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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)
Designação do projeto

Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de Angeiras

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de Execução

Tipologia do projeto

Anexo II, n.º 10, alínea k) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Localização
(freguesia e concelho)

União das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo - Concelho de
Matosinhos

Identificação das áreas
sensíveis

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea
a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Proponente

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)

Entidade licenciadora

Docapesca, Portos e Lotas, S.A.

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do
projeto

O projeto em avaliação tem a sua localização junto a um pequeno
promontório localizado em frente ao núcleo urbano da Praia de Angeiras.
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.
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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.

Síntese do procedimento

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início
a 21/04/2017, após receção de todos os elementos necessários à boa
instrução do mesmo.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de
Autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA),
constituída por representantes da 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), DireçãoGeral do Património Cultural (DGPC), Docapesca - Portos e Lotas, S.A. e
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA
contemplou as seguintes fases:
• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da
documentação adicional e consulta do projeto de execução:
 Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os
quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de EIA consolidado.
 Após análise deste documento, foi considerado que o mesmo, de uma
maneira geral, dava resposta às lacunas e dúvidas anteriormente
identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 21 de julho de 2017.
 No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a
CA considerou que persistiam ainda questões/elementos por apresentar e
esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de elementos
complementares.
• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20
dias úteis, de 27 de julho a 24 de agosto de 2017.
• Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas:
Câmara Municipal de Matosinhos, Capitania do Porto de Leixões e
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde
estiveram presentes representantes da CA, do proponente e da equipa
que elaborou o EIA.
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• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada
no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as valências das entidades
representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a
visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, bem como, a
participação pública.
• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão
relativamente à viabilidade ambiental do projeto.
• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo
em consideração o Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública.
• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do
Código do Procedimento Administrativo, e de diligências complementares.
• Análise da pronúncia apresentada em sede da Audiência de Interessados e
emissão da presente DIA.

Síntese dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas

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, Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas.
• Câmara Municipal de Matosinhos
A Câmara Municipal de Matosinhos emitiu o parecer favorável ao EIA em
apreço por considerar que o mesmo 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/minimizar os impactes negativos esperados.
• Capitania do Porto de Leixões
A Capitania do Porto de Leixões emitiu um parecer sobre o projeto em apreço
salientando alguns aspetos sobre a caracterização do aglomerado urbano de
Angeiras que não estariam corretamente descritos, nomeadamente, a
circulação e os sentidos de trânsito, a análise funcional, as acessibilidade e as
atualizações das casas-de-mar. O parecer refere ainda alguns dos impactes
ambientais do projeto, que são identificados e avaliados no EIA, incluindo os
sistemas ecológicos, o património cultural e o ordenamento do território. Por
fim, realça a necessidade de se obter parecer técnico da Direção de Faróis e
Instituto Hidrográfico sobre o Farolim a colocar na cabeça do molhe, bem
como, apresentação do projeto de assinalamento marítimo provisório das
obras, a ser aprovado pela Autoridade Marítima Local.
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
O ICNF apresentou um parecer que refere que o projeto não incide sobre
áreas sujeitas ao Regime Florestal, Áreas Protegidas ou Rede Natura 2000,
sendo que a avaliação ambiental deve ser assegurada pela CCDR-N, enquanto
Autoridade Regional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade.
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Síntese do resultado da
consulta pública e sua
consideração na decisão

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro, a Consulta Pública 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.
Síntese dos resultados da Consulta Pública
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, deve
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 do projeto naquela área.
O Turismo de Portugal, I.P. 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
na paisagem, bem como, à potencial afetação da atividade balnear na fase de
construção, assegurando que durante a fase de exploração as dragagens de
manutenção não afetam a atividade balnear.
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
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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.
Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão
As exposições apresentadas no âmbito da Consulta Pública foram objeto de
análise, tendo os aspetos pertinentes sido considerados na avaliação
desenvolvida pela CA e integrados na presente decisão.

Informação das
entidades legalmente
competentes sobre a
conformidade do projeto
com os instrumentos de
gestão territorial, as
servidões e restrições de
utilidade pública e de
outros instrumentos
relevantes

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. 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.
O POOC de Caminha-Espinho prevê, para a Zona Piscatória de Angeiras, a
UOPG n.º 9, a qual deve 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 (artigo 36.º do Regulamento do POOC), enquadrando
assim as intervenções em apreço.

Razões de facto e de
direito que justificam a
decisão

A presente DIA fundamenta-se no Parecer da CA e no Relatório da Consulta
Pública.
O projeto em apreço teve os seguintes antecedentes em sede de AIA:
• em 2002 foi apresentada uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA), a
qual foi objeto de deliberação favorável por parte da CA;
• em 2004, foi instruído um processo de AIA em fase de Estudo Prévio,
tendo sido emitida uma DIA desfavorável;
• em 2008, foi instruído novo processo de AIA, também em fase de estudo
prévio, o qual culminou com a emissão, a 07/04/2009, de DIA favorável
condicionada à solução alternativa 4 para o molhe de abrigo;
• em 2011 foi submetido o respetivo RECAPE, tendo o mesmo sido objeto
de parecer favorável da CA.
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Apesar do parecer favorável ao RECAPE, a Obra Marítima de Abrigo nunca
chegou a ser construída, tendo acabado por caducar a DIA. Em Março de
2017, a DGRM entendeu submeter o presente projeto a um novo
procedimento de AIA, agora já em fase de Projeto de Execução.
No âmbito da presente avaliação e dadas as características e dimensão do
projeto e do seu local de implantação, a Socioeconomia assumiu-se como
fator determinante para a avaliação do projeto devido aos impactes positivos
muito significativos que o mesmo terá sobre o núcleo piscatório 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. Estes impactes encontram-se
associados 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.
Ainda no âmbito da avaliação foram considerados como fatores ambientais
relevantes para a tomada de decisão: os Sistemas Ecológicos, a Geologia e a
Geomorfologia, os Recursos Hídricos, os Solos e Uso do Solo, o Património
Cultural e a Paisagem.
No que se refere aos Sistemas Ecológicos, os principais impactes negativos do
projeto, considerados muito significativos, ocorrem fundamentalmente na
fase de construção, onde o efeito mais relevante será sobre os recifes de
Sabellaria alveolata e na respetiva fauna associada. Estes 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,
bem como 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.
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 deve ter reflexos numa redução do trânsito sedimentar para Sul até que
seja estabelecido um novo equilíbrio. Contudo, esta redução não deve 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.
Considerando que o molhe se desenvolverá sempre em pequenas
profundidades, esta redução deve 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
deve ser conseguido, em parte, através do aproveitamento de areias das
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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. Sobre o meio terrestre os potenciais impactes
estão relacionados com a localização do estaleiro, localização de
equipamentos e infraestruturas e movimentação de maquinaria pesada e
viaturas, atendendo em particular à existência de Património classificado na
envolvente do projeto. Contudo, não se prevê afetação desse património se
forem respeitados os percursos previstos no projeto para a passagem de
veículos pesados para acesso ao local de obra.
No que se refere à 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 da “Obra Marítima de Abrigo na Zona Piscatória de
Angeiras” 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 melhores condições de segurança plenamente
justificadas
Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que
os impactes negativos acima referidos podem ser, na sua generalidade,
passíveis de minimização, emite-se decisão favorável, condicionada ao
cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento.

Índice de avaliação
ponderada dos impactes
ambientais

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no
n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
procedeu-se à determinação do índice de avaliação ponderada de impactes
ambientais, tendo sido obtido um resultado de 4.
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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 devem ser afetados os conjuntos arqueológicos 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, deve 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 deve 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.
Elementos a apresentar
Previamente à fase de construção, devem ser apresentados à autoridade de AIA, para análise e
aprovação, os seguintes elementos:
1. Programa de Monitorização do Património Cultural, com especial incidência no “Conjunto de tanques
cavados nos rochedos da Praia de Angeiras” 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.
O programa a desenvolver deve ainda ter em atenção as seguintes orientações específicas:
• Núcleo de cetárias 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
deve 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, deve de imediato proceder-se novamente à sua cobertura com areia
mas sem recurso a meios mecanizados que possam destruir os valores arqueológicos em
presença.
Para elaboração deste programa devem ainda ser tidas em consideração as orientações constantes
da presente decisão, nomeadamente, no ponto relativo aos Programas de Monitorização.
2. Caracterização complementar do local do elemento de caldeira de um Vapor 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, fotográfico e topográfico de pormenor da área e de
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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. 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. 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).
Medidas de minimização/potenciação/compensação
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo caderno de
encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente,
para efeitos de concretização do projeto.
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação. A Autoridade de AIA deve ainda ser
previamente informada da execução de dragagens de manutenção.
FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA
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 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.
Neste contexto, deve ser dada particular relevância aos valores patrimoniais em presença, alertando
para 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. Deve também ser
salientada a importância da preservação dos ecossistemas marinhos, em particular na zona intertidal.
4. 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 deve incluir um Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) das obras.
5. 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
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identificadas, de acordo com o planeamento previsto.
6. 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.
7. 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 EXECUÇÃO DA OBRA
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os
respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização.
14. 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.
15. 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).
16.
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17. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, devem ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
18. 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.
19. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor
ruído possível.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas
de drenagem de águas pluviais.
24. Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, nomeadamente através da
compactação ou colocação de uma camada de tout-venant no troço entre a via pública e o
enraizamento do molhe, de forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de
veículos e maquinaria.
25. 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 pode ocorrer a
produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.
26. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deve
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos
rodados dos veículos. Sempre que possível, devem ser instalados dispositivos de lavagem dos
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados.
27. Devem ser adotadas soluções estruturais/construtivas 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.
28. 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.
29. 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.
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30. 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.
31. 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.
32. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com
base nas guias de acompanhamento de resíduos.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter
sido afetados pelas obras de construção.
40. 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.
41. Garantir uma fiscalização eficaz durante a totalidade da fase de construção, de forma a assegurar a
implementação das medidas de minimização preconizadas.
42. Deve efetuar-se o registo de eventuais aspetos geológicos relevantes, científicos ou didáticos, na área
de implantação do quebra-mar.
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43. Privilegiar o mercado local no recrutamento de mão-de-obra.
44. Todas as ações a desenvolver no âmbito da obra devem ser efetuadas de forma a perturbar o mínimo
possível a população residente e os veraneantes da Praia de Angeiras.
45. Ao nível da segurança rodoviária, e dado que a obra envolverá a circulação de um apreciável número
de viaturas pesadas, deve 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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
49. 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.
50. 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
51. 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.
52. Após a conclusão dos trabalhos, deve proceder-se, 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.
53. 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).
54. 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.
55. 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 suscetível de ser derramado. Os tanques devem ser concebidos
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para possibilitar a remoção dos líquidos, que para aí tenham afluído, de modo fácil e seguro.
56. 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.
57. 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
58. 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
59. 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.
60. 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.
61. 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.
62. 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, devem 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.
63. Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida por toda a maquinaria (móvel e
imóvel) de apoio à obra.
64. Restringir a velocidade máxima de veículos pesados a 40 km/h.
65. Restringir o número de acessos de veículos pesados a valores inferiores a 30 por dia.
66. A fim de se garantir a proteção do cordão dunar existente a norte do núcleo piscatório, as viaturas
que acedam ao local de obra devem apenas utilizar o acesso provisório que será construído antes do
início da obra.
67. Após a conclusão da obra, deve 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.
68. 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
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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.
69. 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.
70. 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.
71. 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.
72. 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.
73. 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.
74. 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, devem 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.
75. 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.
76. 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.
77. A afetação inadvertida destes vestígios implicará a realização de trabalhos arqueológicos e de
conservação complementares.
78. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes de
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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 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.
79. O acesso de apoio à obra e ao estaleiro deve ser definido e vedado de ambos os lados, pelo limite dos
quatro metros de largura/das sondagens anteriormente efetuadas. O corredor referido deve ainda
ser construído em aterro, sem retirada de areias.
80. 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, bem como à autoridade de AIA. Esta situação pode determinar a adoção de
medidas de minimização complementares pelo que nesse caso deve 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.
81. 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.
82. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, pode 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.
83. Caso se proceda à exumação de espólio arqueológico submerso a metodologia de amostragem e
depósito deve ser submetida à DGPC para parecer, com conhecimento à autoridade de AIA.
84. Realizar trabalhos de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais nas áreas de
deposição de dragados em meio terrestre.
85. 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.
86. 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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87. 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 deve ser demonstrada e ser objeto de parecer prévio da Tutela do
Património Cultural.
88. 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.
89. Concluída a fase de obra, deve ser apresentado à autoridade de AIA relatório demonstrativo da
implementação das medidas e condicionantes ambientais estabelecidas na presente decisão,
preparado no termos do n.º 2 do anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro
FASE DE EXPLORAÇÃO
90. O núcleo piscatório de Angeiras deve 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.
91. As dragagens de manutenção devem ser realizadas (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 DecretoLei n.º 226-A/2007, de 31 de maio e na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro).
Estas dragagens devem ainda ser efetuadas, preferencialmente, fora do período de atividade
reprodutora de Sabellaria alveolata, ou seja, nos meses de março e abril e de junho a setembro.
92. Devem 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.
93. 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, deve ser proibido nessa zona o estacionamento a nado de
quaisquer tipos de embarcações.
94. 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.
95. 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.
96. Promover a realização de estudo, envolvendo os pescadores da Praia de Angeiras e a comunidade
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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.
97. 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), devem 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 deve ser articulada e condicionada aos resultados do plano
de monitorização da Hidrodinâmica e Morfologia Costeira.
98. Deve ser colocada sinalização de perigo e vedado o acesso ao molhe.
99. 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.
FASE DE DESATIVAÇÃO
100. 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.
Programas de Monitorização
1. SOCIOECONOMIA
Deve ser elaborado um relatório semestral, a contar desde o início 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.
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.
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
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ferramentas disponíveis (modelação matemática, métodos analíticos, etc.). Assim, os trabalhos a efetuar
devem 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 deve ser verificada a adequabilidade da localização do ponto inicial
e, caso se demonstre necessário, deve 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 deve ser perpendicular à praia, mantendo-se até ao
fim do PM sempre a mesma inclinação/orientação, que deve ser registada, independentemente de a
praia ao fim de algum tempo poder vir a mudar de orientação.
Coordenadas geográficas (sistema WGS84 UTM)
Perfil (ID)

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’’

Localização do ponto inicial, em terra, dos levantamentos de perfis transversais de praia.
• 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).
• Extensão dos perfis: desde o ponto inicial em terra (ver Quadro 1), até à cota (-3,0 m) ZH.
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Localização dos perfis topo-hidrográficos (A a F) a realizar
Localização dos perfis topo-hidrográficos (G a I) a realizar
(Fonte: EIA. 2017)

Localização dos perfis topo-hidrográficos (J a M) a realizar (2017)
(Fonte: EIA. 2017)

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

20

b) Análise granulométrica das areias da praia
• Localização: no mesmo local dos perfis transversais, devem 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 deve 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.
Devem 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 pode
alternativamente ser determinada através de métodos indiretos, como o recurso a dados
meteorológicos, especialmente o vento.
c) Relatório de monitorização
Deve 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 deve 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, podem vir a ser propostas medidas para mitigar eventuais
impactes negativos. Essas medidas devem estar tipificadas e descritas nos relatórios a produzir.
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, com o
objetivo de 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, deve ser estabelecido um programa 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.
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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, deve ser semelhante à realizada para a caracterização da
situação de referência.
Para isso, devem 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, 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 deve, 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 Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto.69pp.”.
Dependendo dos resultados obtidos, devem ser definidas medidas de minimização e/ou compensação,
eventualmente necessárias, a aprovar pela Autoridade de AIA.
Deve ser 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 deve ser realizada uma campanha anual durante o verão marítimo e
produzido o respetivo relatório. Após o segundo ano de monitorização deve ser equacionada a
necessidade de prossecução do Plano de Monitorização ou a sua redefinição.
A metodologia a utilizar nestes trabalhos deve 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.
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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).
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.
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Zona subtidal da área de estudo na Praia de Angeiras a amostrar (2007)
c) Os povoamentos de S. alveolata devem ser 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 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 deve 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 devem
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, deve 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 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 deve igualmente servir de referência/controlo.
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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 pode eventualmente originar perturbações
no ambiente sonoro local.
Assim, deve 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
Deve monitorizar-se a envolvente do acesso escolhido junto aos recetores mais próximos suscetíveis
de sofrer a influência do ruído das obras. Devem 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, devem integrar um número de passagens desses veículos na proporção
representativa do nº de passagens máximas diárias Deve ser acrescentado um ponto extra (ponto 7),
junto da Escola Básica do 1.º Ciclo da Praia de Angeiras, uma vez que o estaleiro será instalado no
antigo campo de futebol.
Devem realizar-se 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.

Localização dos seis pontos de amostragem do ruído e vibrações (Fonte: EIA, 2017)
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

25

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

Localização dos pontos de amostragem do ruído e vibrações (Fonte: EIA, 2017)
• Técnicas e métodos de análise, equipamentos necessários

Devem ser efetuadas medições “in situ”, utilizando um tipo de monitorização direta por amostragem
no espaço, e discreta no tempo. As medições devem 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.
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 fase de exploração
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 da monitorização
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com a
legislação, ou caso ocorram reclamações, deve proceder-se à implementação de medidas de
minimização, nomeadamente isolamento sonoro, de fontes de ruído ou alteração do horário de
funcionamento das obras.
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• Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a revisão do programa

de monitorização
Os relatórios devem ser entregues até um mês após a realização das campanhas de monitorização e
o programa deve 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.
• Locais e frequência das amostragens

Deve monitorizar-se 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, devem 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 acima.
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.
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, deve ser 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, deve 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 devem 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.
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• 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, deve 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
Os relatórios devem ser entregues até um mês após a realização das campanhas de monitorização e
o programa deve ser revisto em função dos resultados obtidos em cada campanha.
5. PATRIMÓNIO
Deve ser implementado o Programa de Monitorização do Património Cultural que vier a ser aprovado no
âmbito do Elemento n.º 1 da presente decisão. O programa a desenvolver deve ter em consideração as
orientações a seguir elencadas.
No sentido de assegurar a salvaguarda dos núcleos arqueológicos, e muito particularmente do núcleo
conhecido a sul do porto de abrigo, deve 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.
Assim, o núcleo F deve 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, deve de imediato proceder-se novamente à sua cobertura com areia mas sem recurso a
meios mecanizados que possam destruir os valores arqueológicos em presença.
Durante a fase de construção os relatórios de monitorização devem ser enviados mensalmente, à Direção
Regional de Cultura do Norte, com conhecimento à DGPC e à autoridade de AIA.
Na fase de exploração, a monitorização deve ser assegurada pelo promotor da obra. Durante os três
primeiros anos, os relatórios de monitorização devem 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, reportando-se o sucedido no relatório semestral seguinte.
Após os três primeiros anos, consoante o estrado de erosão do local, pode ser solicitado à Autoridade de
AIA a possibilidade dos relatórios de monitorização passarem a ser emitidos com uma periocidade anual.
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