA, após solicitação de
esclarecimentos sobre os projetos associados descritos no EIA, versão de Abril de 2017, o
licenciador informou que as dragagens do canal de acesso iriam ser iniciadas e que constituíam
um projeto autónomo em relação ao projeto em apreço (conforme, Desenho 2). Na visita da CA
ao local do projeto, confirmou-se que as dragagens já tinham sido executadas. O Desenho 2,
retirado do EIA, indica esquematicamente a cinza a área do canal de acesso entretanto efetuada.
De acordo com o EIA, a situação de referência foi caracterizada em quatro tarefas distintas,
tendo-se realizado:
•

a avaliação dos povoamentos de S. alveolata na zona litoral norte de Portugal Continental;

•

o mapeamento pormenorizado dos recifes da espécie na zona intertidal da área de estudo;

•

prospeção com mergulho para identificação da presença de recifes de S. alveolata da zona
subtidal da Praia de Angeiras;

•

a análise da fauna associada aos povoamentos de S. alveolata.

Tal como descrito, para a avaliação dos povoamentos de S. alveolata na zona litoral entre
Caminha e Espinho, foram seleccionadas 30 estações de amostragem, em áreas costeiras com
afloramentos rochosos, (…) “…a prospeção foi efetuada apenas durante o período de baixa-mar
(…) Em cada ponto prospetado foram registadas as coordenadas e a abundância dos
povoamentos de S. alveolata”. Dados estes apresentados em anexo do EIA.
Os povoamentos de S. alveolata foram classificados de acordo com a escala adaptada de
Hawkins & Jones (1992) desenvolvida para classificar a abundância de organismos que habitam
no substrato rochoso da zona intertidal.
Em síntese, o EIA refere que das 30 estações de amostragens na zona litoral entre Caminha e
Espinho, 86% tiveram os seus povoamentos de S. alveolata classificados como Muito
Abundantes, Abundantes ou Comuns, destacando a zona costeira entre a Apúlia e a Agudela,
com cerca de 31 km de extensão e onde se insere a área de estudo da Praia de Angeiras que “é
caracterizada por afloramentos rochosos pontuais, mas com níveis de abundância de S.
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alveolata muito elevados”. No caso concreto de Angeiras, refere que “a zona pode ser
considerada de elevada importância para a S. alveolata, não pela extensão de costa com
condições para o estabelecimento desta espécie, que é reduzida, mas pela elevada densidade
encontrada nos poucos afloramentos rochosos detetados e prospetados”, salientando ainda que
a Praia de Angeiras foi “a única das praias prospetadas entre Caminha e Espinho, onde se
observaram construções em “plataformas”, o último estado de ocupação da superfície e
raramente alcançado por esta espécie”.
Concluindo, “pode-se dizer que cerca de 57 km da costa norte de Portugal (60% da linha costeira
prospetada) tem condições favoráveis para o estabelecimento de povoamentos de S. alveolata
com níveis de abundância elevados”.
O mapeamento dos povoamentos de S. alveolata na zona intertidal da área de estudo na Praia
de Angeiras, foi efetuado durante o mês de maio de 2007, numa área de substrato rochoso com
cerca de 5 ha, na zona prevista para a construção do molhe e na sua adjacência. Foram
selecionados 202 pontos de amostragem, tendo-se registado as respetivas coordenadas e o
nível de abundância de S. alveolata (os resultados desta amostragem integram os elementos do
Plano de Monitorização do Ecossistema Marinho apresentados no relatório).
Deste trabalho resultou o mapeamento detalhado dos povoamentos de S. alveolata na área de
estudo, figuras 3 e 4 (retiradas do EIA, e apresentadas em Anexo).
Descrevendo que “dentro da área de estudo, sobressai uma zona mais a norte onde os
povoamentos de S. alveolata atingem níveis de abundância mais elevados”, (…) “a zona da área
de estudo mais central, onde está prevista a construção do molhe de abrigo, é aquela com uma
abundância de povoamentos de S. alveolata mais reduzida”, descreve para a zona mais a sul
que “não sendo tão importante como a zona norte ao nível de abundância de povoamentos de
S. alveolata, suporta ainda assim densidades bastante elevadas desta espécie”.
Conclui, “…cerca de 65% do substrato rochoso (3,3 ha) da área de estudo tem povoamentos de
S. alveolata que foram classificados com níveis de abundância elevados (Muito abundantes –
22,3%; Abundantes – 19,8%; Comuns – 23,3%) ”; a sua presença não foi detectada em apenas
6% dos afloramentos rochosos da área de estudo (0,3 hectares), e foi considerada pouco
abundante em 29% deles, numa área total com cerca de 1,4 ha (Frequente – 12,4%; Ocasional
– 10,9%; Raro – 5,4%).
A prospeção dos povoamentos de S. alveolata da zona subtidal da área de estudo na Praia de
Angeiras, foi efetuada durante o mês de Junho de 2007, através de mergulho com escafandro
autónomo, numa área foi de cerca de 3,6 ha, sendo delimitada a oeste pelas pontas rochosas
localmente designadas por leixões (Leixão do Norte e Leixão do Sul) e a leste pelo afloramento
rochoso na zona intertidal imediatamente em frente ao núcleo piscatório de Angeiras. A
profundidade da zona prospetada variou, grosso modo, entre -1,0 m e -5,0 m abaixo do ZH.

AIA n.º 2960 | Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras | Parecer da Comissão de Avaliação

35

Conclui sobre a existência de povoamentos subtidais de S. alveolata muito abundantes
associados aos afloramentos rochosos que se elevam localmente do fundo arenoso, podendo
mesmo atingir a superfície em baixa-mar (casos dos leixões do norte e do sul).
Ressalvando que “ao contrário do que está descrito na bibliografia para esta espécie, onde só
tinham sido referenciados até ao momento povoamentos subtidais no Mar Mediterrâneo (Gruet,
1986; Dubois, 2003), na área de estudo deste trabalho foi identificada um afloramento onde os
recifes de S. alveolata formam plataformas a profundidades entre os -2 m e -5 m relativamente
ao ZH”.
Segundo o EIA, “nos afloramentos rochosos subtidais existentes entre o Leixão do Sul, a oeste,
e os afloramentos rochosos intertidais, a leste, imediatamente em frente ao núcleo piscatório de
Angeiras, os recifes de S. alveolata cobrem, na maioria dos casos, por completo tal substrato
rochoso” e que “na zona mais a norte, entre o Leixão do Norte e a zona litoral, o substrato rochoso
é coberto essencialmente por laminárias e outras algas, com povoamentos pouco abundantes
de S. alveolata”. Contudo, o EIA refere que “a área representada por afloramentos rochosos
subtidais corresponde apenas a cerca de 15 a 20% da área prospetada em zona subtidal (…),
dominando claramente o fundo arenoso que configura a matriz onde aflora localmente a rocha”.
Relativamente à caracterização da fauna associada aos povoamentos de S. alveolata o
Relatório, refere não ter sido realizada uma amostragem dirigida para o estudo da fauna
acompanhante dos povoamentos de S. alveolata, justificando a opção seguida, nomeadamente
“este tipo de amostragem e posterior identificação do material implica um trabalho laboratorial
bastante prolongado (Sousa Dias, dados não publicados)”, (…) a “utilização de amostragens
destrutivas para avaliar a fauna acompanhante de povoamentos de S. alveolata pode reduzir o
valor de qualquer estudo subsequente na área considerada (Hawkins & Jones, 1992)” e que
“Para além disso, o estudo exclusivo de organismos macroscópicos e conspícuos, ignorando as
espécies de menor dimensão e residentes no interior destas colónias, implicaria uma perda de
informação demasiado importante”.
Assim, a análise da fauna acompanhante destes povoamentos baseou-se em referências
bibliográficas, nomeadamente no único estudo efetuado na área de intervenção do projeto
(Linhares, 2006), o qual descreve as alterações ocorridas na Praia da Aguda após a construção
do molhe de abrigo, nesse caso destacado, e compara a abundância de S. alveolata e
diversidade específica da respetiva fauna acompanhante com zonas de controlo. As zonas de
controlo escolhidas por Linhares (2006) foram Francelos, Angeiras e Labruge.
Por toda a Europa, existem diversos estudos que abordam a fauna acompanhante dos recifes
de S. alveolata. Pereira (1998), na praia da Aguda, no norte de Portugal, identificou 148 taxa.
Num estudo realizado em várias praias do norte de Portugal, Linhares (2006) identificou um total
de 126 taxa, sendo que na Praia de Angeiras foram identificados 95 taxa.
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Segundo o EIA, e com base no trabalho de Linhares (2006), a fauna invertebrada associada aos
recifes de S. alveolata neste local, é composta maioritariamente por crustáceos (27 espécies),
seguidos dos gastrópodes (26 espécies), poliquetas (20 espécies) e bivalves (12 espécies).
Durante as imersões efetuadas foi possível confirmar a estreita relação entre algumas espécies
piscícolas e os povoamentos de S. alveolata. Foram identificados indivíduos pertencentes às
famílias Blenniidae, Gobiidae e Labridae (juvenis) a utilizarem os recifes formados pelos tubos
de S. alveolata como zona de refúgio. Foram também avistados polvos (Octopus vulgaris) em
áreas contíguas aos recifes de S. alveolata.
Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
O EIA faz a identificação e avaliação dos impactes que a concretização da Obra Marítima de
Abrigo poderá causar nas comunidades biológicas, quer terrestres quer marinhas, para as fases
de construção e de exploração da área de estudo.
Apresenta a análise dos impactes nos ecossistemas terrestre e marinho em separado e faz
também a avaliação da eventual perturbação das Áreas Classificadas pelas ações de projeto,
concretizando na PPRLVC e ROM, localizada a uma distância de cerca de 600 metros a norte.
Face ao solicitado em fase de conformidade, sobre a avaliação da “proximidade da Paisagem
Protegida Regional Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo, (…) considerada
em termos de análise de impactes decorrentes na fase de construção do projeto”, o EIA refere
“…está previsto assistir-se a um ligeiro avanço da linha de costa (i.e. da praia) imediatamente a
norte do molhe numa extensão que se admite na ordem de 20 metros no sentido norte; (…) “não
está prevista qualquer interferência, direta ou indireta, durante a fase de construção do molhe
para lá do núcleo piscatório da Praia de Angeiras”; (…) “os principais tipos de habitat e valores
ecológicos presentes na PPRLVCROM, essencialmente terrestres, não têm relação com os
habitats na área de implantação do molhe”; e, (…) “a comunidade piscatória da Praia de Angeiras
não desenvolve qualquer atividade no território da PPRLVCROM” concluindo que, “não se antevê
que a PPRLVCROM possa ser sujeita a qualquer impacte negativo ou perturbação em resultado
das ações de obra e, posteriormente, da atividade piscatória”. Tendo em atenção as indefinições
ainda existentes, nomeadamente, relativamente às áreas de estaleiro, origem/transporte dos
enrocamentos, local de construção dos blocos antifer e respetivo transporte para a obra,
considera-se que deveria ter sido devidamente analisada a influência do projeto, na fase de
construção e nomeadamente no descritor ruído, sobre a avifauna da PPRLVC e ROM. Pelo que
se considera que deverão ser oportunamente apresentadas as soluções definitivas e respetiva
avaliação de impacte.
Relativamente ao solicitado sobre à análise dos impactes cumulativos, “cumulativos aditivos”,
resultantes da implantação do projeto e das dragagens entretanto executadas. Estes novos
elementos dão resposta em termos de afetação direta de áreas afetadas e quantifica-as, não
incorporando análise relativamente ao solicitado em fase de conformidade para o presente
descritor, concretamente a “…avaliação dos impactes associados a fenómenos de contaminação
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do solo e da água durante a fase de construção (…) especificamente, “deverá ser tido em conta
o fato do solo ser arenoso (rápida infiltração) e, no meio marinho, os fenómenos associados à
bioacumulação, em especial nos bivalves – espécies capturadas e que são comercializadas
localmente”.
Relativamente ao Ecossistema terrestre, o EIA refere que dado o reduzido valor ecológico
evidenciado ao nível das comunidades terrestres na área de intervenção e envolvente próxima,
considera que “…as atividades de construção não constituirão um fator de perturbação
ecológica”. No entanto, ressalva a existência de algumas espécies características das dunas,
estruturas vegetais residuais que cobrem o cordão dunar a norte do núcleo piscatório da Praia
de Angeiras, que interessa preservar “de forma a se evitar que estas sejam definitivamente
destruídas pelas atividades de obra”.
Relativamente à fase de exploração, para esta comunidade, o EIA considera que “não se
prevendo qualquer alteração significativa nas atividades desenvolvidas atualmente no núcleo
piscatório, a presença do molhe não determinará qualquer impacte no ecossistema terrestre”.
Quanto ao Ecossistema marinho, os impactes estarão associados às operações de construção
do molhe, pela “ocupação da zona litoral e sublitoral, assentando, em grande parte, nos
afloramentos rochosos existentes no local”, prevendo-se no EIA, para a Fase de Construção,
os seguintes impactes:
• destruição do habitat existente e das espécies associadas sem mobilidade com a implantação
do molhe;
• aumento da turbidez devido à colocação dos enrocamentos na água;
• alteração da tranquilidade das espécies com subsequente aumento do stress a que ficarão
sujeitas.
Realçando o efeito mais impactante sobre os recifes de S. alveolata e da respetiva fauna
associada, o EIA refere-se em concreto à ”fauna sem mobilidade”, tanto a nível intertidal como
subtidal, “pela sua cobertura com o enrocamento do molhe de abrigo”.
A área de povoamentos de S. alveolata que se prevê ser afetada (destruída com a implantação
do molhe), é de aproximadamente 0,4 ha na zona intertidal e, de 0,1 ha na zona subtidal,
correspondendo, segundo referido no EIA, à zona subtidal coincidente com a área de
implantação do molhe que corresponde a fundos de areia com afloramentos rochosos (onde está
estabelecida a população de S. Alveolata) que representarão, estes últimos, cerca de 20% de
toda a área de implantação na zona subtidal.
Considera que irá afetar “sobretudo a zona mais central da área de estudo, onde se registou uma
menor abundância de S. alveolata na zona intertidal, mas uma elevada densidade na zona
subtidal”. Classificando os impactes “certos, de natureza negativa e magnitude elevada,
irreversíveis e de longo prazo”.
Relativamente à comunidade piscícola, está prevista a sua afetação essencialmente associada
ao ruído gerado e destruição do seu habitat, durante a fase de construção, levando ao
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afastamento temporário de algumas espécies. No entanto, salienta o facto de que "…findo este
período existe a possibilidade de que as pedras e reentrâncias que constituem o molhe possam
servir como zonas alternativas de refúgio”, com o que se concorda.
Assim, considera os impactes “prováveis, de natureza negativa, reversíveis e de curto prazo”.
Que serão de ”magnitude reduzida” para as espécies pelágicas (utilizadoras da área como zona
de alimentação), e de “magnitude elevada”, para as espécies bentónicas, por haver destruição
direta do seu habitat e campos de postura.
A colocação dos enrocamentos também, previsivelmente, irá afetar outras comunidades animais
das imediações dos locais intervencionados (invertebrados e peixes), pelo soterramento de
organismos “sem mobilidade”, a destruição do habitat de algumas espécies, e uma diminuição
da qualidade da água com o aumento de turbidez”. Consequentemente, levarão a “modificações
nos padrões etológicos tróficos e reprodutores de alguns animais”, que poderão ter um “carácter
cumulativo ou sinérgico” com as originadas pela destruição dos campos de alimento, refúgio e
postura (destruição de habitat).
Os impactes são considerados “prováveis, de natureza negativa, reversíveis, de curto prazo e
de magnitude reduzida”, pela sua diminuta expressão em termos espaciais e temporais.
Associado ao derrame acidental de substâncias poluentes ou o depósito de materiais exógenos
diretamente no leito marinho, será, segundo o EIA, originado um impacte de “natureza negativa
mas de magnitude reduzida, normalmente reversível e cuja ação se fará sentir apenas a curto
prazo”. Considera-se esta avaliação discutível.
Considera ainda o impacte sobre os povoamentos de S. alveolata não diretamente afetados pela
obra, mas durante o período de máximo de atividade reprodutora da espécie, não evitável, uma
vez que coincide, temporalmente, com a época do ano em que se registam condições de
agitação marítima que permitem a realização das obras marítimas com a necessária segurança
para os trabalhadores e mesmo para a própria obra. Este impacte é classificado como “negativo,
direto, temporário e reversível, assumindo reduzidas significância e magnitude”.
Para a Fase de Exploração da infraestrutura, o EIA refere que o principal impacte negativo
identificado está associado às alterações hidrodinâmicas e de transporte sedimentar nas zonas
limítrofes da área intervencionada que levarão à afetação negativa e certa da comunidade de S.
alveolata, e, consequentemente de toda a comunidade intertidal e subtidal associada. Classifica
os impactes como “prováveis, de natureza negativa e magnitude elevada, normalmente
irreversíveis e cuja ação se fará sentir a longo prazo”.
Citando autores, o EIA refere que “a redução do hidrodinamismo provocou por sua vez uma
diminuição da disponibilidade de materiais para a construção dos recifes de S. alveolata (…),
assim como da disponibilidade de alimento”, concluindo que “… por esse motivo, não é esperada
a recolonização desta espécie ao longo do molhe” (…). Para além disso, com base noutros
investigadores portugueses refere que “trabalhos desenvolvidos na Praia da Aguda antes e após
a construção de um quebra-mar destacado, sugerem uma redução clara da diversidade e riqueza
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específica da fauna associada aos recifes de S. alveolata após a construção da referida
estrutura”.
Prevê também o assoreamento da região imediatamente a norte do quebramar, numa faixa até
20 metros, soterrando as colónias que aí existam. Impacte considerado negativo, bastante
provável, “pouco significativo, até que seja estabelecido um novo equilíbrio”.
Por outro lado, o aumento previsível da circulação das embarcações, devido a uma melhoria
considerável das condições de abrigo, aumentará a possível ocorrência de contaminação,
degradação da qualidade da água:
a) pelo descarga das águas de lavagem das embarcações contendo detritos orgânicos;
b) por derrames acidentais de hidrocarbonetos (gasóleo, óleos, lubrificantes), quer nas
operações de enchimento e de esvaziamento dos depósitos, quer em reparações.
Serão impactes “prováveis, de natureza negativa, normalmente reversíveis e magnitude
reduzida, cuja ação se fará sentir apenas a curto prazo”. Considera contudo, que “a magnitude
do impacte pode, variar com as condições de renovação das águas, sendo que tem tendência a
piorar durante os meses de verão, período durante o qual a agitação marítima é menor”.
Considera ainda os impactes associados às dragagens de manutenção do canal de acesso,
“caso venham a ser necessárias”, pela perturbação que originem nas comunidades animais (i.e.
invertebrados e peixes). Classifica o impacte de “negativo, ainda que pouco significativo”, embora
para os organismos de fraca mobilidade e cujo habitat é destruído, resulte num “impacte certo,
de natureza negativa, reversível e cuja ação se fará sentir apenas a curto prazo, de reduzidas
magnitude e significância”.
Finalmente, ao nível regional, o EIA qualifica o impacte sobre os povoamentos de S. alveolata,
como negativo, mas de reduzida magnitude.
Impactes cumulativos
O EIA identifica duas situações de que poderão resultar impactes cumulativos:
• a eventual interação da obra marítima de abrigo na Praia de Angeiras com outras obras
similares existentes ou previstas num troço costeiro alargado.
• a eventual interação da obra marítima de abrigo na Praia de Angeiras com outra obra
atualmente a decorrer na área de projeto, relativa aos trabalhos de dragagem e desmonte de
picos rochosos na zona do canal de acesso ao varadouro da Praia de Angeiras.
Resumidamente, o EIA descreve a metodologia seguida para avaliar os eventuais impactes
cumulativos resultantes da implementação do porto de abrigo de Angeiras, que se entende
adequada, concluindo:
Relativamente à primeira situação, conclui que “…a Obra Marítima de Abrigo não contribuirá para
a emergência de qualquer impacte cumulativo na faixa costeira de interesse, apenas se
registando um impacte indireto associado à redução temporária do esforço de dragagem na
embocadura do Porto de Leixões, o que se afigura positivo”.
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Quanto aos impactes cumulativos associados ao aprofundamento do canal de acesso, estes
serão refletidos também diretamente sobre os povoamentos de S. alveolata, e indiretamente pela
alteração da qualidade da água, pelo eventual derrame de hidrocarbonetos durante os trabalhos
de dragagem e desmonte de picos rochosos.
A área afetada estimada pelas obras de dragagem e desmonte de picos rochosos é de cerca de
4.500 m2 (0,45 ha).
Relativamente a uma situação de derrame acidental, considera que a ocorrer, será “um impacte
negativo, tanto mais gravoso quanto maior a quantidade derramada”.
Os impactes associados à dragagem de areias são qualificados como certos, de natureza
negativa, reversíveis e de curto prazo, assumindo reduzidas significância e magnitude.
Os impactes do desmonte dos picos rochosos no ecossistema marinho são qualificados como
certos, de natureza negativa, irreversíveis e permanentes, assumindo reduzidas significância e
magnitude.
Conclui que “a ação conjunta de ambos os projetos se traduz num agravamento, de tipo aditivo,
dos impactes antes avaliados centrados apenas no projeto da obra de abrigo”, apresentando o
total das áreas estimadas afetadas pelas duas obras – quebramar e canal de acesso, na zona
intertidal e subtidal, quer ao nível da destruição do recife, quer ao nível da redução da abundância
das comunidades.
O EIA faz ainda uma análise sobre a “alternativa zero”, ausência de intervenção, não reportando
o fator da Ecologia.
Fase de Desativação/Recuperação
O EIA prevê, tendo em conta esta tipologia de projeto e para “o risco que lhe é associado”, um
tempo de vida útil de aproximadamente 50 anos. Não foi tratada a fase de descativação do
projeto.
Medidas de Minimização, Potenciação e/ou Compensação
Relativamente a este ponto, o EIA apresenta as mesmas medidas de mitigação e os planos de
monitorização propostos e desenvolvidos em 2011, “aquando da apreciação do anterior
procedimento de AIA, designadamente do respetivo RECAPE” considerando que as medidas de
mitigação e os planos de monitorização se mantêm atualizados. Salienta, no entanto, o facto de
terem sido retiradas “todas as medidas relativas aos trabalhos de dragagem na fase de
construção uma vez que esta componente deixou de integrar o projeto em avaliação”, mantendose as medidas mitigadoras aplicáveis às dragagens de manutenção.
Esta avaliação afigura-se desajustada, uma vez que a situação de referência foi alterada pela
obra de dragagem do canal de acesso, executada no decurso do presente processo de AIA, não
se tendo procedido à devida análise e avaliação desta alteração ao nível do descritor.
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Concorda-se globalmente com as medidas propostas no EIA para o descritor em apreço, pelo
que deverão ser implementadas e transportas para a DIA.
Para a Fase de Construção, uma vez que no ecossistema terrestre serão afetadas para o acesso
à obra, áreas ocupadas atualmente pelo projeto-piloto de preservação da flora dunar, projeto
promovido pela Câmara Municipal de Matosinhos, dever-se-á repor esta situação. Pelo que
deverão ser propostas à AAIA para validação, novas medidas de revalorização a implementar
no final da obra. Esta solução deverá merecer a concordância da CM de Matosinhos Relativamente ao ecossistema marinho, deverão ser propostas para aprovação da AAIA,
medidas especificamente vocacionadas para a limitação da afetação de outras áreas
colonizadas de S. alveolata, fora da área de implantação do quebramar;
Monitorização
O EIA propõe orientações para o estabelecimento de um plano de monitorização com o qual se
concorda. No entanto, uma vez que parte dos pontos de amostragem, 202 iniciais, irão ser
cobertos pelo molhe (não estando contabilizados no EIA), considera-se que a seleção de novos
pontos de referência e a monitorizar deverá ser suficiente e adequada para permitir os trabalhos
de monitorização que se propõe.
Deverá considerar-se a apresentação de uma proposta de estudos que avaliem a influência da
presença do quebramar/porto de abrigo, em termos de ocupação pelas espécies da flora e fauna
marinhas, sua diversidade vs abundância relativa, e desenvolver esforços para atualizar estudos
no sentido de estabelecer uma relação entre a nova estrutura, sua influência nas comunidades
de S. alveolata que subsistem e nas novas comunidades de espécies que se irão suceder
Por outro lado, considera-se demasiado curto o período de tempo de monitorização proposto
para equacionar a prossecução de trabalhos (2 anos), ainda mais, face aos resultados e
conclusões referidos no EIA em trabalhos similares na costa norte portuguesa, pelo que, deverá
ser proposto novo período de monitorização para aprovação da AAIA, mais alargado, tendo em
conta as limitações referidas no EIA e comprovadas pela informação disponível até ao momento
do presente parecer.
Considerações finais
Considerando:
• que os dados utilizados para a caracterização da situação de referência, locais e de referência
bibliográfica, datam de 2006, 2007 e os últimos de 2011;
• o conhecimento “limitado” das espécies da flora e especialmente da fauna da zona marinha
de região norte, onde se inclui a área do projeto, com condições muito específicas;
• que o actual projeto do porto de abrigo de Angeiras, bem como o projeto de dragagem do
canal de acesso (executado durante o período de avaliação do EIA), representam impactes
negativos muito significativos sobre as comunidades de Sabellaria alveolata;
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• que o período de monitorização proposto para avaliar a eventual prossecução dos trabalhos,
e/ou reavaliar a necessidade de novos estudos, será curto (conforme conclusões referidas no
caso da Aguda);
• que o presente projeto poderá representar uma oportunidade única para o desenvolvimento
de estudos orientados para a consolidação de conhecimentos dos impactes deste tipo de
estruturas (caso diferente da Aguda que é um quebramar destacado), face às lacunas que
foram sendo referidas no EIA,
Deverá ser apresentada à AAIA para aprovação:
• a proposta de estudos mencionada no EIA para a fase de monitorização, devidamente
desenvolvida, incluindo a definição de novos pontos de amostragem, com vista a dar resposta
aos aspetos agora focados.
• a proposta de um estudo/projeto-piloto, que envolva diversas entidades, com vista ao
estabelecimento a curto/médio prazo de uma análise da relação da criação de uma zona de
abrigo/reprodução/alimentação artificial, com a variabilidade do n.º de espécies, tipo de
espécies, da abundância relativa e total e sua relação com a atividade piscatória local
(incluindo espécies de interesse comercial).
Sem prejuízo pelo acima mencionado, e uma vez que na Fase de Construção, se prevê serem
afetadas para o acesso à obra, áreas ocupadas atualmente pelo projeto-piloto de preservação
da flora dunar, projeto promovido pela Câmara Municipal de Matosinhos, dever-se-á repor esta
situação, propondo novas medidas de revalorização a implementar no final da obra. Estas
medidas deverão merecer a concordância da CM de Matosinhos.

7.5 Qualidade do ar
Para caracterizar a qualidade do ar na situação de referência recorreu-se aos inventários de
emissões de fontes poluidoras atmosféricas, realizados no âmbito do projeto CORINAIR,
disponíveis para os anos de referência de 1985 e de 1990 e, ao Índice de Qualidade do Ar
disponibilizado diariamente pela APA para a Aglomeração do Porto Litoral.
Identificaram-se ainda as principais fontes de poluição atmosférica no concelho. A nível do
concelho de Matosinhos, no qual a Praia de Angeiras se insere, identificam-se as seguintes
principais fontes poluentes:
•

Transportes rodoviários: existem várias infraestruturas rodoviárias, que apresentam
elevados valores de tráfego médio diário, sendo os gases de escape, resultantes da
circulação automóvel, responsáveis pela emissão de NOx, CO, PM10 e também de CO2.

•

Indústrias: relativamente às indústrias existentes destaca-se a Refinaria do Porto, na zona
norte da cidade de Matosinhos, que será provavelmente a de maior dimensão e à qual estão
associadas essencialmente emissões resultantes do processo de refinamento.
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•

As restantes unidades industriais, na sua maioria de pequena e média dimensão (alimentar,
química, elétrica), apenas poderão afetar a qualidade do ar pouco mais do que na sua
proximidade.

•

Agrícolas e naturais: existência de pequenas áreas agrícolas e florestais, que poderão ser
as responsáveis pelas emissões de COV, CH4, N2O e NH3 mas a níveis pouco
significativos.

Assim, as principais emissões de gases poluentes, que poderão criar situações pontuais de
contaminação da qualidade do ar, resultam da circulação do tráfego rodoviário nas vias de maior
movimento junto à zona do projeto.
Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
A avaliação de impactes durante as fases de construção e exploração foi efetuada de forma
qualitativa, com a identificação das ações típicas do projeto e dos poluentes atmosféricos
emitidos, uma vez que as variáveis a definir relacionadas com o número e tipo de maquinaria a
empregar, deverão apenas ser definidas numa fase posterior do projeto.
Foi ainda considerado na avaliação de impactes na fase de construção o transporte de matériasprimas e maquinaria necessária à execução da obra, que originará um aumento da concentração
de poluentes atmosféricos ao longo dos percursos de transporte.
a) Fase de construção:
Os principais impactes na qualidade do ar durante a fase de construção resultam da circulação
das viaturas pesadas envolvidas no transporte de materiais de construção para o local de obra
e da maquinaria envolvida na própria construção.
Ocorrerão dois tipos de emissões difusas com origem, fundamentalmente, nos equipamentos
utilizados na obra e nos veículos de transporte de materiais:
•

Gases de combustão, e de "fumos negros" caso os motores não se encontrem nas devidas
condições de funcionamento, provenientes dos veículos de transporte e de motores dos
equipamentos, os quais têm como componentes o SO2, NOx, CO, COV e partículas de
hidrocarbonetos não queimados;

•

Poeiras libertadas para a atmosfera devido à circulação de veículos e pessoas em
pavimentos não asfaltados ou enlameados e no transporte de materiais para a obra.

As emissões difusas atrás referidas ocorrerão na área de estaleiro e nos percursos terrestres
utilizados para o transporte de materiais necessários à obra. Os impactes que resultam destas
emissões são de natureza negativa mas pouco significativos.
As movimentações de inertes têm como principais poluentes as partículas em suspensão. Estas
são emitidas para a atmosfera e apresentam dimensões muito variadas, sendo as de diâmetro
inferior a 10 μm as mais prejudiciais para a saúde devido à sua capacidade de penetrar até aos
alvéolos pulmonares, enquanto as maiores alojam-se nas vias respiratórias superiores, podendo
provocar irritações e hipersecreção das mucosas.
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A circulação de veículos e máquinas é responsável pela emissão de partículas em suspensão,
CO, NOx, SO2 e COV.
O monóxido de carbono (CO) tem origem na combustão incompleta dos combustíveis fósseis ou
outros materiais orgânicos. Os hidrocarbonetos voláteis também têm origem na combustão
incompleta e dentro destes alguns são considerados tóxicos, nomeadamente alguns compostos
orgânicos voláteis tais como o benzeno e o 1,3-butadieno.
Os óxidos de azoto (NOx) mais importantes, como poluentes atmosféricos são o monóxido de
azoto (NO) e o dióxido de azoto (NO2), que resultam da queima de combustíveis a altas
temperaturas. Na maior parte das situações, o NO emitido para a atmosfera é posteriormente
transformado em NO2 por oxidação fotoquímica.
O dióxido de enxofre (SO2) é um gás irritante para as mucosas dos olhos e vias respiratórias,
que pode ser oxidado a trióxido de enxofre, o qual na presença da humidade do ar dá origem ao
ácido sulfúrico e respetivos sais, contribuindo assim para a formação de chuvas ácidas, no
entanto a dessulfurização de combustíveis atualmente em curso determina que este impacte
deixe de ter incidência a curto prazo.
Os impactes resultantes da emissão de partículas são os mais significativos na qualidade do ar
nas zonas mais próximas da construção, podendo, no entanto, ser minimizados com o
humedecimento do local por aspersão.
O acréscimo local das emissões de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx),
hidrocarbonetos (HC) e partículas, originadas pela circulação de viaturas e outras máquinas é,
no entanto, pouco significativo, temporário e reversível.
No entanto, tornar-se-á ainda menos significativo quanto mais cuidadosa for a instalação e
exploração do estaleiro e equipamentos e da escolha dos percursos, no sentido de controlar a
produção e dispersão das emissões de gases e poeiras.
Por outro lado, as condições climáticas da zona favorecem em parte a dispersão de poluentes,
dado que o vento apresenta velocidade média moderada e as calmas assumem uma frequência
pouco significativa, no entanto, durante o Verão, período do ano mais adequado para a
realização de obras marítimas por questões de segurança, sopra predominantemente de
Noroeste.
Face ao exposto, os impactes na qualidade do ar resultantes da construção podem assumir
algum significado, mas face à possibilidade da sua minimização, podem ser classificados em
negativos pouco significativos, temporários e reversíveis mas de reduzida magnitude.
b) Fase de exploração:
Durante a fase de exploração, em condições normais, não se prevê a ocorrência de impactes
negativos significativos na qualidade do ar.
O único impacte negativo que se poderá fazer sentir resultará das emissões gasosas
provenientes da circulação das embarcações de pesca, as quais são constituídas
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essencialmente por CO2, CO, NOx, SO2 e COV. Constitui no entanto um impacte negativo pouco
significativo, localizado, temporário e de reduzida magnitude.
Medidas de Minimização, Potenciação e/ou Compensação
Na fase de construção serão implementadas algumas medidas de minimização da emissão de
poeiras e gases, as quais se listam no capítulo 11 e se considera serem eficazes.

7.6 Ambiente sonoro
Relativamente ao fator ambiente sonoro considera-se que foram efetuadas medições acústicas
necessárias, nomeadamente em 6 pontos de avaliação, localizados na proximidade da frente de
obra (ponto 1) e junto a habitações situadas ao longo dos acessos rodoviários previstos para a
circulação dos camiões de transporte de inertes afetos à obra (pontos 2 a 6, na Av. Praia de
Angeiras e Rua de Angeiras).
No ponto 1 foi registada influência da rebentação das ondas nos valores obtidos, denotando-se
nos restantes a influência marcante da circulação do tráfego rodoviário, tendo sido superado o
limite legal de 65 dB(A) relativo a zonas mistas.
Avaliação de impactes
Em fase de exploração não foram identificados impactes negativos apreciáveis no ambiente
sonoro, estando estes cingidos à fase de construção.
Numa avaliação qualitativa, a alteração ao ambiente sonoro na zona de frente de obra, pela
distância às habitações e tipo de equipamento a utilizar, não foi considerada significativa.
Assim, apenas foram efetuadas previsões, com recurso ao software CADNAA, relativas ao ruído
particular de passagens dos veículos pesados afetos à obra (38 passagens/dia), para os mesmos
pontos considerados na situação de referência.
Os acréscimos estimados, em termos comparativos de ruído ambiente na situação de referência
e na situação futura (fase de obra) foram ≤ a 1 dB(A) em todos os pontos, à exceção do ponto 1
mas cujo valor se manteve contudo abaixo de 63 dB(A).
Assim, os impactes associados são considerados negativos, de pequena magnitude, temporários
e pouco significativos.
Medidas de minimização
Deverão ser adotadas as medidas propostas no Estudo, sublinhando-se a necessidade de limitar
a ocorrência dos trabalhos da obra, incluindo operações na frente de obra e a circulação de
veículos pesados de transporte de material, exclusivamente ao período diurno de dias úteis, por
forma a minimizar incómodos à população.
Plano de Monitorização
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Em relação ao plano de monitorização de ruído proposto, não se considera necessário virem a
ser efetuadas monitorizações com periodicidade trimestral ou semestral proposta no Plano; a
campanha de monitorização a realizar deverá sim ter lugar escolhendo dias críticos em função
da calendarização das atividades da obra com maior emissão de ruído e proximidade aos
recetores sensíveis; por outro lado, as amostras a recolher nos pontos 2 a 6 junto a habitações
ao longo das vias de circulação dos veículos pesados de transporte de inertes, deverão integrar
um número de passagens desses veículos na proporção representativa do nº de passagens
máximas diárias.

7.7 Socioeconomia
Relativamente ao fator ambiental Socioeconomia, a Obra Marítima de Abrigo preconizada para
a zona piscatória de Angeiras apresenta uma elevada importância para as populações locais,
uma vez que tem como objetivo a melhoria das condições de abrigo em relação à agitação
durante a navegação de aproximação e partida para a pesca, na área de varagem na praia e,
em particular, na travessia dos Leixões do Norte e do Sul. De facto, as condições atuais de
acesso marítimo à zona piscatória da Praia de Angeiras são muito desfavoráveis em termos de
agitação, implicando um elevado número de dias de inoperacionalidade para a frota ou de
operacionalidade em condições de segurança de grande risco. Na situação atual, apenas em
30% do tempo os pescadores podem com segurança realizar a navegação de aproximação e
partida para o mar (que equivale a cerca de 110 dias/ano).
Com a Obra Marítima de Abrigo na Praia de Angeiras, pretende-se assim reduzir, pelo menos
para metade, os dias de inoperacionalidade da frota de pesca local. Este objetivo 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.
Principais características socioeconómicas do núcleo piscatório da Praia de Angeiras
O núcleo piscatório da Praia de Angeiras data do início do século XX e corresponde ao local
onde se concentra a população que se dedica à vida do mar e que habita sobre a faixa litoral.
A formação e consolidação do núcleo piscatório de Angeiras deveram-se em grande parte à
riqueza piscícola das águas marinhas da região, delas se extraindo uma grande variedade de
pescado, e consequentemente, proporcionando de forma continuada e regular a prática de
atividades económicas ligadas ao mar.
De acordo com os dados disponibilizados pela Associação Mútua dos Armadores de Pesca de
Angeiras, em Setembro de 2007, a comunidade piscatória era 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.
Este universo de 108 indivíduos no ativo distribuía-se pelas seguintes faixas etárias:
•

1 a 40 anos – 27 indivíduos;
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•

41 a 60 anos – 66 indivíduos;

•

61 a 80 anos – 15 indivíduos.

Quanto aos níveis de escolaridade regista-se a seguinte situação:
•

9.º ano – 7%;

•

4.º ano – 39%;

•

inferior ao 4.º ano – 54%.

A pesca em Angeiras abrange uma grande diversidade de espécies. No inverno, a principal
captura é o Camarão da Costa. Nos meses de Maio e Junho há muito caranguejo e pesca-se a
sardinha, a faneca, o robalo, o polvo, a lula, a pescada branca, o linguado, o badejo, a raia, o
sargo, etc.
Um dos aspetos mais característicos da vida social na Praia de Angeiras é, tal como na maioria
das comunidades piscatórias da Costa Atlântica, as formas de ocupação do espaço público.
Apesar da comunidade piscatória dispor atualmente de condições de vida bastante melhores que
no passado, nomeadamente no que se refere às habitações com melhores condições de
conforto, existem traços distintivos que a individualizam das áreas e das comunidades rurais.
Verifica-se que a comunidade de pescadores tem um uso do espaço público bastante
desenvolvido em torno da área de arrumações das redes e dos estacionamentos dos barcos, na
proximidade do mar.
De facto, é no areal que se preparam as redes, é nele que se reparam os barcos, é nele que se
prepara a faina. A localização dos barcos em relação aos respetivos armazéns assume uma
particular relevância na organização e vivência do espaço por parte dos pescadores. Não existe
propriamente um porto de pesca. Para além disso, constatam-se ainda as seguintes situações:
•

A descarga do pescado é feita na praia e os cabazes são transportados para o edifício da
lota à mão, sendo as embarcações varadas com o auxílio de tratores;

•

A lota ou posto de vendagem é um edifício propriedade da Docapesca, que neste momento
está a ser alvo de requalificação, no sentido de criar condições higio-sanitárias adequadas,
incluindo a instalação de equipamento para a criação de uma cadeia de frio;

•

Inexistência de uma câmara frigorífica para guardar o pescado à noite;

•

Existe apenas um armazém de comerciantes, privado, os armazéns de aprestos (“casas de
mar”) são propriedade dos pescadores.

Não obstante estas condições, assinala-se como aspeto positivo a existência do Mercado de
Angeiras, um edifício onde a venda de peixe ao consumidor final se processa em adequadas
condições de higiene e espaço.
Embora a praia constitua uma potencialidade da atividade turística, a atividade piscatória
contribui também, para o incremento do turismo através da restauração e da própria animação
que a pesca proporciona.
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Como já referido, a atividade piscatória envolve cerca de 40 famílias, num total de cerca de 220
pessoas, e marca profundamente a vivência da comunidade de Angeiras.
São, no entanto, muito difíceis nesta praia as condições em que se desempenha esta atividade,
sem qualquer infraestrutura, muito especialmente no que se refere a ausência de abrigo no
acesso das embarcações.
É, por isso, objetivo do presente projeto a criação de condições operacionais que ofereçam
garantias de segurança a esta a comunidade piscatórias.
A Obra Marítima de Abrigo em estudo insere-se numa intervenção mais vasta compreendida no
Plano de Intervenção na Zona Piscatória de Angeiras. Este Plano surge na sequência do
estabelecido no Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Caminha-Espinho, cujo
regulamento foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/99, de 11 de Março,
com as alterações introduzidas pela RCM n.º 154/2007, de 2 de Outubro, em que a Zona
Piscatória de Angeiras é constituída, segundo o artigo 36º daquela RCM, como a UOPG n.º 10
a qual será objeto de um Plano de Intervenção na faixa de domínio hídrico e área de apoio à
pesca.
Entre os diversos objetivos a atingir com esse Plano de Intervenção, e definidos no POOC,
consta garantir as condições adequadas para a pesca, avaliando as necessidades em
infraestruturas portuárias, nomeadamente acesso e abrigo de embarcações.
Neste contexto, a Câmara Municipal de Matosinhos tem vindo a desenvolver um conjunto de
intervenções de infraestruturação e melhoria do espaço público na Praia de Angeiras,
acompanhadas da valorização da comunidade piscatória, nomeadamente através da construção
de diversos equipamentos e apoio social.
Assim, foram estabelecidos como principais objetivos do Plano de Intervenção: o reforço das
dinâmicas urbanas e a sua associação com a Obra Marítima de Abrigo; a requalificação das
construções tradicionais e o reforço das condições de habitabilidade e dos mecanismos
identitários da comunidade piscatória; e, a melhoria da imagem urbana e do enquadramento
paisagístico. Todos estes objetivos foram desenvolvidos como forma de potenciar as funções de
centralidade do local e das ações nele desempenhadas pela comunidade de pescadores.
Projeto associado
Associado à construção da obra de abrigo, materializada pelo molhe objeto de avaliação no
presente EIA, realizaram-se, com início 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. Esta
intervenção teve por objetivo a melhoria das condições de segurança e operação no caneiro
natural de acesso à área de varagem na praia.
No presente EIA, não obstante os dados apresentados já não serem muito atuais (referem-se a
2001), considera-se que a caracterização da situação de referência, no que se respeita ao
descritor Socio economia, salientou os contributos do projeto para a região onde o mesmo se
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insere, dadas as características socioeconómicas que esta apresenta e foi efetuada para o
concelho de Matosinhos ao nível da população e atividades económicas, com especial destaque
para a freguesia da Lavra e povoação da Praia de Angeiras, onde o projeto se localiza.
População e povoamento
A freguesia de Lavra caracteriza-se por um tipo de povoamento disperso, predominantemente
rural, apresentando a densidade populacional mais baixa do concelho de Matosinhos. A sua
estrutura demográfica em 2001 (FIG. 59) 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.
Atividades Económicas
Para a caracterização das atividades económicas, apresenta-se uma análise ao nível concelhio
do Município de Matosinhos uma vez que não se dispõem de elementos por freguesia.
A taxa de atividade no concelho de Matosinhos em 2001 era de 51,3%, correspondendo a
umvalor intermédio no conjunto dos concelhos da AMP (Área Metropolitana do Porto). Verificase uma situação idêntica em relação à taxa de desemprego, com um valor de 8% dos residentes
deste concelho.
Na distribuição da população por sectores de atividade, o sector dominante em 2001 era o setor
terciário com cerca de 67% de cativos, revelando um grande crescimento nas últimas décadas
em detrimento do sector secundário (com cerca 32% da população ativa) e, sobretudo, do
primário, pouco importante e já com um carácter residual (1% de cativos).
Verifica-se uma especialização do concelho nos sectores da pesca, indústrias de alimentação,
bebidas e tabaco, indústrias metalúrgicas de base, indústrias da fabricação de produtos
metálicos e de máquinas e material de transporte, comércio a retalho, transportes e
armazenagem, e administração pública e defesa nacional.
Atividade Piscatória em Angeiras
Constituindo a atividade piscatória a principal atividade económica da área de intervenção,
apresenta-se neste ponto uma breve caracterização da mesma.
A pesca tem sido em Portugal desde sempre uma importante fonte de subsistência,
especialmente para as comunidades ribeirinhas, estando muitas delas quase totalmente
dependentes desta atividade e de outras com ela relacionadas.
A comunidade piscatória de Angeiras é um exemplo paradigmático de uma população
dependente da atividade piscatória.
Conforme já referido, segundo os dados disponibilizados pela Associação Mútua dos Armadores
de Pesca de Angeiras, em Setembro de 2007, encontravam-se nesta data na Praia de Angeiras
registadas 40 embarcações (22 da pesca local que entram diariamente na Praia de Angeiras, 7
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da pesca local que entram ocasionalmente na Praia de Angeiras, e 11 da pesca desportiva) e
108 pescadores (arrais e marinheiros) no ativo.
Não obstante os constrangimentos a que está sujeita a comunidade piscatória de Angeiras, a
atividade piscatória continua a permitir o sustento de algumas dezenas de famílias na Praia de
Angeiras. Tal deve-se, em grande parte, à relativa abundância de recursos piscatórios cuja
captura se faz única e exclusivamente com base em artes de pesca tradicionais, designadamente
a mugiganga e a sombreira.
A construção recente do novo mercado de Angeiras comprova que a atividade piscatória em
Angeiras é, de facto, uma atividade em que o concelho de Matosinhos aposta e com
possibilidades sólidas de manutenção a longo prazo caso as melhorias previstas,
designadamente a Obra Marítima de Abrigo, se concretizem.
Infraestruturas
Usufruindo do seu posicionamento geográfico dentro da Área Metropolitana do Porto, o concelho
de Matosinhos possui condições de acessibilidade razoáveis no âmbito nacional e regional.
A rede rodoviária do concelho é servida por cinco vias principais:
•

Estrada da Circunvalação (EN12);

•

Via Rápida (EN 107);

•

Via Norte (EN 13);

•

Via de Cintura Interna (IC 24);

•

IP4 – Porto/Quintanilha.

Estas vias que condicionam toda a restante rede rodoviária estão vocacionadas para tráfego
rápido de atravessamento, permitindo fáceis ligações com o exterior. Esta posição de forte
acessibilidade é ainda reforçada pela passagem no limite Este do concelho da Autoestrada A3
(Porto/Braga) correspondente a um dos troços do Itinerário Principal IP1 e pela existência de
Circular Regional Interna do Porto (CRIP) nas proximidades do limite Sul do concelho.
A freguesia de Lavra, e mais propriamente a Praia de Angeiras, é servida pela estrada marginal
que liga a Praia de Angeiras à Via Rápida (EN 107/IC1) a sul, e à Via Norte (EN 13) a norte.
Em termos ferroviários, o território do concelho de Matosinhos é atravessado por duas linhas: a
linha da Circunvalação de Leixões (de acesso ao Porto de Leixões) e a Linha da Póvoa.
A linha Lousada/Guimarães, partindo da Senhora da Hora tem ainda o início do seu traçado no
território do concelho. Na Praia de Angeiras não existem infraestruturas ferroviárias.
Considera-se que a caraterização de referência efetuada no EIA, ao nível do descritor ambiental
“Socio economia”, é adequada e suficientemente aprofundada.
Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes Ambientais
De acordo com o EIA, a análise de impactes foi orientada de forma a ser dado especial ênfase
aos efeitos do projeto ao nível da atividade piscatória na Praia de Angeiras.
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O EIA identifica e classifica, os impactes ambientais associados às ações do projeto, nas suas
diferentes fases, durante a sua vida útil.
Na fase de construção, o EIA classifica o impacte associado à criação de emprego, como positivo
e significativo, embora não quantifique o número de postos de trabalho, diretos e indiretos,
previstos, o que torna difícil de avaliar a sua significância tanto mais que serão temporários, já
que se espera que esta fase tenha a duração de apenas 12 meses.
Tratando-se de um empreendimento que comporta um volume de investimento não muito
elevado, o estudo refere ainda o impacte positivo do projeto com alguma importância para a
economia do concelho.
Ainda na fase de construção, os impactes decorrentes da incomodidade para o quotidiano dos
habitantes da Praia de Angeiras e banhistas da praia, sobretudo na área mais próxima da área
de implantação do projeto, constitui um impacte negativo localizado, embora pouco significativo,
de carácter temporário e reversível.
Na fase de exploração, o EIA classifica os impactes como sendo, de um modo geral, positivos,
significativos, permanentes e irreversíveis, ao nível do aglomerado da Praia das Angeiras e,
sobretudo, do núcleo piscatório, tendo em conta que a Obra Marítima de Abrigo reduzirá, para
cerca de metade, os dias de inoperacionalidade da frota de pesca, face às condições de
assinalável perigosidade devido à forte agitação do mar, criando assim um constrangimento ao
desenvolvimento desta atividade de sustento por parte dos pescadores.
Para além disso, prevê-se que a implementação do projeto promova a captação de novos jovens
pescadores uma vez que o ambiente de negócio da venda de pescado é claramente favorável e
atrativo. Esta situação configura, assim, um impacte positivo, significativo, permanente e
irreversível.
O Estudo salienta, ainda, que o projeto da Obra Marítima de Abrigo se encontra e associado a
um Plano de Intervenções para a valorização e requalificação da frente marítima do aglomerado
urbano e zona piscatória, com melhoria de infraestruturas e instalações de apoio à atividade
piscatória, tratamento, comercialização e armazenagem de pescado e de valorização turística
local.
Por esta razão, considera o EIA que os efeitos positivos na atividade piscatória serão, não só ao
nível das condições de abrigo para as embarcações, mas também ao nível das condições de
trabalho e infraestruturas para o exercício desta atividade.
Por esta razão, prevê-se um aumento na procura da zona balnear a sul da Praia de Angeiras em
consequência da criação de uma zona de águas mais calmas proporcionada pelo molhe,
transmitindo aos banhistas uma sensação real de maior conforto e segurança.
Não obstante, de acordo com o EIA, para além desta alteração relativamente ao possível uso
balnear da zona protegida da agitação, não se prevê que o núcleo piscatório venha a expandirse, já que a construção de habitação nesta zona está há muito tempo condicionada pelas
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vicissitudes na natureza sensível do local. Por outro lado, e dado que o areal frente ao núcleo é
também utilizado na preparação das artes da pesca, não poderão ser desenvolvidos outros usos
nesta zona. Também a zona marítima esta terá de estar desimpedida para que as embarcações
de pesca se façam ao mar sem quaisquer constrangimentos, já que os fundos apresentam
profundidades reduzidas onde afloram diversos leixões, pese embora alguns tenham sido
removidos no âmbito do já mencionado projeto de dragagem do canal de acesso.
De acordo com o exposto anteriormente, considera-se que a construção da Obra Marítima de
Abrigo na Praia de Angeiras induzirá uma melhoria significativa na qualidade de vida da
comunidade

piscatória

com

o

consequente

desenvolvimento

económico

local,

consubstanciando, assim, um impacte positivo muito significativo, permanente e de moderada
magnitude.
Medidas de Minimização, Potenciação e/ou Compensação
De um modo geral, considera-se que o EIA apresenta adequadas medidas de minimização dos
impactes negativos e medidas de potenciação dos impactes positivos identificados nas diferentes
fases do projeto, que deverão ser implementadas. Excetuam-se as medidas referentes
unicamente à segurança e não aos aspetos de índole ambiental, como aquelas que se
relacionam com a fiscalização da obra e as que decorrem da legislação como as referentes ao
acompanhamento pós-AIA e ao cumprimento do código da estrada. Assim, deverão ser deverão
integralmente cumpridas as medidas especificadas no Capítulo 11 deste parecer.
Monitorização
O Plano de monitorização proposto para o presente descritor prevê a elaboração um relatório
semestral relativo à receção e processamento das eventuais reclamações e pedidos de
informação que constantes do livro de registo que deve ser disponibilizado e publicitado na Junta
de Freguesia e no estaleiro da obra.
O referido relatório deverá ser remetido e submetido à apreciação da Agência Portuguesa do
Ambiente, na qualidade de Autoridade de AIA.
De um modo geral, e no âmbito do descritor “Socio economia” considera-se que os impactes
negativos do projeto são pouco significativos e apenas assumem algum significado na fase de
construção. Como impactes positivos, considerados muito significativos, salientam-se os efeitos
muito positivos na qualidade de vida da população, pela melhoria significativa nas condições de
trabalho e pela criação de emprego e dinamização das atividades económicas.
Assim, e no que respeita à preponderância do descritor em análise entende-se que o mesmo
deverá ser considerado como determinante. Do exposto, emite-se parecer favorável ao projeto
apresentado, condicionado à implementação das medidas de minimização indicadas para as
diferentes fases de implementação do projeto, bem como do Plano de monitorização proposto.

7.8 Património cultural
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Relativamente ao fator Património Cultual, como é referido no EIA, a metodologia adotada teve
em conta, por um lado, o tipo de terreno em análise (submerso rochoso e areal na praia), as
recomendações da tutela do Património Cultural e também a existência de Património
classificado na envolvente do projeto, assim como o tipo de obra em projeto e perspetiva de
movimentação de veículos pesados no areal durante a fase de execução.
Procedeu-se a uma recolha da informação disponível sobre a área de estudo sendo que o projeto
localiza-se numa área de grande interesse, a praia de Angeiras, com grande densidade de
vestígios arqueológicos relacionáveis, sobretudo com uma intensa ocupação romana para
exploração dos recursos marítimos no litoral compreendido entre o rio Leça e o Ave.
A bibliografia aponta para a presença de importante área portuária pelo menos no período
romano, associada à presença de uma villa com vocação para a exploração de recursos
marinhos e sua transformação.
Esta villa foi descoberta em 1900 no Fontão de Antela, junto ao mar, mesmo por detrás da igreja
da Freguesia de Lavra. A estação arqueológica situa-se a sul da área de influência do projeto,
contudo, uma vez que a mesma não foi estudada, desconhece-se a extensão total da área de
ocupação havendo notícia de achados de elementos arquitetónicos com ela relacionados sob os
areais da praia de Angeiras.
Destaca-se na área de incidência do projeto um conjunto de cetárias (tanques construídos em
época romana para transformação de produtos piscícolas), classificados como MN - Monumento
Nacional (Decreto n.º 251/70, DG, I Série, n.º 129, de 3-06-1970). Os tanques foram encontrados
em 1965, na praia de Angeiras, num conjunto de quatro grupos de tanques de salga num total
de cerca de trinta tanques e foram possivelmente construídos entre os séculos III e IV d. C.
A classificação refere-se a seis conjuntos constituídos por vinte e dois tanques de forma
retangular e trapezoidal. De uso industrial romano, estas cetárias foram estruturadas com seixos
assentes num suporte de barro amassado e apartadas umas das outras através de muretes
levantados com lajes graníticas, eles próprios preenchidos com rodapé de seixos e barro.
Para a mesma praia há ainda notícias da existência de “pisos de burgo” sob as casas construídas
no areal. Trata-se de plataformas feitas a partir da disposição ordenada de seixos rolados sobre
camada argilosa. Têm forma de tanques de muito pouca profundidade, com pequeno rebordo.
Nos anos oitenta do século passado foi escavado, no areal, um destes pisos descoberto em
1979. Nos trabalhos realizados constatou-se uma clara relação entre estes “pisos” e tanques
escavados na rocha de época romana.
Foi possível igualmente perceber, a partir de inquérito junto da comunidade local, que estes pisos
(a que a população chama “eiras”) são muito frequentes ao longo da praia estando na maior
parte dos casos ocultos sob o areal. O núcleo principal é constituído por 16 destas estruturas
agrupadas numa superfície de 8x14m.
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Em 1991 e 1992 foram realizados trabalhos arqueológicos na praia de Angeiras durante os quais
se confirmou a existência de novo núcleo de tanques (núcleo E de Joel Cleto) e se estudou o de
maiores dimensões (núcleo A de Joel Cleto). Uma publicação de 1995/1996 faz a síntese dos
conhecimentos no que respeita a património na praia de Angeiras sendo apresentada cartografia
de localização dos diversos núcleos no EIA (Ver Fig. 62 e Fig. 63 no EIA, 2017).
Os fenómenos de assoreamento e erosão costeira que se verificam já a partir de época romana
e que se intensificaram no último século produziram transformações geomorfológicas do litoral
entre Minho e Vouga. Este facto, leva a admitir, à semelhança de idêntico fenómeno noutros
pontos da costa portuguesa, a possibilidade de poderem ocorrer vestígios desta antiga ocupação
em área da praia hoje submersa, nomeadamente, estruturas portuárias.
Relativamente ao património subaquático foram inventariadas cinco ocorrências para a praia de
Angeiras ou imediações, todas respeitantes ao século XX conforme o Quadro 34 do EIA, e às
quais se acrescentou o vapor norueguês JAMAICA que naufragou a 1 de Janeiro de 1915 no
Penedo Raivoso próximo do leixão da Praia de Angeiras.
Apesar de não haver informação sobre vestígios de navegação para épocas mais recuadas, o
troço de litoral em estudo oferece um forte potencial. A presença da intensa ocupação romana
neste litoral implica uma navegação de altura, grande cabotagem e pequena cabotagem com
respetivas áreas portuárias. Muitos dos castros do norte litoral atestam a navegação atlântica
com a presença frequente de materiais mediterrânicos decorrentes de um controle púnico do
comércio atlântico em período pré-romano. A costa ocidental da Península Ibérica foi a estrada
da rota do estanho logo a partir da Idade do Ferro havendo claros indícios de navegação em
grande escala por toda esta costa já a partir de meados do 2º milénio a.C.
Em Setembro de 2007 foram realizadas sondagens na praia ao longo do traçado terrestre então
previsto para a passagem de máquinas e camiões de apoio à futura obra. As sondagens
comportaram a abertura de 11 poços com as dimensões de 4mx4mx2m (estava inicialmente
previsto a abertura de 12, sendo que a localização pré definida do último poço estava
completamente desassoreado e apenas se observou a existência de rochas). Segundo o EIA
das sondagens realizadas ao longo da praia, não houve nenhum registo de cariz arqueológico.
Refira-se que no areal foi recolhido um pandulho fragmentado. Trata-se de peso em barro cozido,
com dois orifícios, utilizado nas redes de pesca ou na pesca à linha. Conhecem-se ocorrências
de materiais idênticos no rio Tejo, no Mondego e lagoa de Óbidos. A morfologia desta peça
apresenta cronologia longa sendo conhecido o seu uso desde o século XVI até à atualidade.
Segundo o EIA foram inventariadas a partir da consulta da base de dados em meio aquático 5
ocorrências patrimoniais para a praia de Angeiras ou imediações: Oevenum, Vapor (nº 4165);
Silvrian, Vapor (nº 4263); Bolgor, Vapor (4264); Sucess, Lugre (nº 4278) e U 1277, Submarino
(nº 4343).

AIA n.º 2960 | Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras | Parecer da Comissão de Avaliação

55

Para a área submersa onde será implantado o molhe foram realizados trabalhos de prospeção
subaquática, visual na zona rochosa e com recurso a um detetor de metais AQUASCAN nas
zonas com sedimento arenoso, tendo-se registado uma anomalia.
Após a verificação através da escavação manual foi encontrada uma peça em ferro, que poderá
muito provavelmente pertencer a um elemento de caldeira de um vapor que poderá indiciar a
ocorrência de naufrágio no local uma vez que tal como foi anteriormente referido há registo na
base de naufrágio deste tipo de navios na praia de Angeiras.
Avaliação de Impactes
Considerando a tipologia do projeto podem ocorrer impactes sobre o Património Cultural aquático
e terrestre na fase de construção e de exploração.
O projeto prevê ações que poderão induzir impactes negativos. Na fase de construção insere-se
a instalação e operação do estaleiro e estruturas de apoios; dragagens; eliminação do material
dragado excedentário e a construção da infraestrutura portuária. Na fase de exploração inclui-se
a presença “física” do molhe e seu funcionamento e as atividades de manutenção periódicas.
Relativamente ao meio terrestre os potenciais impactes estão relacionados com a localização do
estaleiro, localização de equipamentos e infraestruturas e movimentação de maquinaria pesada
e viaturas.
Segundo o EIA, no areal não se prevê afetação de património se respeitados os percursos
previstos no projeto para a passagem de veículos pesados para acesso ao local de obra contudo
uma vez que se desconhece com exatidão os limites do sítio arqueológico não se pode excluir a
possibilidade de ocorrência de impactes negativos durante as inúmeras ações previstas na fase
de construção.
Considerando que as sondagens realizadas na praia/no areal apenas incidiram sobre o acesso
então definido pelo IPTM para a passagem de camiões, é necessário garantir que não ocorrerão
impactes negativos decorrentes da circulação de veículos pesados.
No que respeita ao núcleo de vestígios conhecidos a sul da futura obra (núcleo F), também
segundo o EIA, não se prevê a sua afetação, após a construção do molhe, dadas as
características geomorfológicas e hidrodinâmicas do troço costeiro em que se situam, bem como
à distância, cerca de 50 metros, que este dista da linha de costa e à cota a que se situa
relativamente ao nível médio do mar, isto é mais cerca de 6 metros.
De facto, o estudo realizado pela Hidromod (Volume 3 – Anexo Técnico – Estudos de Modelação
matemática, revisto em julho 2017), parece apontar para uma afetação diminuta do areal a sul
da obra, nos primeiros anos após a construção do molhe até à reposição do equilíbrio
sedimentar, o qual deverá ser conseguido (ainda de acordo com este estudo), em parte através
do aproveitamento, para esse fim, de areias das dragagens na fase de exploração. Como reforço
natural de proteção este núcleo conta ainda com a presença de uma barreira de afloramentos
rochosos na linha de interface terra-mar.
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As sondagens efetuadas na praia até aos 2m de profundidade não revelaram ocorrências não
podendo, no entanto, ser garantido que, naquelas em que não foi atingida a rocha não existam
vestígios preservados a maior profundidade. A existirem, a espessura de sedimentos em
presença garantirá proteção.
Quando ao meio aquático atendendo aos resultados obtidos no decurso dos trabalhos de
prospeção já realizados com a presença de arqueossítios subaquáticos na área de estudo não
pode excluir-se a existência de objetos isolados ou partes de antigos contextos ainda
preservados.
Nos trabalhos subaquáticos a localização de uma peça em ferro provavelmente pertencente à
caldeira de um vapor está de acordo com os dados de naufrágios de vapores nos rochedos da
praia de Angeiras no século XIX. Esta peça encontrava-se isolada não havendo outros materiais
associados.
No entanto, a presença de camada de areias de espessura variável sobre o fundo irregular
constituído por rocha poderá ocultar material não detetado visualmente ou com o detetor de
metais. Este aparelho permite a deteção de massas metálicas de dimensões consideráveis até
aos três metros no interior dos sedimentos (caso de bocas, de fogo, por exemplo) e até 30 cm
no caso de pequenas massas (moedas, por exemplo). Isto significa que materiais não metálicos
como a madeira ou a cerâmica, se presentes no interior dos sedimentos não são detetados.
Na fase de exploração as atividades de manutenção e utilização do canal poderão causar
impactes negativos.
Condicionantes e Medidas de Minimização
O EIA propõe um conjunto de medidas de minimização gerais e específicas tendo por base a
DIA emitida em 2009, e revistas em 2017 (Quadro 43 do Relatório Síntese), que carecem de
reformulação e deverão ser complementadas. Assim, considerando a análise efetuada no âmbito
do presente procedimento de AIA deverão ser cumpridas as condicionantes e medidas de
minimização apresentadas no Capítulo 11.
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7.9 Paisagem
Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos
paisagísticos, e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da
Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo insere-se no
Grande Grupo de Paisagem: D - Área Metropolitana do Porto. Hierarquizada dentro deste grande
grupo, num nível inferior as Unidades de Paisagem insere-se na unidade (29) Litoral a Norte do
Porto.
Foram ainda identificadas subunidades homogéneas de paisagem, de acordo com as suas
características biofísicas e ocupação do solo, que passam a descrever-se:
Subunidade “Praia”
Esta unidade de paisagem corresponde a uma área aplanada que se desenvolve pela linha de
maré ao longo de uma extensão considerável. A largura do areal é variável mas não atingindo
dimensão expressiva, sendo possível, observar zonas residuais de areal que outrora
constituíram dunas primárias, atualmente muito degradadas, pese embora existirem passadiços
que têm contribuído para reduzir a carga sobre as mesmas.
O areal é interrompido apenas pelas linhas de água, que desaguam na frente marítima, com
especial relevância para a foz do rio Onda, e pela presença de formações rochosas, sobretudo
na envolvente e a norte do núcleo piscatório da Praia de Angeiras.
Subunidade “Frente Urbana”
Esta unidade de paisagem desenvolve-se numa faixa ao longo da linha de costa, praticamente
contínua, desde a povoação de Agudela até ao limite norte do núcleo piscatório da Praia de
Angeiras, sendo interrompida somente no vale da ribeira de Carreira ou Certagem, na envolvente
de Lavra, alongando-se também para o interior através da rede viária.
Este contínuo edificado contíguo à linha de costa, difere da construção dispersa no restante
território a nascente, pela elevada densidade que apresenta. Os espaços verdes permanecem
na malha edificada de forma residual, correspondendo na sua maioria a espaços degradados em
lotes urbanizáveis expectantes.
Em oposição, o território periurbano a sul da referida linha de água, embora ainda marcado pela
matriz agrícola, tem vindo nas últimas décadas a sofrer um crescimento urbano exponencial,
fragmentando fortemente a paisagem, outrora rural e em contacto com o oceano.
Não se expande para norte uma vez que a faixa costeira, a norte do rio Onda, apresenta ainda
características naturais que justificaram a sua classificação como Reserva Litoral de Vila do
Conde e Reserva Ornitológica do Mindelo.
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Nesta unidade de paisagem localiza-se o Núcleo Piscatório da Praia de Angeiras, aglomerado
urbano adjacente à área de implementação do Projeto em estudo. Trata-se de um aglomerado
consolidado, denso e diversificado, que se desenvolve paralelamente à linha de costa ao longo
da Av. da Praia de Angeiras. É constituído por edifícios que variam entre um e dois pisos, do tipo
plurifamiliar, mas englobando também áreas de comércio e serviços.
Nas traseiras da avenida, e virada para o mar, para o local onde se implantará o futuro molhe de
abrigo, encontram-se as casas de mar onde os pescadores guardam todos os seus apetrechos
de apoio à pesca, os aprestos marítimos.
No areal junto às construções referidas encontram-se as embarcações e outros materiais de
apoio à atividade, tais como as redes de pesca. Esta zona de praia, afeta à atividade piscatória
e com afloramentos rochosos no areal e no mar não é utilizada como zona balnear.
Subunidade “Plataforma Agrícola de Lavra”
Esta unidade de paisagem integra a zona de morfologia aplanada que se estende desde os
contrafortes da serra de Valongo, a nascente, até à subunidade “Frente urbana”. A sua
localização geográfica privilegiada, próxima do mar e da cidade do Porto, determinou que este
território de cariz rural fosse perdendo esse carácter para dar lugar a um território desorganizado
e difuso onde coexistem áreas comerciais, industriais e urbanas, na maioria das vezes sem
relação com a actividade agrícola que as envolve.
Contudo, a degradação/descaracterização da paisagem é mais significativa a nascente da A28.
A área de estudo integra-se numa área, onde apesar das grandes transformações operadas, se
mantêm ainda resquícios da sua identidade original. O “campo” permanece a matriz,
preenchendo de verde fresco os interstícios dos aglomerados urbanos, função da presença de
terrenos férteis e de elevada disponibilidade hídrica.
A rede hidrográfica é demarcada sobretudo pelo rio Onda e pelas ribeiras da Carreira e do Corgo.
Estas linhas de água estruturam a paisagem nomeadamente através da interrupção do contínuo
construído ao longo da linha de costa. A par das linhas estruturais naturais referidas acrescem
os muros de pedra a ladear às propriedades agrícolas, compartimentando a paisagem e
mantendo alguma da sua identidade.
Como já foi mencionado, a matriz agrícola é intercalada por aglomerados urbanos que se
espraiam ao longo da rede viária e por pequenos povoamentos mistos de pinheiro bravo e
eucalipto, denominados regionalmente de bouças. Os aglomerados urbanos apresentavam na
sua génese ligações às atividades principais das povoações, a agricultura e a pesca, sendo
caracterizadas pelas simples casas rurais. Atualmente estas partilham o espaço urbano com
novas edificações dispostas muitas vezes de forma aleatória, contribuindo assim para a
degradação deste pequenos núcleos urbanos.
Esta unidade de paisagem aproxima-se da linha de costa apenas no vale da ribeira de Carreira
e no limite norte, na zona integrada na Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde
e Reserva Ornitológica de Mindelo.
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Esta área apresenta um mosaico diversificado de habitats onde se incluem cordões dunares,
rochedos, zonas húmidas, bouças e áreas agrícolas. É um território no qual a interação entre o
homem e a natureza se desenvolve de forma mais equilibrada em contraste com o restante
território desta paisagem integrada na área metropolitana do Porto.
Análise visual da Paisagem
A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. Estes foram avaliados
para uma faixa de 3km em redor do traçado proposto para a linha. No que respeita a esta análise,
a área de estudo, de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma:
Qualidade Visual da Paisagem
Genericamente é um território que tende para um predomínio de ocorrência de áreas com
Qualidade Visual “Média”, função da presença de uma matriz agrícola, ocupação valorizada pelo
respeito pelas estruturas naturais da paisagem, assim como pelos aglomerados mais antigos,
integrados na paisagem mas sem características fortes que os distingam pelo valor cénico. Estas
circunstâncias assumem um papel determinante, neste território, no que se refere ao
enquadramento de zonas mais degradadas, atenuando o impacte visual negativo resultante da
construção dispersa no território.
As manchas urbanas que se alastram ao longo da rede viária, marcadas pelo crescimento difuso
e por uma arquitectura pobre e dissonante, descaracterizam profundamente a paisagem e
diminuem o seu valor cénico, traduzindo-se em áreas de reduzida qualidade visual.
Na classe “Elevada”, integram-se valores visuais que apresentam menor acção antrópica, como
a frente de praia, o vale do rio Onda e a Reserva Regional Litoral de Vila do Conde e Reserva
Ornitológica do Mindelo.
No caso particular da localização do molhe de abrigo, em análise, situa-se em área considerada
como tendo qualidade visual “Elevada”, uma vez que correspondente não só ao areal como a
uma zona de afloramentos rochosos no mar defronte ao núcleo piscatório de Angeiras.

Figura 1 – Afloramentos rochosos ao qual vive fixo um organismo vivo
- a barroeira (Sabellaria alveolata) – que introduz alterações no substrato.
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Capacidade de Absorção Visual
A área em estudo tende maioritariamente para apresentar Capacidade de Absorção Visual “Baixa”. O
território, embora aplanado e predominantemente agrícola, ocupação com reduzida capacidade de
dissimulação visual, apresenta uma elevada dispersão humana que, por um lado, incrementa a
visibilidade e reduz a capacidade de absorção, mas, por outro, cria volumetrias no território que
impedem o prolongamento de eixos visuais.
Os aglomerados urbanos apresentam assim elevada capacidade de absorção, pelo obstáculo ao
alcance visual que determinam, mas na sua envolvente (bacia visual) a absorção manifesta-se, com
raras exceções, reduzida. Estas exceções estão associadas à presença de outros obstáculos visuais
na envolvente, manchas florestais e áreas agrícolas heterogéneas, pela presença de sebes de
compartimentação e culturas arbóreas, que se traduzem, respetivamente, em áreas de elevada e
moderada capacidade de absorção visual.
As superfícies destituídas de volumes que se assumam como obstáculo ao alcance visual, as parcelas
agrícolas, a praia e o mar apresentam reduzida absorção visual.
O molhe de abrigo em estudo localiza-se numa zona de reduzida capacidade de absorção visual ao
largo do núcleo piscatório de Angeiras.
Sensibilidade Visual
O território em análise, e definido pela área de estudo, caracteriza-se, quanto a este parâmetro, como
apresentando maioritariamente Sensibilidade Visual “Elevada”, de acordo com a cartografia, que se
deve à frequente presença humana num território marcado pela morfologia aplanada e uma ocupação
predominantemente agrícola, com reduzida capacidade de dissimulação visual. Acresce a presença da
praia e do oceano, indiscutivelmente áreas de elevada Sensibilidade visual.
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.
Impactes na Paisagem
A implantação de uma estrutura desta tipologia induz necessariamente a ocorrência de impactes
negativos na Paisagem. Os seus efeitos refletem-se, numa primeira fase, numa intrusão visual
determinada fundamentalmente pela presença de máquinas e equipamentos, assim como das ações
que as mesmas vão gradualmente desempenhando na construção do molhe.
Progressivamente, as referidas ações, vão-se também traduzindo em alterações diretas/físicas,
resultantes alteração da morfologia, e, neste caso concreto, do fundo rochoso, que por sua vez, também
se vão constituindo como impactes visuais.
A progressiva construção do molhe irá traduzir-se num impacte visual cada vez mais relevante, à
medida que se verifica um aumento da sua extensão e altura. As alterações diretas/físicas introduzidas
na Paisagem, permanecem para além da Fase de Construção com o soterramento do fundo rochoso.
Por outro lado, a dimensão e volume refletir-se-ão na escala de referência do local, condicionando
assim a leitura da paisagem.
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Sendo uma estrutura, linear e contínua, com 448m, que fica emersa o seu impacte visual permanecerá
durante a sua via útil, estimada em 50 anos.
Os impactes identificados são:
Fase de construção
Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário a permanente, cuja magnitude
de ocorrência, temporal e espacialmente, dependem da intensidade da acção, ou seja, do grau de
desorganização do espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau de visibilidade
para a área de intervenção. Assim, os impactes identificados são:
Impactes de natureza estrutural e funcional
•

Destruição física de afloramentos rochosos: resultante da construção do molhe sobre o
fundo rochoso, parcialmente emerso. Parte, cerca de 15%, do fundo rochoso será perdido
de forma irreversível.
- Impacte negativo, directo, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude e
pouco significativo.

•

Alteração da morfologia e linha de costa: introdução de um “aterro” constituído pelo molhe
com uma inserção segundo uma diagonal à linha de costa.
- Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude e pouco
significativo.

Impactes de natureza visual
•

Desordem visual: devido à presença e circulação de máquinas pesadas e a todas as ações
associadas à sua atividade – transporte de materiais, colocação de pedra, a par da
diminuição da visibilidade devido ao aumento dos níveis de poeiras.
- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, magnitude reduzida a média e pouco
significativo a significativo.

•

Alteração da tonalidade da água – impacte decorrente da dissipação de materiais na
superfície e na coluna de água que se expandirá para sul junto à linha do areal.
- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, magnitude reduzida a média e
significativo (pontualmente e na fase/período de enchimento do núcleo do molhe com ToT).

•

Construção do molhe – a colocação de pedra para formar o corpo/núcleo do molhe
determinará o desenvolvimento progressivo do seu crescimento, em extensão e em volume.
Afirmando-se progressivamente, pela sua maior expressão visual, como uma intrusão
visual.
- Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude reduzida a média e
pouco significativo a significativo (quando completo).
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Fase de exploração
Durante esta fase, os impactes são de natureza visual e decorrem fundamentalmente da intrusão
visual que a presença da estrutura representa.
De acordo com a Bacia Visual, apresentada no EIA, o Projeto é potencialmente visível em toda
a faixa urbana litoral, assim como em todo o extenso areal, intercetado pela Área de Estudo, que
revela níveis de qualidade visual “Elevada”. O impacte visual negativo faz-se ainda sentir na parte
sul da área de Paisagem Protegida regional Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de
Mindelo. Pesa, neste último caso, a diminuição da significância do impacte visual negativo, a
distância ao molhe.
Os impactes identificados são:
•

Presença física do molhe: a presença permanente do molhe contribuirá para a redução da
qualidade cénica do local. Constituir-se-á como uma intrusão visual, por se interpor no
sistema de vistas contínuo sobre o mar/oceano, que hoje se disfrutam a partir do areal. Por
outro lado, será um corpo artificial em toda a sua expressão/manifestação visual - pela sua
forma, dimensão e volume - refletir-se-á na alteração da linha de costa e na escala de
referência do local, condicionando assim a leitura da paisagem. A sua presença determinará
ainda, a perda irreversível de valores visuais naturais, caso dos afloramentos rochosos ao
qual vive fixo um organismo vivo - a barroeira (Sabellaria alveolata) – responsável pela
permanente dinâmica e variação da superfície do fundo/aforamento rochoso.
- Impacte é negativo, certo, local, permanente, irreversível, de magnitude reduzida a média
e pouco significativo a significativo (na sua proximidade).

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 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.
A alteração do ambiente visual subaquático, é significativa com redução da sua qualidade cénica.
Fase de Desactivação
O desmantelamento desta estrutura linear envolverá a remoção dos materiais inertes que
constituem o núcleo do molhe assim como do seu revestimento. Associado a estas operações
haverá a circulação de veículos, máquinas e gruas. Consideram-se os impactes semelhantes à
fase de construção. Contudo, a remoção, neste caso, de um fator intrusivo na paisagem, e ao
longo de uma extensão apreciável, após estas operações, considera-se como um impacte
positivo significativo.
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Impactes Cumulativos
Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na área de outras
infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras perturbações que contribuam para a
alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem. Não se regista a
presença de Projetos de igual ou diferente tipologia que possam ocorrer em sobreposição
espacial e/ou temporal.
Considerações finais
O Projeto em avaliação corresponde à Obra Marítima de Abrigo do porto piscatório de Angeiras.
A obra envolve a construção de molhe de abrigo (quebra-mar) com cerca de 448 m de
comprimento, com estrutura clássica de taludes protegida por mantos de enrocamentos e, na
cabeça, 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.
A previsão de prazo para realização da obra é de 12 meses. A colocação do enrocamento e dos
blocos Antifer, está estimada em cerca de 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.
Este prazo poderá ser inferior em fase de execução da empreitada se a programação permitir a
construção em condições meteorológicas favoráveis.
No que se refere à Área de Estudo, considera-se, genericamente, como sendo um território que
tende para se situar na classe de Qualidade Visual “Média”, função da presença de uma matriz
agrícola, ocupação valorizada pelo respeito pelas estruturas naturais da paisagem, assim como
pelos aglomerados mais antigos, integrados na paisagem mas sem características fortes que os
distingam pelo valor cénico. Neste contexto, importa destacar algumas áreas que se inserem na
classe “Elevada”, por integrarem valores visuais que apresentam menor ação antrópica, como a
frente de praia, o vale do rio Onda e a Reserva Regional Litoral de Vila do Conde e Reserva
Ornitológica do Mindelo.
No caso particular da localização do molhe de abrigo, em análise, situa-se em área considerada
como tendo qualidade visual “Elevada”, uma vez que correspondente não só ao extenso areal
como a uma zona de afloramentos rochosos, e recifes de Sabellaria alveolata, emersos defronte
ao núcleo piscatório de Angeiras. Considera-se, a destruição e ocultação deste valor visual, como
um impacte local mas significativo.
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Na Fase de Construção, os impactes decorrem, numa primeira fase, sob a forma de uma
intrusão visual, determinada, fundamentalmente, pela presença de máquinas e equipamentos,
assim como das ações que as mesmas, gradualmente, vão desempenhando na construção do
molhe. Progressivamente, as referidas ações, vão-se também traduzindo em alterações
diretas/físicas:
• Alteração da linha de costa com a inserção do molhe em diagonal à linha de costa.
• Alteração da morfologia natural da praia na zona de enraizamento do molhe.
• Soterramento e destruição irreversível do fundo rochoso e da parte emersa.
• Introdução de um “aterro” constituído pelo molhe.
• Dispersão na superfície e coluna de água de partículas terrosas em suspensão.
Todos estes impactes, por sua vez, também se constituirão como impactes visuais:
• Progressivo aumento da intrusão visual pela progressiva proeminência /altura e extensão)
da construção do molhe artificial.
• Diminuição da visibilidade devido ao aumento dos níveis de poeiras.
• Alteração da tonalidade da água por turbidez na frente da praia a sul do molhe.
• Progressiva descontinuidade visual da linha natural da costa.
• Progressiva alteração da escala da referência do local condicionando a leitura da paisagem.
• Desaparecimento irreversível do fundo rochoso, e emerso, enquanto valor visual.
A sucessiva colocação de pedra para formar o corpo/núcleo do molhe determinará o
desenvolvimento progressivo do seu crescimento, em extensão, em altura e, consequentemente,
em volume. Afirmando-se progressivamente, pela sua maior expressão visual, como uma
intrusão visual. Nessa operação libertar-se-ão poeiras, assim como também se dispersará pela
superfície da água, e coluna, materiais em suspensão que conduzirão à turbidez e à, natural,
perda de qualidade visual da massa de água.
Algumas das alterações diretas/físicas, e consequentemente visuais, introduzidas na Paisagem
na Fase de Construção, transitam para a Fase de Exploração, permanecendo nela de forma
permanente e irreversível.
O molhe na sua dimensão, e forma final, constituir-se-á, de forma permanente, como uma
intrusão visual, devido não só aos seus limites, muito regulares/artificiais, como,
simultaneamente, pela descontinuidade que introduz no campo visual assim como pelo
contraste, com o fundo rochoso, e recifes de Sabellaria alveolata, emersos defronte ao núcleo
piscatório de Angeiras e não afetado.
A presença permanente do molhe contribuirá para a redução da qualidade cénica do local.
Constituir-se-á como uma intrusão visual, por se interpor no sistema de vistas contínuo sobre o
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mar/oceano, que hoje se disfrutam a partir do areal. Por outro lado, será um corpo artificial em
toda a sua expressão/manifestação visual - pela sua forma, dimensão e volume – que se refletirá
na alteração da linha de costa e na escala de referência do local, condicionando assim a leitura
da Paisagem.
A sua presença determinará ainda, a perda irreversível de valores visuais naturais, caso dos
afloramentos rochosos ao qual vive fixo um organismo vivo - a barroeira (Sabellaria alveolata) –
responsável pela permanente dinâmica e variação da superfície do fundo/afloramento rochoso.
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 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.
A alteração do ambiente visual subaquático, é significativa com redução da sua qualidade cénica.
Sendo uma estrutura artificial, linear e contínua, com 448m de extensão e 6 de altura, que fica
emersa o seu impacte visual permanecerá durante a sua via útil, estimada em 50 anos.
De acordo com a Bacia Visual, apresentada no EIA, o Projeto é potencialmente visível em toda
a faixa urbana litoral, assim como em todo o extenso areal, intercetado pela Área de Estudo, que
revela níveis de qualidade visual “Elevada”.
O impacte visual negativo faz-se ainda sentir na parte sul da área de Paisagem Protegida
regional Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo. Pesa, neste último caso, a
diminuição da significância do impacte visual negativo, a distância ao molhe.
Quanto aos impactes visuais sobre observadores potenciais, terão previsivelmente maior
magnitude e significado sobre as zonas habitacionais mais próximas como é o caso da frente
urbana de Anjeiras, onde a comunidade piscatória vive. O impacte visual não se fará sentir sobre
um elevado número de observadores, fora desta frente e dos utentes da praia,
fundamentalmente, a sul do molhe.
Relativamente aos Impactes Cumulativos, não se conhecem Projetos que se sobreponham
temporalmente e espacialmente com o em avaliação.
Tendo em consideração, o atrás exposto e a relevância do Projeto para a Comunidade Piscatória
de Angeiras, que potenciará a sua continuidade e revitalização como tal, assim como para a
manutenção das características e identidade da paisagem urbana piscatória, emite-se parecer
favorável ao Projecto da Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras, em Fase
de Projeto de Execução, condicionando contudo à aplicação estrita das medidas de minimização,
com objetivos preventivos, apresentadas para as diferentes fases do Projeto e constantes deste
parecer.
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8. PARECERES EXTERNOS
Tal como referido na Introdução deste Parecer, dadas as afetações em causa e de forma a
complementar a análise da CA, foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Câmara
Municipal de Matosinhos, Capitania do Porto de Leixões e Instituto de Conservação da Natureza.
•

Câmara Municipal de Matosinhos

A Câmara Municipal de Matosinhos emite parecer favorável ao projeto em apreço:
“(…) no âmbito das competências atribuídas se procedeu à análise do EIA apresentado tendose verificado que o referido EIA apresenta uma adequada identificação e avaliação dos impactes
prováveis que a concretização do projeto pode ter no ambiente, bem como, uma adequada
avaliação das medidas de gestão ambiental destinadas a evitar ou a minimizar os impactes
negativos esperados, pelo que a Câmara Municipal emite o parecer favorável.”
•

Capitania do Porto de Leixões

A Capitania do Porto de Leixões desenvolve uma série de considerações sobre os impactes do
projeto em apreço, bem como, refere algumas lacunas no EIA, designadamente as seguintes:
1. As alterações às dinâmicas sedimentares provocadas com a construção do molhe de abrigo
(quebra-mar) com cerca de 448 m de comprimento, com estrutura clássica de taludes
protegida com mantos de enrocamentos, na cabeça por blocos Antifer, com superestrutura
de betão no coroamento a dotar com Farolim na cabeça irá provocar um desequilíbrio no
litoral com uma falta de transporte dos sedimentos (areias) provocando a erosão (retrocesso
da linha de costa) nas praias a sul desta obra marítima de abrigo e eventual assoreamento
no seu interior.
2. O Farolim a colocar na cabeça carece de parecer técnico da Direção de Faróis e Instituto
Hidrográfico.
3. A construção deste projeto irá provocar no ecossistema marinho, decorrente da destruição
dos afloramentos rochosos, impactes negativos e muito significativos, embora localizados,
sendo permanentes ao nível da perda da comunidade de sabellaria alveolata e das
implicações daí decorrentes.
4. A circulação e sentidos de trânsito indicados no Plano de Intervenção na Zona Piscatória de
Angeiras não espelha a realidade atual. Atualmente a estrutura de circulação viária do núcleo
piscatório baseia-se na Avenida da Praia de Angeiras, com dois sentidos e que faz a serventia
de toda a área, e um percurso de atravessamento pedonal, constituído pela Rua de Angeiras,
Travessa de Angeiras e Travessa Rodolfo Mesquita que dá acesso ao areal.
5. A Análise funcional, também não espelha a realidade atual pelo que a planta apresenta uma
realidade desfasada.
− O Posto da Guarda Fiscal foi vendido pelos serviços, sendo atualmente uma casa de
habitação.
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− A instalação Sanitária Pública existente na Rua de Angeiras, em espaço de DPM está em
completo abandono e degradação.
6. Verifica-se, atualmente, que as acessibilidades e as atualizações das casas-de-mar no núcleo
piscatório de Angeiras, apresentam um grave risco de segurança para quem trabalha, vive e
frequenta aquele local.
As ruas estão fechadas (Trav. De Angeiras e Trav. Rodolfo Mesquita) com blocos de pedras
e esplanadas sem qualquer organização; a Rua de Campanudo, indicada neste estudo como
rua de circulação pedonal, está fechada com uma esplanada.
No referido núcleo está inserido um posto de combustível. As fracas condições habitações
das casas-de-mar, muitas apresentando alterações a nível de tipologia e volumetria,
efetuadas à revelia da entidade administrante e demais entidades envolvidas no processo de
licenciamento das mesmas, são utilizadas com fim diferente para o qual foram licenciadas e
existem licenciamentos caducados. Existem também restaurantes nas traseiras dessas casas
a funcionar sem licença, os quais utilizam as churrasqueiras e esplanadas nas ruas e
impedem a circulação (pelo menos numa faixa) de viaturas de emergência/urgência. A
existência de um foco de incêndio põe em risco a vida das pessoas e impossibilita a circulação
de uma viatura de socorro.
7. A praia de Angeiras situa-se em zona de grande densidade de vestígios arqueológicos, como
tal, deverá a Obra marítima de intervenção ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar
que verifique a existência de achados que possam decorrer durante a sua conceção.
Em setembro de 2007, no local foram efetuados trabalhos de arqueologia com a abertura de
sondagens na praia ao longo do traçado terrestre previsto para a passagem de máquinas e
camiões de apoio à futura obra, sendo assim, deverá esse local estudado ser utilizado para
acesso e circulação de viaturas e estar devidamente sinalizado.
É necessária a criação de um acesso provisório a fim de garantir a proteção do cordão dunar
existente a norte do núcleo piscatório, que deverá ser usado unicamente durante a fase de
obra para aceder ao local da intervenção, devendo este acesso estar devidamente delimitado
e salvaguardando o conjunto de “Tanques de Salga” existentes na Praia de Angeiras e que
está classificado como Monumento Nacional, conjunto este que foi objeto de sondagens
arqueológicas.
Devido á presença do molhe, os conjuntos arqueológicos existentes na praia de Angeiras
poderão vir a ficar parcialmente a descoberto, pelo que deverá ser efetuada uma
monitorização regular nos locais, especialmente após a ocorrência de tempestades
significativas a fim de se proceder atempadamente à sua proteção.
O acompanhamento arqueológico dos trabalhos e da monitorização deverá ser efetuado por
técnicos especializados.
8. 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 areias das dunas locais.
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Quanto as servidões e restrições de utilidade pública constantes da legislação em vigor, que
incidem sobre a área do projeto decorrem dos regimes jurídicos da REN do DPM e das
Servidões de Sinalização marítima, e ainda das áreas de proteção a imóveis classificados
que se encontram fora da área do projeto, verifica-se o seguinte enquadramento da ação
prevista:
−

REN – o projeto está inserido numa área incluída na REN aplica-se, naturalmente o
disposto no regime jurídico estabelecido pelo DL 166/2008, de 22 de setembro, alterado
e republicado pelo DL 239/2012, de 2 de novembro com a alteração introduzida no art.º
20º pelo DL 96/2013, de 19 de julho.

−

DPM – a ocupação dos recursos hídricos do Domínio Público Marítimo (DPM), em áreas
do DPH afeta às administrações portuárias, a competência da autoridade nacional da
água para licenciamento e fiscalização da utilização dos recursos hídricos considera-se
delegada na administração portuária com jurisdição local (no presente caso é à
DOCAPESCA) [cf. N.º 1 do artigo 13º da Lei 58/2005, de 29 de dezembro, republicada
no DL 130/2012, de 22 de junho e DL 16/2014, de 3 de fevereiro].

−

SERVIDÕES DE SINALIZAÇÃO MARÍTIMA – na envolvente da área do projeto, no
núcleo piscatório de Angeiras, estão instalados dois farolins, que auxiliam os pescadores
locais durante a aproximação à terra. Devido às características do projeto, não poderá
ser criada qualquer obstrução ao feixe luminosos com origem naqueles farolins.

−

ÁREAS DE PROTEÇÃO A IMÓVEIS CLASSIFICADOS – os “Tanques de Salga”
localizados a norte da área do núcleo piscatório de Angeiras têm uma área de proteção
de 50 metros em redor, correspondendo, sensivelmente, a círculos de 100 metros de
diâmetro, situando-se a obra fora desta área de proteção.

9. Deverá ser elaborado em tempo, o projeto de assinalamento marítimo provisório das
obras, que deverá ser apresentado para aprovação pela Autoridade Marítima Local, para
que possa estar implantado no início das obras e antes do funcionamento das
instalações. A Autoridade Marítima Local fará a promulgação de Avisos à Navegação
Local, indispensáveis para que sejam criadas as necessárias condições de segurança
para a prática da navegação local, quer diurna, quer noturna.
•

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) refere que o projeto não incide
sobre áreas sujeitas ao Regime Florestal, Áreas Protegidas ou territórios englobados na Rede
Natura 2000. Assim, não fazendo o ICNF parte da Comissão de Avaliação do presente projeto,
considera que, face aos valores ambientais em causa e que poderão a ser afetados por ele, a
respetiva avaliação ambiental deverá ser assegurada pela CCDR territorialmente competente,
enquanto Autoridade Regional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade.
Na sequência da informação veiculada pelos pareceres externos acima sintetizados, apenas o
parecer da Capitania do Porto de Leixões introduziu considerações sobre o EIA, que foram
integrados e considerados nas apreciações específicas efetuadas pelo presente Parecer.
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9. CONSULTA PÚBLICA
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro procedeu-se à Consulta Pública do Projeto “Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória
de Angeiras”, que decorreu durante 20 dias úteis, de 27 de julho a 24 de agosto de 2017.
No âmbito da Consulta Pública foram recebidas sete exposições abaixo mencionadas:
•

Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea - EMFA

•

Autoridade Nacional da Aviação Civil - ANAC

•

Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM.

•

Turismo de Portugal, IP.

•

Infraestruturas de Portugal, SA

•
•

Mútua dos Pescadores - Mútua de seguros, CRL.
Grupo de Ação Costeira do Mar de Angeiras.

Nenhuma exposição se opõe à execução do projeto em análise. Salienta-se que as Associações
Mútua dos Pescadores e Grupo de Ação Costeira do Mar de Angeiras manifestam a sua
satisfação com a execução desta obra há muito esperada.
O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) comunica que o projeto não se
encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea.
A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) refere não são expectáveis quaisquer estruturas
capazes de constituírem um obstáculo à navegação aérea. Na eventualidade da utilização de
gruas na fase de construção, deverá ter em consideração o disposto na Circular de Informação
Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio.
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a inexistência de condicionantes
de natureza radioelétrica aplicáveis ao local em causa pelo que não coloca nenhuma objeção à
implementação deste projeto naquela área.
O Turismo de Portugal, IP informa que não existem, nem estão perspetivados, empreendimentos
turísticos, equipamentos de índole turística ou recursos turísticos num buffer de 1 km que possam
ser afetados de forma direta pela execução da obra. Salienta, contudo, a importância da
efetivação das medidas preventivas de minimização dos impactes gerados, em especial, no que
se refere á paisagem.
As Infraestruturas de Portugal informa que a área, objeto de estudo, não interfere com a Rede
Rodoferroviária sob a sua jurisdição.
A Mútua dos Pescadores – Mútua de seguros, CRL e o Grupo de Ação Costeira do Mar de
Angeiras referem que a construção de um molhe de abrigo constitui uma necessidade efetiva e
partilhada pela comunidade de pescadores da Praia de Angeiras. A sua construção irá contribuir
para uma importante melhoria das condições de segurança de pessoas e embarcações.
Consideram, importante, durante o período das obras, estarem garantidas as condições de
segurança e logística para que os pescadores possam continuar a operar com o menor impacto
possível.
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10. CONCLUSÕES
O projeto da “Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras” tem a sua localização
junto a um pequeno promontório localizado em frente ao núcleo urbano da Praia de Angeiras, na
União das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos.
O objetivo do projeto é melhorar as condições de abrigo durante a aproximação e partida de
embarcações de pesca em relação à agitação marítima predominante de W - NW, para assegurar
o acesso e varagem das embarcações de pesca em segurança, em particular a travessia dos
leixões existentes, melhorando as condições da prática da atividade da pesca pela comunidade
local que vive há muitos anos exclusivamente desta arte.
Em fase de projeto de execução, a planta de arranjo geral das obras a realizar define a
construção de um quebra-mar com cerca de 448m de comprimento, com estrutura clássica
constituída por prisma de enrocamentos ToT revestido por submantos em enrocamentos e
protegido por mantos em enrocamentos selecionados e, na cabeça, blocos Antifer, dotado de
estrutura de betão simples no coroamento em cuja cabeça será instalado um Farolim.
O quebra-mar será fundado sobre afloramentos rochosos, com cotas entre os +2,0 m (ZH) e os
-4,0 m (ZH). A superstrutura do quebra-mar terá 3,5 m de largura e cota de coroamento a +6,5
m (ZH), exceto o primeiro troço do enraizamento a +6,0 m (ZH), sendo betonada “in situ” sobre
a plataforma do núcleo de ToT. Na cabeça a estrutura é alargada para 7,0 m para construção de
plinto quadrado, com 3,5 m de lado, à cota de + 7,0 m (ZH) para instalação de farolim.
O quebra-mar será implantado em posição ligeiramente recuada relativamente aos afloramentos
rochosos existentes para diminuir a exposição direta à agitação marítima e aumentar a sua
resiliência. A cota de coroamento é galgável, minimizando o impacte visual e aumentando a
estabilidade do manto externo, sendo que a plataforma do coroamento e taludes, destina-se
exclusivamente ao serviço do pessoal técnico responsável pelo farolim e pelas ações de
manutenção. A construção tem uma previsão de um ano, podendo ser inferior se as condições
meteorológicas o permitirem. O tempo de vida útil é de 50 anos.
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 Diretor Municipal
(PDM) de Matosinhos – a área de intervenção encontra-se abrangida, em toda a sua extensão,
pela Reserva Ecológica Nacional (REN) e pelo Domínio Público Hídrico Marítimo (DPM).
De acordo com a Planta de Ordenamento de Matosinhos em vigor a área de intervenção
encontra-se classificada como “Zona de Salvaguarda Estrita” (artigos 51.º a 54.º do
Regulamento), estando neste tipo de zona vedada a construção ou alteração de uso dos solos,
com as exceções previstas na legislação específica aplicável. Já na Planta de Condicionantes
do PDM, a intervenção encontra-se abrangida pela REN, encontrando-se ainda abrangida pelo
DPM. Embora fora da área de intervenção do projeto, refira-se ainda a existência de Áreas de
Proteção a Imóveis Classificados – os “Tanques de Salga” localizados a norte da área de projeto
que têm uma área de proteção de 50 metros em seu torno.
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A área do projeto encontra-se ainda abrangida pelo Plano de Ordenamento da Orla Costeira
(POOC) de Caminha-Espinho que previu, para a Zona Piscatória de Angeiras, a UOPG n.º 9, a
qual deverá ser objeto de um Plano de Intervenção na faixa de domínio hídrico e área de apoio
à pesca, de forma a garantir as condições adequadas para a pesca, avaliando-se as
necessidades em infraestruturas portuárias, nomeadamente acesso e abrigo de embarcações
(art.º 36.º do Regulamento do POOC), enquadrando as intervenções em apreço.
Ao nível dos fatores ambientais apreciados, tendo em conta os aspetos identificados na análise
efetuada pela CA ao longo deste parecer, bem como, considerando os resultados da Consulta
Pública, verifica-se que ocorrerão impactes positivos e negativos com a construção deste projeto.
Os impactes positivos encontram-se associados fundamentalmente à fase de exploração do
projeto, decorrendo dos efeitos muito positivos na qualidade de vida das populações locais, com
a melhoria significativa nas condições de trabalho, pela criação de emprego e dinamização das
atividades económicas. Neste sentido, considerou-se como determinante, para a tomada de
decisão, o fator ambiental Socioeconomia, devido aos impactes muito significativos do projeto
no núcleo piscatório do aglomerado da Praia de Angeiras, decorrentes do melhoramento das
condições operacionais e de segurança para a prática da pesca, tornando possível o incremento
da atividade piscatória e a captação de novos pescadores.
Os principais impactes negativos, face às características e dimensão do projeto e do seu local
de implantação, ocorrem fundamentalmente na fase de construção, sendo considerados como
muito significativos os impactes nos Sistemas Ecológicos, onde o efeito mais impactante será
sobre os recifes de Sabellaria alveolata e na respetiva fauna associada. Os impactes negativos
decorrerão das operações de construção do molhe, que assenta, em grande parte, nos
afloramentos rochosos existentes no local, o que levará a: uma destruição do habitat existente e
das espécies associadas sem mobilidade; ao aumento da turbidez devido à colocação dos
enrocamentos na água e a alteração da tranquilidade das espécies com subsequente aumento
do stress a que ficarão sujeitas. Neste sentido, a CA considerou os Sistemas Ecológicos como
fator ambiental relevante para a tomada de decisão.
No âmbito da avaliação, considerou-se ainda como fatores ambientais relevantes, para a tomada
de decisão, a Geologia e a Geomorfologia, os Recursos Hídricos, os Solos e Uso do Solo, o
Património Cultural e a Paisagem. Relativamente ao fator Geologia e Geomorfologia,
considera-se que não haverá impactes significativos sobre a geologia, uma vez que não serão
destruídos ou afetadas estruturas geológicas com especial interesse científico ou patrimonial.
No que respeita aos Recursos Hídricos, a consequência mais relevante da construção da Obra
Marítima de Abrigo é a interrupção temporária da corrente que se desenvolve para Sul junto à
zona de enraizamento do molhe que deverá ter reflexos numa redução do trânsito sedimentar
para Sul até que seja estabelecido um novo equilíbrio. Contudo, esta redução não deverá ser
significativa já que, por um lado o trânsito sedimentar na situação atual já não apresenta um
volume significativo e, por outro lado, a própria morfologia local já constitui por si uma barreira à
livre movimentação dos sedimentos. O facto do molhe se desenvolver sempre em pequenas
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profundidades, permite concluir que esta redução deverá ser mais significativa no período inicial,
havendo condições para que, à medida que o molhe for esgotando a respetiva capacidade de
retenção e encontre um novo equilíbrio com a dinâmica local, se possa restabelecer o trânsito
sedimentar Norte-Sul, o qual deverá ser conseguido, em parte através do aproveitamento, para
esse fim, de areias das dragagens na fase de exploração.
Relativamente aos Usos do Solo, considerou-se que o projeto irá gerar impactes negativos na
fase de construção, embora pouco significativos, localizados e permanentes, identificando como
especto determinante para esta qualificação a afetação irreversível de áreas de REN.
Sobre o Património Cultural, considerou-se a possibilidade de ocorrerem impactes negativos
sobre o Património Cultural aquático e terrestre na fase de construção e de exploração.
Relativamente ao meio terrestre os potenciais impactes estão relacionados com a localização do
estaleiro, localização de equipamentos e infraestruturas e movimentação de maquinaria pesada
e viaturas. No entanto, não se prevê afetação de património se forem respeitados os percursos
previstos no projeto para a passagem de veículos pesados para acesso ao local de obra.
Por último, sobre o fator ambiental Paisagem, a presença permanente do molhe contribuirá para
a redução da qualidade cénica do local, constituindo-se como uma intrusão visual, por se interpor
no sistema de vistas contínuo sobre o mar/oceano, que hoje se disfrutam a partir do areal. Por
outro lado, será um corpo artificial em toda a sua expressão/manifestação visual - pela sua forma,
dimensão e volume – que se refletirá na alteração da linha de costa e na escala de referência do
local, condicionando assim a leitura da Paisagem. A sua presença determinará ainda, a perda
irreversível de valores visuais naturais, caso dos afloramentos rochosos ao qual vive fixo um
organismo vivo - a barroeira (Sabellaria alveolata) – responsável pela permanente dinâmica e
variação da superfície do fundo/afloramento rochoso.
Globalmente, considera-se que os impactes positivos decorrentes da execução do projeto se
sobrepõem claramente aos impactes negativos. Com efeito, a obra 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.
Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no artigo 18.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se também à determinação do índice
de avaliação ponderada de impactes ambientais. Em resultado foi determinado um índice de
valor 4, o qual expressa adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida (Anexo III).
Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes
negativos acima referidos, embora sejam significativos podem ser suscetíveis de minimização, a
Comissão de Avaliação propõe a emissão de parecer favorável ao projeto de execução da
“Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras”, condicionado ao cumprimento dos
termos e condições mencionados de seguida neste parecer.
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11. CONDICIONANTES, DOCUMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE
MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
O EIA propõe um conjunto de medidas de minimização gerais e específicas tendo por base a
DIA emitida em 2009, e revistas em 2017 (Quadro 43 do Relatório Síntese), que carecem de
reformulação e deverão ser complementadas. Assim, considerando a análise efetuada no âmbito
do presente procedimento de AIA deverão ser cumpridas as seguintes condicionantes, medidas
de minimização e programa de monitorização definidos no presente Capítulo.

11.1 Condicionantes
1. Durante a fase de construção não devem ser afetas aos trabalhos as áreas do afloramento
rochoso fora da área de implantação do quebra-mar, designadamente, os afloramentos
rochosos existentes na Praia de Angeiras Norte.
2. Não afetação dos conjunto arqueológico classificados ajustando-se se necessário o Projeto
de Execução de modo a preservar o “Conjunto de tanques cavados nos rochedos da Praia
de Angeiras” (Monumento Nacional), de acordo com os resultados da verificação
arqueológica. Este património, em função do seu valor tem de ser conservado in situ, para
que não se degrade o seu estado de conservação.
3. Depois de devidamente identificados os núcleos já conhecidos, deverá ser definida uma zona
de proteção aos mesmos e colocada vedação adequada no terreno para que seja assegurada
a restrição total, de movimentações de terras/areias, pessoas e máquinas na área do referido
imóvel classificado. O procedimento descrito deverá ser aplicado no caso dos novos
conjuntos ou estruturas isoladas que venham a ser identificados durante os trabalhos
arqueológicos a realizar em fase de acompanhamento de obra.

11.2 Estudos e elementos a apresentar previamente à fase de construção
1. Apresentar Plano de Monitorização do Património Cultural, com especial incidência no
“Conjunto de tanques cavados nos rochedos da Praia de Angeiras”, classificado como MN, e
no sítio arqueológico subaquático onde foi identificado o elemento de caldeira de um Vapor,
com indicação de objetivos, parâmetros de monitorização, pontos exatos de monitorização
nas estruturas e frequência de leituras, e forma de análise e apresentação de resultados. Os
relatórios de monitorização a elaborar deverão ser enviados semestralmente para, além da
Autoridade de AIA, à Direção Regional de Cultura do Norte e DGPC.
Recomendações específicas:
• Núcleo de Núcleo de cetárias localizado a sul: localizado a sul: na reposição do areal as
estruturas arqueológicas não podem ficar a descoberto.
• O designado núcleo F, situado cerca de 500 metros a sul do molhe próximo da linha de
costa deverá ser objeto de um controlo mais rigoroso, especialmente logo após
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tempestades ou quando ocorram níveis de preia-mar mais elevados, verificando-se se o
mesmo fica a descoberto.
• Na eventualidade de suceder algum evento que coloque a descoberto da areia as
estruturas enterradas, revelando-as, deverá de imediato proceder-se novamente à sua
cobertura com areia mas sem recurso a meios mecanizados que possam destruir os
valores arqueológicos em presença.
2. Elemento de caldeira de um Vapor: caracterização complementar do local e dos eventuais
vestígios associados identificados, nomeadamente através de memória descritiva e registo
do sítio arqueológico com indicação das características, o estado de conservação e a
interpretação do que se encontra visível, bem como um registo gráfico, fotográfica e
topográfico de pormenor da área e de todos os elementos atualmente visíveis com o objetivo
de servir como base à monitorização do local durante a Fase de Obra e da Fase de
Exploração/ Manutenção;
3. Apresentação de uma carta com implantação cartográfica do local do estaleiro, dos
corredores de acesso das maquinarias, das zonas de dragagem e dos valores patrimoniais a
preservar.
4. Deverá ser entregue uma proposta de um estudo/projeto-piloto, que envolva diversas
entidades, com vista ao estabelecimento a curto/médio prazo de uma análise da relação da
criação de uma zona de abrigo/reprodução/alimentação artificial, com a variabilidade do n.º
de espécies, tipo de espécies, da abundância relativa e total e sua relação com a atividade
piscatória local (incluindo espécies de interesse comercial).

11.3 Medidas de minimização
Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem
constar no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que
venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da execução do projeto.
Fase de preparação prévia à execução das obras
Gerais
1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo,
a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e
eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades.
2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações.
3. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de
causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente
normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.
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5. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução
de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de
minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização. Este
PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.
O PGA deve ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de concurso da
empreitada ou deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da obra,
desde que previamente sujeito à aprovação do dono da obra. As cláusulas técnicas
ambientais constantes do PGA comprometem o empreiteiro e o dono da obra a executar todas
as medidas de minimização identificadas, de acordo com o planeamento previsto.
Património Cultural
7. Prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e indireta, com particular
cuidado nas áreas que apresentavam reduzida visibilidade ou que não foram objeto de
prospeção, bem como para as zonas, que possam ter eventuais alterações hidrodinâmicas,
de transporte sedimentar associado e depósito de inertes.
8. Realização de um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido aos
trabalhadores e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação
relativamente às medidas de minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade
arqueológica das áreas de intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a
gestão e proteção do património cultural referenciado.
9. Proceder a trabalhos de remoção das areias sem afetação do substrato rochoso na zona do
enraizamento do molhe e nos primeiros 100 m de molhe no sentido de avaliar eventuais
vestígios idênticos aos do conjunto de “Tanques de Salga” existentes nos rochedos a sul e a
norte da Praia de Angeiras.
Fase de Construção
Gerais
10. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou
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. Não
devem ser ocupados os seguintes locais:
•

Áreas do domínio hídrico;

•

Áreas inundáveis;

•

Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);

•

Perímetros de proteção de captações;

•

Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica
Nacional (REN)

•

Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da
natureza;
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•

Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

•

Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

•

Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

•

Áreas de ocupação agrícola;

•

Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

•

Zonas de proteção do património.

11. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislação
aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal funcionamento. Os
materiais a utilizar devem adotar cores tendencialmente neutras e/ou com recurso a
tratamento plástico (estético), ou seja, com a utilização de motivos/temas alusivos à arte de
pesca e história da comunidade piscatória assim como, eventualmente ao património
existente, como ação de sensibilização, e que se coadunem com o meio onde se inserem.
12. As áreas de intervenção e os percursos de trabalho devem ser devidamente definidos e
balizados, de modo a evitar a dispersão de materiais e de máquinas fora do espaço
estritamente necessário ao desenvolvimento da obra, de forma a reduzir o impacte de
desordem visual.
13. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na
ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.
14. 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.
15. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da
população local.
16. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente
os respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização.
17. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta 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.
18. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte
de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais
excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de
prestação de cuidados de saúde e escolas).
19. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
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20. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em
veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.
21. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível.
22. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção.
23. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra,
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
24. 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.
25. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de
sistemas de drenagem de águas pluviais.
26. Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de forma a evitar o
levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria
27. 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.
28. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas
pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de
lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos
adequados.
29. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação
de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os
equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruído.
30. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de
gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de
resíduos.
31. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a
sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a
contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima
infiltração.
32. São proibidas queimas a céu aberto.
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33. 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 frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.
34. 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.
35. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos
finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
36. 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.
37. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros
produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar
equipada com um separador de hidrocarbonetos.
38. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha
imediata do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final indicado pelos serviços
municipais ou recolha por operador licenciado.
39. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio,
depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a
reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.
40. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim
como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou
destruídos.
41. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso
da obra.
42. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que
possam ter sido afetados pelas obras de construção.
43. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística das áreas objeto de intervenção
através do restabelecimento das condições naturais de infiltração, por descompactação e
arejamento dos solos. Se aplicável, proceder a plantações e/ou sementeira composta por
espécies autóctones, devendo a solução proposta ser enviada para avaliação.
Geologia
44. Durante a fase de construção deverá efetuar-se o registo de eventuais aspetos geológicos
relevantes, científicos ou didáticos, na área de implantação do quebra-mar.
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Socioeconomia, Uso do solo e Ordenamento do Território
45. Privilegiar o mercado local no recrutamento de mão-de-obra.
46. Garantir a sinalização marítima das obras, bem como a promulgação de Avisos à Navegação
Local, indispensáveis para que sejam criadas as necessárias condições de segurança para a
prática da navegação local, quer diurna, quer noturna.
47. Todas as ações a desenvolver no âmbito da obra deverão ser efetuadas de forma a perturbar
o mínimo possível a população residente e os veraneantes da Praia de Angeiras. Para tal
deverá ser implementado um criterioso plano de obra contemplando um Sistema de Gestão
Ambiental.
48. Garantir uma fiscalização eficaz durante a totalidade da fase de construção, de forma a
assegurar a implementação das medidas de minimização preconizadas.
49. Ao nível da segurança rodoviária, e dado que a obra envolverá a circulação de um apreciável
número de viaturas pesadas, deverá proceder-se à implementação de um sistema de
sinalização vertical e horizontal de aviso da existência de obras, contemplando a limitação de
velocidade para valores compatíveis com as características e tráfego dos arruamentos locais,
em cumprimento do disposto no Código da Estrada.
50. Proceder à disponibilização e publicitação de um livro de registo, na Junta de Freguesia de
Lavra, e, durante a época balnear, também no estaleiro da obra, para receber eventuais
reclamações e/ou pedidos de informação, por parte da população.
51. Restringir ao máximo, na zona da praia, a zona de afetação 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.
52. Finda a obra, proceder à regularização da superfície dos areais de praia que foram objeto de
compactação, da zona de estaleiro e de eventuais acessos entretanto criados, restituindo-se
as condições verificadas antes da obra
Qualidade da Água, Recursos Hídricos e Solos
53. 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 ou para operador de gestão de resíduos licenciado para o efeito.
54. Definir o local para a instalação do estaleiro e de depósito de materiais não interferindo com
o sistema de drenagem natural local, devendo-se para tal dotar a zona de estaleiro de caleiras
para escoamento das águas pluviais
55. Proceder à limpeza adequada das caleiras e periodicamente, evitando qualquer obstrução.
56. Reduzir os efeitos de compactação, erosão e degradação dos solos da área afeta à obra
através da ocupação das áreas mínimas necessárias à construção, não devendo haver
qualquer utilização desnecessária ou inadvertida na envolvente do local da obra, do estaleiro
ou dos acessos.
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57. Após a conclusão dos trabalhos, dever-se-á proceder, se necessário, à escarificação dos
terrenos nas zonas de circulação e de estaleiro, de forma a permitir o restabelecimento das
condições iniciais de escoamento superficial e de infiltração.
58. Adotar práticas corretas de exploração do estaleiro (recolha e depuração das águas pluviais
ou de lavagem, redução das emissões de poeiras e deposição e recolha dos resíduos em
local adequado).
59. Prevenir a potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga de poluentes
(betumes, óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais
da obra) e evitando o seu derrame acidental, colocando-os em contentores específicos.
60. Assegurar que os locais de instalação dos depósitos de combustíveis, lubrificantes ou outras
substâncias químicas, assim como todas as áreas onde sejam manipulados, sejam
impermeáveis e disponham de drenagem para tanques de retenção adequadamente
dimensionados, para poderem reter o volume máximo de líquido susceptível de ser
derramado. Os tanques devem ser concebidos para possibilitar a remoção dos líquidos, que
para aí tenham afluído, de modo fácil e seguro.
61. 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.
Qualidade do Ar
62. 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
63. Conferir especiais cuidados às operações de carga-descarga e de deposição de materiais de
construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo
particulado, através do acondicionamento controlado durante a carga, da adoção de menores
alturas de queda durante a descarga e da cobertura e humidificação durante a deposição na
área afeta à obra
Ambiente Sonoro e Vibrações
64. 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,
no mínimo, 3 dBA inferior ao piso de empedrado existente na Rua de Angeiras e ainda do
ponto de vista da potencial incomodidade gerada pelas vibrações dos veículos pesados.
65. Efetuar um levantamento fotográfico do interior das casas dos recetores 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.
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66. Programar e coordenar as atividades de construção, especialmente as que gerem elevado
ruído, tendo sempre em atenção as funções desenvolvidas nas zonas adjacentes à obra,
especialmente com usos sensíveis como o habitacional.
67. Caso o estaleiro de obra fique localizado junto de estabelecimentos de ensino ou de prestação
de cuidados de saúde, ou edifícios de habitação, como é exemplo o antigo campo de futebol,
deverão ser encapsulados todos os equipamentos e maquinaria não móvel a operarem dentro
do estaleiro a fim de reduzir as emissões de ruído para o exterior.
68. Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida por toda a maquinaria
(móvel e imóvel) de apoio à obra.
69. Restringir a velocidade máxima de veículos pesados a 40 km/h.
70. Restringir o número de acessos de veículos pesados a valores inferiores a 30 por dia.
Ecossistema Terrestre
71. 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.
72. 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.
Ecossistema Marinho
73. Efetuar o assentamento dos blocos de pedra e as descargas dos restantes materiais inertes
de forma a evitar que o referido material se disperse muito para além da área inicialmente
projetada para a implantação do molhe. Estas ações permitirão minimizar a área de habitat
destruído na fase de construção bem como a afetação dos povoamentos de Sabellaria
alveolata ocorrentes na envolvente da obra.
74. Privilegiar os períodos em que a agitação marítima é mínima para proceder à colocação do
enrocamento ToT, promovendo assim a rápida deposição das partículas mais finas e,
consequentemente, evitando a sua dispersão ou a formação de plumas de sedimento. Esta
medida tem especial interesse uma vez que reduzirá a perturbação sobre os povoamentos
de Sabellaria alveolata na envolvente que se encontrarão durante a fase de construção no
seu período reprodutivo.
75. Evitar que o pó de pedra e outras partículas de maiores dimensões resultantes da
fragmentação dos blocos durante o transporte sejam lançados no meio marinho. Esta atuação
permitirá reduzir substancialmente os fenómenos de turbidez associados ao processo de
construção.
76. Privilegiar a utilização de materiais cuja volumetria favoreça a formação de reentrâncias nos
taludes do molhe, e consequentemente auxilie o processo de colonização dos mesmos.
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77. 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 de Sabellaria alveolata.
78. Relativamente à poluição do meio aquático, efetuar sessões de sensibilização ambiental
destinadas aos operários, de forma a evitar impactes desnecessários nos ecossistemas
marinhos, em particular na zona intertidal. Os estaleiros deverão ser dotados com
infraestruturas de saneamento básico que contemplem a existência de uma fossa séptica
para águas residuais produzidas pelos operários ou, pelo menos, que sejam recolhidas e
encaminhadas para o coletor municipal de águas residuais.
Paisagem
79. Efetuar o assentamento/colocação dos blocos de pedra e dos restantes materiais inertes de
forma a evitar que o referido material não destrua o fundo rochoso, emerso e imerso, mais do
que o estritamente necessário, como forma de salvaguardar o valor visual elevado do
afloramento e da comunidade de Sabellaria alveolata, também responsável pelas suas
características visuais.
80. Para controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de forma a
minimizar o impacte visual gerado pela turbidez da coluna de água, cuja qualidade visual é
elevada, deverão ser usadas barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de turbidez
(cortinas silt), em particular se as obras se realizarem em período de época balnear, como
forma a conter a dispersão das plumas de partículas em suspensão, na zona a jusante do
local de implantação/construção do molhe e se se verificar que a pluma de dispersão assume
expressão significativa, desde que seja viável tecnicamente em função da agitação marítima.
Os relatórios de obra devem refletir o acompanhamento da situação e devem conter o registo
fotográfico, que permita uma adequada leitura visual, dos efeitos da colocação dos diversos
materiais que constituem o núcleo do molhe.
Património
81. A equipa que procederá aos trabalhos arqueológicos deve ser previamente autorizada pela
Tutela e integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e
subaquática, bem como estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar;
82. Implantar um sistema de proteção física e sinalização pela Zona de Proteção legal (ZP) na
área onde se encontram os núcleos do sítio arqueológico classificado como MN designado
por “Conjunto de tanques cavados nos rochedos da Praia Angeiras” de forma a evitar
qualquer tipo de circulação, uso ou quaisquer outras atividades da obra.
83. A afetação inadvertida destes vestígios implicará a realização de trabalhos arqueológicos e
de conservação complementares.
84. Acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes de
obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de escavação e
revolvimento de solos, instalação de estaleiros, abertura de acessos, desmatações e remoção
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do coberto vegetal, instalação de infraestruturas, abertura de fundações ou assentamento de
estacaria, áreas de empréstimo, colocação de tubagens, entre outros (que impliquem
revolvimento de solos/sedimentos), a fim de, minimizar o risco de destruição de estruturas
náuticas ou navais.
85. O acesso de apoio à obra e ao estaleiro deverá ser definido e vedado de ambos os lados,
pelo limite dos quatro metros de largura/das sondagens anteriormente efetuadas. O corredor
referido deverá ainda ser construído em aterro, sem retirada de areias.
86. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção da obra obriga
à suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da
Tutela do Património Cultural, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta
situação pode determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo que
nesse caso deverá ser apresentada uma Nota Técnica com a descrição, avaliação do
impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas a implementar sobre os vestígios e nas
zonas de afetação indireta atendendo às eventuais alterações da hidrodinâmica e do
transporte sedimentar associado. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios
arqueológicos conservados e que venham a ser afetados de forma irreversível têm que ser
integralmente escavados;
87. O Património Arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra
deve ser, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de
tal forma que não se degrade o seu estado de conservação;
88. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, poderá
ocorrer a necessidade de exumação de espólio arqueológico, sujeito a um acelerado
processo de decomposição. Desta forma, na equipa responsável pelos trabalhos
arqueológicos deve integrar um elemento de conservação e restauro, especializado na área
do tratamento e conservação de espólio resultante de meio submerso.
89. Caso se proceda á exumação de espólio arqueológico submerso a metodologia de
amostragem e depósito deverá ser submetida à DGPC para parecer.
90. Realizar trabalhos de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais nas áreas
de deposição de dragados em meio terrestre.
91. Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das dragagens
em qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, esta deve ser
comunicada, previamente avaliada pela equipa de arqueologia e remetida à entidade de
Tutela do Património Cultural para parecer;
92. Para as eventuais ocorrências patrimoniais identificadas no decorrer do acompanhamento
arqueológico, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos,
deve contemplar-se: a proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico (desenho/
topografia e fotografia, uma planta, de alçados e de um levantamento topográfico) e memória
descritiva (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, estado de conservação
e enquadramento cénico/paisagístico) de todos estes elementos que se situem a menos de
100m da frente de obra e seus acessos.
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93. Em caso de se verificar a inevitabilidade da destruição total ou parcial de uma ocorrência
patrimonial deve ser expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da
totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra, independentemente do
seu meio. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico,
fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através
da sua escavação integral. A inevitabilidade da respetiva afetação direta deverá ser
demonstrada e ser objeto de parecer prévio da Tutela do Património Cultural.
94. Proceder a uma caracterização e avaliação nos locais dos sítios arqueológicos submersos e
em alguns locais aleatórios das áreas de afetação direta e indireta com recurso a mergulho
com escafandro autónomo.
Fase de Exploração
Qualidade da Água, Recursos Hídricos e Solos
95. 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 receção 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.
96. 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 hidrocarbonetos,
que acidentalmente sejam derramados, quer no mar quer na areia da praia.
97. Pese embora se admita que as dragagens de manutenção se realizarão com uma frequência
muito baixa e que o material a dragar são areias de praia cujo revolvimento não origina a
formação de plumas de sedimento, recomenda-se a realização destas dragagens (i) fora da
época balnear que estiver em vigor nas praias de Angeiras Norte, Angeiras Sul e Funtão; (ii)
no menor tempo possível; (iii) apenas após a obtenção de informação sobre a qualidade dos
materiais a dragar (aplicação do disposto no Decreto-Lei nº226A/2007, de 31 de maio e na
Portaria nº1450/2007, de 12 de novembro).
Qualidade do Ar
98. Deverão ser desenvolvidas ações para que os proprietários/responsáveis das embarcações
de pesca promovam a manutenção dessas embarcações em boas condições de operação,
de modo a evitar situações de má carburação e as consequentes emissões de escape
excessivas e desnecessárias.
Ecossistema Marinho
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99. 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.
100. Garantir ações de fiscalização da zona intervencionada, de modo a reduzir potenciais
agressões ao ecossistema, resultantes da negligência e/ou desconhecimento das normas de
boa conduta que devem imperar nestes locais.
101. As dragagens de manutenção deverão, preferencialmente, ser efetuadas fora do período de
atividade reprodutora de Sabellaria alveolata, ou seja, nos meses de Março e Abril e de Junho
a Setembro. Esta medida beneficia igualmente a maioria das espécies marinhas que
concentram a atividade reprodutora nessa época do ano. Atente-se que a presença do molhe,
controlando a incidência da agitação marítima, permitirá, com relativas condições de
segurança, a execução das dragagens noutra época do ano, designadamente em maio, e de
outubro a fevereiro.
102. Promover junto da comunidade piscatória da Praia de Angeiras a realização de sessão de
apresentação e esclarecimento dos resultados obtidos em cada campanha do programa de
monitorização do ecossistema marinho, centrado no poliqueta Sabellaria alveolata, colocando
enfâse na importância da conservação do habitat deste organismo e sua relação com a
diversidade e efetivo dos bio-recursos marinhos, com especial foco nas espécies com
interesse comercial.
103. Promover a realização de estudo, envolvendo os pescadores da Praia de Angeiras e a
comunidade científica no domínio dos ecossistemas marinhos, que (i) relacione as diferentes
artes de pesca usadas pela comunidade piscatória de Angeiras e sua produtividade; (ii) avalie
a sustentabilidade da atividade piscatória; e, (iii) analise de forma comparada o rendimento
extraído da pesca com base em dados plurianuais de volumes, valores e espécies
capturadas.
Hidrodinâmica e Morfologia Costeira
104. Na eventualidade da Obra Marítima de Abrigo originar a erosão, ou assoreamento
inconveniente (p. ex. da foz do rio Onda, ou de qualquer outro troço costeiro próximo), deverão
ser desenvolvidas as iniciativas necessárias no sentido de ser reposta a situação anterior,
designadamente alimentação de praias, para as situações onde eventualmente se venha a
verificar erosão; ou, desassoreamento, caso os efeitos, ainda que remotos, do molhe
avancem para norte e determinem o assoreamento da foz do rio Onda. A definição destas
medidas deverá ser articulada e condicionada aos resultados do plano de monitorização da
Hidrodinâmica e Morfologia Costeira.
Socioeconomia e do Uso do solo
105. As dragagens de manutenção deverão realizar-se fora da época balnear que estiver em vigor
nas praias de Angeiras Norte, Angeiras Sul e Funtão.
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106. Deverá ser considerada a vedação de acesso aos cidadãos ao molhe e não apenas a
sinalização de perigo, tendo em consideração o exposto no EIA relativamente à probabilidade
de galgamento do molhe mesmo em estados menos intensos.
Património
107. Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito de um plano
regular de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural de
forma a salvaguarda esses valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de
minimização, nomeadamente o acompanhamento arqueológico por uma equipa de
arqueologia com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente
autorizada, e que esteja dimensionada em relação à dinâmica e volume de trabalhos a
realizar.
108. Implementação do Plano de Monitorização do património Cultural previamente aprovado pela
DGPC.
Fase de Desativação
Património
109. Assegurar o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de construção e remoção do
corredor/caminho temporário de circulação de veículos e acesso ao local de remoção do
molhe, mantendo-se as mesmas restrições de circulação adotadas durante a construção.

11.4 Programa de monitorização
11.4.1 Socioeconomia
Deverá ser elaborado um relatório semestral, a contar desde o inicio da obra, relativo à receção
e processamento das reclamações e pedidos de informação constantes do livro de registo
disponibilizado e publicitado na Junta de Freguesia e no estaleiro da obra. O referido relatório
será submetido à apreciação da APA, na qualidade de Autoridade de AIA.
11.4.2 Morfologia costeira
O Plano de Monitorização tem como objetivo possibilitar a avaliação dos efeitos da Obra Marítima
de Abrigo na morfologia costeira do troço de costa compreendido entre a foz do rio Onda, a norte,
e a praia da Agudela, a sul, ao longo de cerca de 3.100 metros da linha de costa, e a sua evolução
no tempo.
Para tal, é necessário que o Plano permita caracterizar:

• A situação antes do início das obras;
• A situação durante a construção das obras, até à sua conclusão;
• A evolução desta situação no tempo.
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Para além disso, o Plano deve contemplar a recolha de elementos que auxiliem a compreensão
dos fenómenos observados e a sua antecipação (e eventual mitigação) por extrapolação com
recurso às ferramentas disponíveis (modelação matemática, métodos analíticos, etc.). Assim,
os trabalhos a efetuar deverão ser:
a) Levantamento topo-hidrográfico de perfis transversais de praia
• Localização: Levantamento de 13 perfis (A a M) transversais de praia cuja localização
se indica na Fig. 1 a Fig. 2 e Quadro 2. O levantamento inicia-se em terra no ponto com
as coordenadas indicadas no Quadro 2. Na primeira campanha deverá ser verificada a
adequabilidade da localização do ponto inicial e, caso se demonstre necessário, deverá
o mesmo ser ajustado (indicando-se as novas coordenadas) de acordo com uma das
três seguintes situações, prioritariamente: (i) crista da duna primária; (ii) início da faixa
de vegetação terrestre; ou, (iii) qualquer construção edificada mais próxima do mar. O
ponto inicial de cada perfil usado na primeira campanha será o mesmo para as restantes
campanhas enquanto durar o PM. O eixo do levantamento deverá ser perpendicular à
praia, mantendo-se até ao fim do PM sempre a mesma inclinação/orientação, que
deverá ser registada, independentemente de a praia ao fim de algum tempo poder vir a
mudar de orientação.

Perfil (ID)

Coordenadas geográficas (sistema WGS84 UTM)
N

W

A

41º16’14,30’’

8º43’35,72’’

B

41º16’07,99’’

8º43’35,22’’

C

41º16’01,80’’

8º43’35,88’’

D

41º15’54,34’’

8º43’39,53’’

E

41º15’52,32’’

8º43’37,58’’

F

41º15’46,11’’

8º43’33,77’’

G

41º15’37,51’’

8º43’27,87’’

H

41º15’27,36’’

8º43’24,27’’

I

41º15’16,69’’

8º43’22,75’’

J

41º15’01,80’’

8º43’26,11’’

K

41º14’55,82’’

8º43’29,79’’

L

41º14’46,54’’

8º43’29,49’’

M

41º14’33,24’’

8º43’36,36’’

Quadro 2 - Localização do ponto inicial, em terra, dos levantamentos de
perfis transversais de praia (Fonte: EIA. 2017)

• Escala: 1 / 2000 (H) e 1 / 200 (V);
• Periodicidade: antes do início das obras; semestralmente durante a execução das obras;
imediatamente após a conclusão das obras; posteriormente, semestralmente (fim do
inverno e fim do verão marítimos), durante 3 anos (podendo ser prolongado caso a
evolução verificada o justifique, designadamente enquanto não terminar o enchimento da
praia adjacente à face norte do molhe).
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•

Extensão dos perfis: desde o ponto inicial em terra (ver Quadro 1), até à cota (-3,0 m)ZH.

Fig. 1- Localização dos perfis topo-hidrográficos (A a F) a realizar (2017)
(Fonte: EIA. 2017)

Fig. 2 - Localização dos perfis topo-hidrográficos (G a I) a realizar (2017)
(Fonte: EIA. 2017)
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Fig. 3 - Localização dos perfis topo-hidrográficos (J a M) a realizar (2017)
(Fonte: EIA. 2017)

b) Análise granulométrica das areias da praia
•

Localização: no mesmo local dos perfis transversais, deverão ser recolhidas amostras
de areia (aprox. 1 kg), espaçadas de 20 em 20 m entre as cotas (-0,5m)ZH e (4,0m)ZH;

•

Periodicidade: antes do início dos trabalhos; imediatamente após a conclusão dos
trabalhos; (posteriormente com a periodicidade dos perfis caso as variações detetadas
neste parâmetro o justifiquem).

Para facilidade de leitura e de apreensão do programa de trabalhos, o esquema do Plano de
Monitorização deverá ser apresentado sobre uma carta a escala adequada que cubra toda a
praia. Aí serão assinalados os seguintes elementos: localização dos perfis transversais a
levantar, escalas a utilizar nos levantamentos, datas em que devem ser realizados; no que
respeita à colheita de sedimentos, devem indicar-se os pontos onde serão colhidas as amostras
e respetivas datas.
Deverão ainda ser recolhidos elementos auxiliares relativos aos agentes modeladores dos
fenómenos em observação (morfologia e dinâmica costeira), designadamente, dados de
agitação marítima para o período de interesse bem como dados relativos à evolução do índice
NAO (Oscilação do Atlântico Norte - North Atlantic Oscilation) nos últimos anos.
Assim, o Plano deve também incluir o tratamento dos registos da agitação durante todo o período
coberto pelas medidas atrás referidas, tal como do índice NAO. A agitação marítima poderá
alternativamente ser determinada através de métodos indiretos, como o recurso a dados
meteorológicos, especialmente o vento.
c) Relatório de monitorização
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Deverá ser produzido e enviado à Autoridade de AIA um relatório reportando cada campanha de
levantamentos, que inclua uma descrição exaustiva de todas as atividades e a interpretação dos
resultados e, caso se demonstre necessário, a apresentação de uma proposta de redefinição do
Plano de Monitorização.
A interpretação dos resultados deverá ainda relacionar a informação referente aos agentes
modeladores e a informação proveniente dos trabalhos de campo, bem como comparar os
resultados das diferentes campanhas.
Na sequência dos resultados obtidos, poderão vir a ser propostas medidas para mitigar eventuais
impactes negativos. Essas medidas deverão estar tipificadas e descritas nos relatórios a
produzir.
11.4.3 Ecossistema marinho
A implementação do projeto em apreço deve ser acompanhada de um programa de
monitorização do ecossistema marinho, a realizar durante a fase de construção e durante a fase
de exploração, que permita corrigir e/ou otimizar as medidas de minimização apresentadas no
EIA e, simultaneamente, definir e aplicar novas medidas de mitigação para impactes negativos
não anteriormente detetados.
Assim, deverá ser estabelecido um plano de monitorização, não só para acompanhar a situação
enquanto decorrem as operações de construção da infraestrutura, mas sobretudo após esta fase.
Só assim será possível determinar com alguma precisão os impactes gerados no ecossistema
local, e em particular nos povoamentos de Sabellaria alveolata.
Para que a informação recolhida seja comparável com a situação de referência do EIA, a
metodologia a utilizar para avaliar os povoamentos da referida espécie durante as fases de
construção do molhe de abrigo da Praia de Angeiras e de exploração, deverá ser semelhante à
realizada para a caracterização da situação de referência.
Para isso, deverão ser definidas as mesmas estações de amostragem (#202) utilizadas para
classificar o nível de abundância e mapear os recifes de Sabellaria alveolata na área de
intervenção (cf. descrito no EIA no seu item IV.7.5 Comunidades de Sabellaria alveolata na praia
de Angeiras e litoral norte de Portugal), complementadas com prospeções em mergulho com
escafandro autónomo para avaliação da evolução dos povoamentos subtidais desta espécie na
área influenciada pela construção desta infraestrutura. (NOTA: uma vez que a construção do
molhe provocará a destruição de algumas das estações amostradas aquando da elaboração do
EIA, as mesmas estão excluídas dos trabalhos, devendo no entanto ser identificadas como tal.)
A monitorização deverá, também, ser direcionada para a fauna associada aos povoamentos de
Sabellaria alveolata, para avaliar se se verifica uma redução da riqueza específica local,
considerando neste caso a situação de referência definida por “Linhares, E.F., 2006. Avaliação
do potencial impacto do quebra-mar destacado na diversidade faunística associada aos recifes
de Sabellaria alveolata (L.) da praia da Aguda. Tese de Mestrado, Instituto de Ciências
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Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto.69pp.”. Dependendo dos resultados
obtidos, deverão ser definidas medidas de minimização e/ou compensação, eventualmente
necessárias, a aprovar pela Autoridade de AIA.
Será realizada uma campanha antes do início das obras e outra logo após a conclusão da
infraestrutura, de acordo com a metodologia a seguir indicada, sendo produzido um relatório por
campanha.
Na fase de exploração será realizada uma campanha anual durante o verão marítimo e produzido
o respetivo relatório. Após o segundo ano de monitorização deverá ser equacionada a
necessidade de prossecução do Plano de Monitorização ou a sua redefinição.
Sem prejuízo do mencionado no EIA, a metodologia a utilizar nestes trabalhos deverá ser a
seguinte:
a. Mapeamento pormenorizado dos recifes de Sabellaria alveolata na zona intertidal da área
de estudo na Praia de Angeiras nas áreas de substrato rochoso não intervencionadas pela
construção do molhe. Cada ponto de amostragem corresponderá à avaliação de uma
quadrícula com cerca de 250 m2, e distando entre si, em média, cerca de 15 m. Na figura
seguinte apresenta-se a área de estudo bem como o levantamento realizado na fase de
EIA. Salienta-se que na fase de EIA foram levantados 202 pontos mas atendendo a que
parte destes pontos serão cobertos pelo molhe a amostragem a realizar durante a
monitorização incidirá apenas naqueles que estão a descoberto.

Zona intertidal da área de estudo na Praia de Angeiras a amostrar (2007)

As respetivas coordenadas geográficas (Datum Lisboa) das estações de amostragem
realizada durante a fase de EIA, e respetiva avaliação do nível de abundância dos
povoamentos de S. alveolata da zona intertidal da Praia de Angeiras, encontram-se
descriminadas no EIA (2017).
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b. Prospeção em mergulho para identificação da presença de recifes de S. alveolata na zona
subtidal da Praia de Angeiras adjacente ao intradorso do molhe. A área a prospetar é assim
delimitada a oeste pelas pontas rochosas localmente designadas por leixões (Leixão do
Norte e Leixão do Sul) e a leste pelo afloramento rochoso na zona intertidal imediatamente
em frente ao núcleo piscatório de Angeiras, conforme figura seguinte.

Zona subtidal da área de estudo na Praia de Angeiras a amostrar (2007)

c.

Os povoamentos de S. alveolata serão classificados de acordo com uma escala adaptada
de Hawkins & Jones (1992) desenvolvida para classificar a abundância de organismos que
habitam no substrato rochoso da zona intertidal. As classes de abundância a utilizar são as
seguintes:
• Ausente
• Raro – um nº muito reduzido de indivíduos avistados em 15 min. de prospeção;
• Ocasional – pequenas manchas de cobertura/recifes dispersos;
• Frequente – grandes manchas de cobertura;
• Comum – 20-49% de cobertura;
• Abundante – 50-79% de cobertura;
• Muito abundante - > 80% de cobertura;

d. Caracterização da fauna acompanhante dos povoamentos de Sabellaria alveolata dirigida
para os seguintes grupos: peixes; crustáceos; gastrópodes; poliquetas e bivalves.
Previamente aos trabalhos deverá ser escolhida e caracterizada uma zona de controlo
situada a norte do molhe, não afetada pela infraestrutura. Para estudo durante o curso do
plano de monitorização serão escolhidas duas áreas a sul do molhe, uma na área de sombra
e outra mais a sul já em zona exposta. Nas áreas a escolher, que serão as mesmas ao
longo de todo o plano, deverá registar-se a presença de povoamentos de Sabellaria
alveolata e apresentar cada local uma área não inferior a 1000 m2, integrando comunidades
intertidais e subtidais. No EIA do molhe de Angeiras, bem como no trabalho desenvolvido
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por “Linhares, E.F., 2006. Avaliação do potencial impacto do quebra-mar destacado na
diversidade faunística associada aos recifes de Sabellaria alveolata (L.) da praia da Aguda.
Tese de Mestrado, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto,
Porto.69pp.”, é apresentada uma listagem das espécies acompanhantes inventariadas em
recifes

de

Sabellaria

alveolata

da

região

que

deverá

igualmente

servir

de

referência/controlo.
11.4.4 Ruído e vibrações
A monitorização do ruído e vibrações justifica-se com base nas características do tecido urbano
atravessado pelos veículos pesados no acesso à obra, o que poderá eventualmente originar
perturbações no ambiente sonoro local.
Assim, deverá ser definido um plano de monitorização que caracterize, durante a fase de
construção, as componentes do ruído ambiente e vibrações.
As diferentes fontes de ruído, essencialmente inerentes à construção e à circulação de veículos
pesados, bem como as vibrações por estes geradas, dificultam a realização de prospetivas que
com algum rigor traduzam o ambiente sonoro a verificar durante a obra. Nestas circunstâncias,
o plano de monitorização adotado visa avaliar a emergência de cada uma das fontes de ruído e
vibrações consideradas pertinentes.
Ruído
• Parâmetros a monitorizar
As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização dos parâmetros
Lden, que servirão de base à verificação do estabelecido no artigo 11º e/ou no artigo 15º do
Regulamento Geral do Ruído, DL 9/2007, de 17 de Janeiro. O exposto no artigo 15º só será
válido caso seja concedida uma licença especial de ruído para a fase de construção.
• Locais e frequência das amostragens
Dever-se-á monitorizar a envolvente do acesso escolhido junto aos recetores mais próximos
suscetíveis de sofrer a influência do ruído das obras. Deverão estar, no entanto, incluídos
os pontos para os quais já se efetuaram medições (6 pontos), com particular atenção para
o ponto 1. As amostras a recolher nos pontos 2 a 6 junto a habitações ao longo das vias de
circulação dos veículos pesados de transporte de inertes, deverão integrar um número de
passagens desses veículos na proporção representativa do nº de passagens máximas
diárias Deverá ser acrescentado um ponto extra (ponto 7), junto da Escola Básica do 1.º
Ciclo da Praia de Angeiras, identificada na FIG. 103 (ver item VI.4 Localização do Estaleiro),
caso se venha a confirmar que o estaleiro é instalado no antigo campo de futebol.
Dever-se-ão realizar campanhas escolhendo dias críticos em função da calendarização das
atividades da obra durante o período de construção em que decorram atividades com maior
emissão de ruído na proximidade dos recetores sensíveis identificados.
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Recetor

Localização

Aspetos da Ocupação

1

Areal junto ao início do acesso
temporário a construir

Casa de habitação

2

Av. da Praia de Angeiras

Casa de habitação

3

Rua de Angeiras

Casa de habitação, escola abandonada

4

Rua de Angeiras

Casa de habitação, próximo do parque
de campismo

5

Rua de Angeiras

Casa de habitação

6

Av. da Praia de Angeiras

Casa de habitação

7*

Escola Básica do 1.º Ciclo da
Praia de Angeiras, junto ao antigo
campo de futebol

Escola

Tabela 3 - Localização dos pontos de amostragem do ruído e vibrações

Desenho 3 - Localização dos seis pontos de amostragem do ruído e vibrações (Fonte: EIA, 2017)
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Figura 2 - Fotos com a identificação dos seis pontos de amostragem do ruído e vibrações

• Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários
Deverão ser efetuadas medições “in situ”, utilizando um tipo de monitorização direta por
amostragem no espaço, e discreta no tempo. As medições deverão ser efetuadas tendo em
conta as normas portuguesas aplicáveis, nomeadamente:
-

Norma Portuguesa NP1730-1 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente – Parte 1,
grandezas fundamentais e procedimentos.

-

Norma Portuguesa NP1730-2 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente – Parte 2,
recolha de dados relevantes para o uso do solo.

-

Norma Portuguesa NP1730-3 (1996): Descrição e medição do ruído ambiente – Parte 3,
aplicação de limites do ruído.
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Nesta fase, os equipamentos necessários à realização do Programa de Monitorização são
os seguintes:
-

Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado pelo
Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de Acústica, para
medição “in situ” dos níveis sonoros.

• Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da
exploração do projeto
Dentro de cada fase da obra, os níveis sonoros do ruído são influenciados pelo número e
tipo de equipamentos em atividade.
• Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas
de monitorização
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade
com a legislação, ou caso ocorram reclamações, deverá proceder-se à implementação de
medidas de minimização, nomeadamente isolamento sonoro, de fontes de ruído ou
alteração do horário de funcionamento das obras.
• Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do
programa de monitorização
Os relatórios deverão ser entregues até um mês após a realização das campanhas de
monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada
campanha.
Vibrações
• Parâmetros a monitorizar
As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização, pelo menos, do
parâmetro velocidade eficaz global de vibração, [vef].
• Locais e frequência das amostragens
Dever-se-á monitorizar a envolvente do acesso escolhido junto aos recetores mais próximos
suscetíveis de sofrer a influência das vibrações provocadas pelos camiões no acesso à
obra. Numa primeira análise, deverão ser incluídos os pontos onde foram efetuadas
medições de ruído, com particular atenção para o ponto 1. Os locais de amostragem são os
mesmos definidos para a monitorização do ruído cuja localização é apresentada na figura
anterior.
A monitorização das vibrações iniciar-se-á com a passagem dos primeiros veículos pesados
carregados com pedra para a obra. Excetua-se o Ponto 1 (casa junto à praia) cuja
monitorização terá início com a circulação dos primeiros veículos pesados envolvidos na
construção do acesso provisório sobre a praia.
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Existindo a possibilidade de recurso a explosivos para desmonte do maciço rochoso na área
de implantação do molhe, será igualmente necessário acompanhar a sua utilização de modo
a que seja garantida a integridade dos edifícios mais próximos, designadamente as
habitações do núcleo de pesca. Para tal, será realizada uma campanha aquando da
aplicação das primeiras cargas de modo a se aquilatar da importância dos níveis de vibração
induzida, e a adequar a aplicação de eventuais novas cargas.
• Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários
Para esta fase, deverá proceder-se a uma monitorização direta, por amostragem no espaço
e discreta no tempo.
Os dados que resultem de leituras diretas “in situ ” não requerem métodos específicos de
tratamento. As medições deverão ser efetuadas tendo em conta a normalização portuguesa
aplicável, nomeadamente:
-

NP 1673 (1980) define diretrizes para a prevenção ou efeitos nocivos das vibrações
globais no corpo humano;

-

NP 2074 (1983) estabelece valores limite da velocidade máxima de acordo com o tipo
de construção e o tipo de solo;

-

Norma ISO 2631-2: 1989 “Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part
2: Continuous and shock-induced vibration in buildings (1 to 80 Hz)”;

-

ISO 4866:1990 Mechanical vibration and shock - Vibration of buildings – Guidelines for
the measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings.

Os equipamentos necessários à realização do programa de monitorização são um
acelerómetro e analisador espectral com integrador calibrados em laboratório acreditado.
• Relação entre fatores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da
exploração do projeto
Dentro de cada fase da obra, os níveis de vibração são influenciados pelo número e tipo de
equipamentos em atividade.
• Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos programas
de monitorização
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade
com a legislação, ou caso ocorram reclamações, deverá proceder-se à implementação de
medidas de minimização, nomeadamente alteração no horário de funcionamento das obras.
• Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do
programa de monitorização
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Os relatórios deverão ser entregues até um mês após a realização das campanhas de
monitorização e o programa deverá ser revisto em função dos resultados obtidos em cada
campanha.
11.4.4 Património
No sentido de assegurar a salvaguarda dos núcleos arqueológicos, e muito particularmente do
núcleo conhecido a sul do porto de abrigo, deverá ser realizada a monitorização regular de toda
a zona de influência do projeto a fim de, atempadamente, se proceder à reposição do areal de
modo a evitar que as estruturas arqueológicas fiquem a descoberto.
Para além da necessidade de ser acompanhado o desenvolvimento dos trabalhos na zona do
enraizamento do molhe, onde se situam próximo núcleos arqueológicos classificados,
garantindo-se que os mesmos não são afetados, especial atenção deve ser dada ao núcleo
conhecido a sul, designado núcleo F, situado cerca de 500 metros a sul do molhe próximo da
linha de costa (conforme figura seguinte).
Assim, o núcleo F deverá ser objeto de um controlo mais rigoroso, especialmente logo após
tempestades ou quando ocorram níveis de preia-mar mais elevados, verificando-se se o mesmo
fica a descoberto. Na eventualidade de suceder algum evento que coloque a descoberto da areia
as estruturas enterradas, revelando-as, deverá de imediato proceder-se novamente à sua
cobertura com areia mas sem recurso a meios mecanizados que possam destruir os valores
arqueológicos em presença.

Desenho 4 - Localização dos diversos núcleos de tanques conhecidos ao
longo da praia de Angeiras segundo Cleto 1995/199 (Fonte: EIA, 2017)
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Durante a fase de construção os relatórios de monitorização deverão ser enviados mensalmente,
para além da Autoridade de AIA, também à Direção Regional de Cultura do Norte.
Na fase de exploração, a monitorização deverá ser assegurada pelo promotor da obra. Durante
os três primeiros anos, os relatórios de monitorização deverão ser elaborados com uma
periodicidade de 6 meses. Não obstante, a seguir à ocorrência de tempestades mais
significativas, será verificado o estado de erosão do local do núcleo arqueológico F, reportandose o sucedido no relatório semestral seguinte. Após os três primeiros anos, consoante o estrado
de erosão do local, poderá ser solicitado à Autoridade de AIA a possibilidade dos relatórios de
monitorização passarem a ser emitidos com uma periocidade anual.
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ANEXOS
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Anexo I: Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais
I.

Enquadramento

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de
avaliação de impacte ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental
(DIA), de um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1
do seu artigo 18.º, que se transcreve:
1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num
índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala
numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito
significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis.
De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais
das Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma,
desenvolveu uma proposta de metodologia para determinação do referido índice, o qual se
constitui como uma ferramenta de expressão de resultados.
A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente,
através do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período experimental
de um ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação.
De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de
ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação e
constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.
II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais
Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à determinação
do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, o qual, assumindo-se como uma
ferramenta de expressão de resultados, foi apenas desenvolvido para a alternativa identificada
como a que, globalmente, melhor permite assegurar a ponderação dos valores em presença.
Foi também adotado como pressuposto de base a não inclusão da componente “Ordenamento
do Território” como um fator ambiental específico dado que:
• Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) foram
ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para os vários
fatores ambientais; e
• O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere que as situações
de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento de
AIA.
Assumindo os pressupostos acima explanados, a CA procedeu à determinação da significância
dos impactes do projeto, na alternativa selecionada, sobre os fatores ambientais considerados,
tal como a seguir se sintetizam:
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Significância dos

Significância dos

impactes negativos

impactes positivos

Geologia e Geomorfologia

Pouco significativos

Não identificados

Recursos Hídricos

Pouco significativos

Não identificados

Solo e Uso do Solo

Significativos

Significativos

Sistemas Ecológicos

Muito Significativos

Significativos

Qualidade do Ar

Pouco Significativos

Não identificados

Ambiente Sonoro

Pouco Significativos

Não identificados

Socioeconomia

Pouco Significativos

Muito Significativos

Património Cultural

Pouco significativos

Não identificados

Paisagem

Significativos

Não identificados

Fatores Ambientais

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em
presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores
ambientais considerados:
Fatores Ambientais

Preponderância

Geologia e Geomorfologia

Relevante

Recursos Hídricos

Relevante

Solo e Uso do Solo

Relevante

Sistemas Ecológicos

Relevante

Qualidade do Ar

Não Relevante

Ambiente Sonoro

Não Relevante

Socioeconomia

Determinante

Património Cultural

Relevante

Paisagem

Relevante

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários
fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a presente CA procedeu à
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais do projeto da “Obra
Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras”, de acordo com a valoração numérica
definida na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo
sido obtido o valor 4.
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Anexo II: Registo fotográfico da visita ao local
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Processo de AIA n.º 2960
“OBRA MARÍTIMA DE ABRIGO NA ZONA PISCATÓRIA
DE ANGEIRAS - MATOSINHOS”
Registo da Visita ao Local
30 de agosto de 2017

Vista da Praia de Angeiras e promontório rochoso
através da Trav. de Rudolfo de Mesquita, em Angeiras.

Vista da Praia de Angeiras e promontório rochoso
através da Trav. de Rudolfo de Mesquita, em Angeiras.

Vista para o promontório rochoso na Praia de Angeiras onde assentará o molhe de abrigo.

Vista da área envolvente da Praia de Angeiras: arrumos,
acessórios e apetrechos de pesca.

Vista da área envolvente da Praia de Angeiras:
Embarcações de pesca estacionadas no areal.

Vista da área envolvente da zona piscatória de
Angeiras: trator de apoio à varagem dos barcos.

Vista da área envolvente da Praia de Angeiras:
Embarcações de pesca estacionadas no areal.
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2

Vista frontal do canal de acesso ao varadouro
da Praia de Angeiras.

Vista lateral do canal de acesso ao varadouro
da Praia de Angeiras.

Vista lateral do canal de acesso ao varadouro da Praia de Angeiras à Praia de Angeiras
utilizado pelos pescadores para entrar e sair do mar com as embarcações.
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3

Vista para os afloramentos rochosos na
Praia de Angeiras onde assentará o molhe de abrigo

Vista para os afloramentos rochosos na
Praia de Angeiras onde assentará o molhe de abrigo.

Vista frontal para o promontório rochoso onde será construído o molhe de abrigo.
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4

Vista para o núcleo de tanques de salga de origem romana, classificados como Monumento Nacional, próximo do local da obra
(atualmente semicobertos com muito areia e algas).

Vista da envolvente da obra: Praia de Angeiras
Norte e pequeno afloramento rochoso.
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Vista da envolvente da obra: Praia de Angeiras
Norte e pequeno afloramento rochoso.

5

Vista do percurso previsto de acesso à obra e para
movimentação dos veículos pesados.

Vista do percurso previsto de acesso à obra e para
movimentação dos veículos pesados.

Vista da entrada ao percurso previsto
para movimentação dos veículos pesados.

Vista da entrada ao percurso previsto
para movimentação dos veículos pesados.

Vista do exterior do Posto de Vendagem (controlo e registo de
pescado), atualmente em reabilitação.

Vista do interior do Posto de Vendagem (controlo e registo de
pescado), atualmente em reabilitação.
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6

Vista das casas de mar utilizadas pelos pescadores
para guardar os apetrechos de pesca.

Vista das casas de mar utilizadas pelos pescadores
para guardar os apetrechos de pesca.

Vista dos arrumos exteriores em frente às casas de mar.

Atividade de reparação das redes de pesca.
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Vista do local previsto para o estaleiro da obra (antigo campo de jogos de Angeiras).

Vista do local previsto para o estaleiro da obra (antigo campo de jogos de Angeiras).
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Anexo III: Pareceres Externos
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