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DRAGAGEM DO CANAL DE ACESSO AOS 
ESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO  

 
 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 

ADITAMENTO 2 
 
 
 
 
 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
O presente documento constitui o segundo Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
da Dragagem do Canal de Acesso aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, elaborado em 
fase de Projeto de Execução, e visa dar resposta ao pedido de elementos complementares 
da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de 9 de abril de 2018, veiculado pelo ofício com 
a referência S022357-201804-DAIA.DAP (cópia no anexo 1). 
 
Na secção seguinte apresentam-se os elementos complementares solicitados, organizados 
de acordo com a estrutura do pedido. 
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2 - ELEMENTOS COMPLEMENTARES 
 
 
Descrição do projeto 
 
1- Na resposta à questão 2.3 do pedido de elementos adicionais não foram 
considerados os impactes associados ao transporte dos materiais dragados, pelo que 
os mesmos deverão ser caracterizados e avaliados, bem como identificadas as 
eventuais medidas de minimização e/ou programas de monitorização a implementar. 
 
Os materiais dragados no Porto de Viana do Castelo serão transportados até aos locais de 
imersão propostos (locais A e B, identificados e caracterizados no primeiro Aditamento ao 
EIA), em princípio, por embarcação do tipo split 1, a qual poderá ter instalada a própria draga 
ou a draga encontrar-se sobre plataforma flutuante de apoio acoplada a essa embarcação. 
 
Considerando o volume de dragados em jogo, a capacidade do porão do(s) navio(s) 
dragador(es) e o tempo previsto para realização da totalidade das dragagens (conforme 
descrito no ponto 3.2.4 do primeiro Aditamento ao EIA), admite-se que durante a empreitada 
de dragagem venham a ser realizadas entre 150 a 170 viagens, das quais cerca de 60% se 
dirigirão para a área A e as restantes para a área B.     
 
Atendendo a que a área A dista, em média, cerca de 2,150 Km da área de dragagem, estima-
se que venham a ser percorridos pela embarcação cerca de 380 a 400 Km (205 a 216 MN2), 
durante a empreitada. Para a área B, que dista, em média, cerca de 7,200 Km da área de 
dragagem, estima-se que venham a ser percorridos pela embarcação cerca de 950 a 
1.000 Km (513 a 540 MN). 
 
O transporte dos dragados envolverá navios/embarcações que utilizam como combustível 
gasóleo ou fuelóleo com baixo teor de enxofre. 
 
Assim, o principal impacte do transporte dos materiais dragados até aos locais de imersão é a 
emissão de gases poluentes [NOx, SO2 (que tem vindo a reduzir-se significativamente por via 
de remoção do enxofre), partículas (fumos negros resultantes de combustão incompleta dos 
combustíveis fósseis) e CO] e com efeito de estufa (CO2), com origem na queima de 
combustíveis fósseis, que contribuirão para a poluição atmosférica, ou seja, para a 
degradação da qualidade do ar. 
 
Genericamente, a poluição atmosférica causada pela queima de combustíveis fósseis pode 
provocar danos na saúde humana. A poluição do ar tem também ação direta no aquecimento 
global, sendo responsável pela degradação de ecossistemas e potenciadora de chuvas 
ácidas. 
 
Pese embora o impacte negativo da poluição atmosférica na saúde humana e nos 
ecossistemas, o facto de neste caso a emissões ocorrem no espaço marítimo reduz a 
exposição da população aos seus efeitos diretos.  
 
No que respeita à poluição atmosférica a solução proposta de imersão dos dragados nas 
designadas áreas A e B é a que encerra menores emissões. Com efeito, uma solução que 
assentasse no transporte rodoviário dos dragados, para um outro local em terra, originaria 
                                                 
1 Embarcação com abertura do fundo do porão para descarga dos dragados. 
2 Milhas náuticas 
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comparativamente um volume muito superior de emissões. Por um lado, porque dificilmente 
se arranjaria um destino a distâncias menores do que aquelas a que se situam as áreas A e 
B e, por outro, porque o transporte por camião é muito menos eficiente (maior consumo de 
combustível por unidade de peso transportada) que o transporte marítimo. Atente-se que um 
camião transportaria apenas cerca de 10 a 12 m3 de dragados por viagem o que face ao 
volume em jogo representaria milhares de viagens. 
 
Para além da degradação local da qualidade do ar não se preveem outros impactes 
associados ao transporte dos dragados, especialmente porque esse transporte representará, 
em média, menos de um navio por dia a dirigir-se para os locais de imersão, pelo que não se 
antevê que possa causar conflitos no tráfego marítimo.  
 
Assim, globalmente, qualifica-se o impacte do transporte dos materiais dragados como 
negativo, direto, localizado mas temporário e reversível, assumindo reduzida significância e 
magnitude. 
 
Embora este impacte seja difícil de mitigar, o mesmo poderá ser atenuado se os motores das 
embarcações utilizadas se encontrarem nas melhores condições de funcionamento, ou seja, 
garantindo uma eficiente queima do combustível e, assim, gerando menos emissões 
atmosféricas, sobretudo os designados “fumos negros”. Deste modo, reitera-se a 
recomendação já proposta na listagem de medidas de mitigação deste EIA:   
 

• Os equipamentos móveis, embarcações e veículos a utilizar em obra 
devem encontrar-se em boas condições de operação de modo a garantir a 
combustão completa do combustível, evitando a emissão de “fumos 
negros”. 

 
 
 
 
 
 
Paisagem 
 
2 - Definir a área de estudo segundo um buffer de 3 km e demonstrar, através de 
cartografia à escala 1/25 000 sobre carta militar de forma translúcida, nomeadamente 
numa carta de qualidade visual, numa carta de absorção visual e numa carta de 
sensibilidade visual, a informação textual já apresentada no ElA. 
 
3 - Apresentar carta com a bacia visual do projeto, à escala 1/25 000 sobre a carta 
militar de forma translúcida. 
 
A informação solicitada relativa ao fator ambiental Paisagem é apresentada no Anexo 2. 
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Ordenamento do território 
 
4 - A resposta à questão 3.4.4 do pedido de elementos adicionais deverá ser tratada de 
forma sintética no âmbito do presente fator ambiental, à qual compete, e não associada 
a outros descritores. Neste sentido, a resposta deverá ser complementada com a 
análise de impactes do projeto nas funções desempenhadas pelo sistema de REN 
afetado, que de acordo com o RJREN são as seguintes: i) conservação de habitats 
naturais e das espécies da flora e da fauna; ii) manutenção do equilíbrio e da dinâmica 
flúvio-marinha, e apresentar as medidas de minimização respetivas, de modo a ser 
demonstrada a não afetação significativa da estabilidade ou do equilíbrio ecológico do 
sistema biofísica e dos valores naturais em presença. 
 
Os impactes do projeto nas funções desempenhadas pelo sistema de REN afetado, 
designadamente a “conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna” e a 
“manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha”, analisam-se seguidamente. 
 
“Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna” 
 
- Fase de construção -  
 
Na fase de construção os impactes sobre a função “conservação de habitats naturais e das 
espécies da flora e da fauna” desempenhada pelo sistema de REN estarão associados às 
operações de dragagem e desmonte do fundo rochoso. Estas ações incidirão sobre o 
ecossistema marino-estuarino afetando sobretudo o habitat de suporte das comunidades 
locais, correspondente a um substrato de natureza arenosa de espessura variável. 
 
De um modo geral, os principais impactes resultantes das ações de dragagem respeitam a: 

• destruição do habitat existente e das espécies associadas sem mobilidade com a 
realização da dragagem; 

• aumento da turbidez devido à colocação em suspensão de sedimentos; 

• alteração da tranquilidade das espécies com subsequente aumento do stress a que 
ficarão sujeitas. 

 
 
Durante esta fase, o impacte negativo mais significativo decorrerá da destruição/remoção do 
habitat da comunidade bentónica e da respetiva fauna associada sem mobilidade. 
 
A área potencial de povoamentos bentónicos destruída com a dragagem e desmonte do 
fundo rochoso está estimada em cerca de 190.000 m2. 
 
Esta destruição irá afetar sobretudo a zona do anteporto onde se observou uma maior 
densidade de organismos. Estes impactes devem ser considerados como certos, diretos, 
localizados, de natureza negativa, irreversíveis no caso do anteporto e da metade norte do 
canal de aceso em que os novos fundos serão de natureza rochosa, e reversíveis na metade 
sul do canal de acesso onde se manterão fundos de natureza sedimentar após a dragagem, 
assumindo moderada significância, mas reduzida magnitude. 
 
A nível da comunidade piscícola, é previsível que durante dragagem o ruído e destruição 
direta de habitat provoquem o afugentamento de algumas espécies ictíicas, e que a utilização 
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de explosivos possa mesmo causar a morte dos peixes que por ventura estejam próximos 
das pegas de fogo aquando da sua detonação. 
 
Trata-se de impactes prováveis, de natureza negativa, reversíveis e de curto prazo. Estes 
impactes serão de significância reduzida para as espécies pelágicas que utilizam a área 
como zona de alimentação, e de significância moderada, para as espécies bentónicas (e.g. 
pleuronectiformes como a solha e o linguado), por haver, parcialmente, destruição direta do 
seu habitat, embora globalmente assuma reduzida magnitude. 
 
A questão do aumento da turbidez embora seja um impacte típico nas obras de dragagem, no 
presente caso não se coloca ou terá uma muito reduzida significância. De facto, os 
sedimentos a dragar no canal de acesso são constituídos na sua larga maioria pela fração 
areia (cerca de 93,3%), considera-se que a sua colocação em suspensão pela draga será 
apenas momentânea, precipitando-se rapidamente sobre os fundos sem que se possa formar 
qualquer pluma de sedimentos digna de registo. 
 
No anteporto, o material a dragar apresenta uma fração de areia relativamente menor, ainda 
assim com um valor médio de 67,7%. No entanto, neste local, abrigado em grande parte da 
agitação e sem corrente fluvial (apenas correntes de maré), a eventual formação de plumas 
de sedimentos também não se afigura crítica, havendo condições para que o sedimento 
colocado em suspensão durante a dragagem se precipite igualmente de forma rápida, 
admitindo-se tempos na ordem de uma a duas dezenas de minutos. 
  
No que respeita às espécies migradoras que utilizam em alguma fase da sua vida as águas 
do rio Lima, designadamente o sável e a enguia, admite-se que não venha a existir qualquer 
perturbação uma vez que não só a ação de dragagem se desenvolve numa zona lateral da 
embocadura, deixando livre o canal principal do estuário com acesso ao rio, como também 
não se prevê a formação de plumas de sedimentos que possam inibir os movimentos de 
migração. 
 
Contudo, aquando da aplicação de cargas explosivas é possível que os migradores 
anádromos como Alosa alosa, Alosa fallax, Petromyzon marinus e Salmo Salar, possam, 
eventualmente, sentir alguma inibição ao tentarem entrar no estuário, o que, a confirmar-se, 
constitui um impacte negativo, direto, localizado, temporário e reversível, assumindo, no 
entanto, reduzidas significância e magnitude.  
 
Durante esta fase é também provável que se assista uma menor taxa de visitação da área 
intervencionada por espécies de outros grupos como as aves e os mamíferos marinhos. 
 
 
- Fase de exploração - 
 
Durante a fase de exploração é expectável que na metade sul do canal de acesso, zona em 
que os fundos se manterão constituídos por materiais de natureza sedimentar, se assista a 
um processo de colonização, restabelecendo-se condições semelhantes às verificadas na 
situação anterior à dragagem. 
 
Na restante área dragada surgirá um fundo de natureza rochosa, que embora seja distinto da 
situação anterior à dragagem, mas que apresentará bastantes irregularidades uma vez que o 
desmonte com explosivos e a dragagem nas zonas de rocha pouco coesa, não criarão uma 
superfície propriamente lisa. 
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Essas irregularidades constituídas em substrato rochoso, que ao longo do tempo beneficiarão 
da deposição progressiva de sedimentos à medida que o assoreamento progrida, deverão 
ajudar à fixação de alguns organismos bentónicos, quer da flora quer da fauna, e, portanto, 
restabelecendo, ainda que parcialmente e de diversidade provavelmente menor, a 
comunidade bentónica. 
 
Durante a fase de exploração é ainda expectável que se venha a assistir a dragagens de 
manutenção cujos impactes serão de tipologia semelhante aos descritos para a fase de 
construção. Uma vez que se admite que as dragagens de manutenção terão uma frequência 
alargada e que poderão incidir numa área menor, o impacte na fase de exploração, embora 
negativo, direto e localizado, será temporário e reversível, assumindo reduzidas significância 
e magnitude. 
 
 
- Conclusão – 
 
Globalmente, os impactes sobre a função “conservação de habitats naturais e das espécies 
da flora e da fauna”, desempenhada pelo sistema de REN, em resultado da concretização do 
projeto, incidirão, essencialmente, na fase de construção, assistindo-se à destruição do 
habitat natural, corporizado pelos fundos de natureza arenosa, e das espécies associadas 
sem mobilidade, e à perturbação sobre as espécies com mobilidade que consigam escapar à 
draga e à ação dos explosivos. 
 
Todavia, durante a fase de exploração, em que progressivamente se espera o 
restabelecimento das condições anteriores, assistir-se-á à recolonização do fundo estuarino-
marinho pelas espécies características deste habitat (ver secção 4.9.3 do relatório Síntese do 
EIA), sendo reposta a função “conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da 
fauna” desempenhada pelo sistema de REN. 
 
Neste quadro, pese embora o projeto origine um impacte negativo sobre a função 
“conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna”, o mesmo será 
reversível pelo que se qualifica o impacte como pouco significativo e de reduzida magnitude. 
 
 
- Propostas de medidas de mitigação - 
 
Considera-se adequado a implementação das medidas mitigadoras propostas no domínio do 
Ecossistema Marinho (medidas 36 e 37) e apresentadas no Aditamento ao EIA, 
designadamente: 
 

• (36) Privilegiar os períodos em que a agitação marítima é mínima para realizar as 
operações de dragagem de modo a promover-se uma mais rápida deposição das 
partículas mais finas, e assim minimizar a sua dispersão. 

 
• (37) Evitar que o desmonte do fundo rochoso com recurso a cargas explosivas se 

realize entre os meses de dezembro e maio, a fim de não perturbar as espécies 
migradoras anádromas. 
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Complementarmente, propõem-se uma nova medida decorrente dos desenvolvimentos no 
âmbito do presente Aditamento 2, relativa à potencial afetação de cetáceos (ver ponto 11 
deste documento), especificamente: 
 

• Sempre que houver lugar a trabalhos de detonação do fundo rochoso do anteporto 
com recurso a explosivos, deverá, com uma hora de antecedência, ser destacado um 
observador qualificado para o efeito e equipado com binóculo, que realizará uma 
observação cuidada da envolvente para verificar que não é avistada nenhuma espécie 
do grupo dos cetáceos. Caso se confirme a presença de espécies deste grupo 
faunístico as detonações serão proteladas até que os animais abandonem o estuário 
do rio Lima em direção ao mar. O local de colocação do observador deverá ser o 
extremo sul do molhe interior de guiamento do escoamento fluvial, i.e., o molhe que 
faz a separação entre o canal principal e a entrada no anteporto dos estaleiros navais, 
de onde dispõe de condições privilegiadas de observação do baixo estuário do rio 
Lima. O observador terminará a sua tarefa apenas após a conclusão dos trabalhos de 
detonação.  

 
 
 
 
“Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha” 
 
O projeto de dragagem do canal de acesso aos estaleiros navais não compreende nenhuma 
componente que comprometa ou interrompa os fluxos de água fluvial (com origem no rio 
Lima) ou marinha (por via das marés), nem sequer nenhum estrangulamento do leito do 
estuário. Como tal, não se prevê que as ações de projeto possam ter alguma influência sobre 
a função “manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha” desempenhada pelo 
sistema de REN. 
 
Assim sendo, qualificam-se os impactes do projeto sobre a função “manutenção do equilíbrio 
e da dinâmica flúvio-marinha” como inexistentes. 
 
 
 
Património 
 
5 - Apresentar os resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de 
incidência direta e indireta do projeto com recurso a trabalhos de geofísica com 
magnetómetro ou gradiómetro; 
 
Visto que os trabalhos solicitados implicarem ações que demoram na sua concretização, 
estando condicionadas à meteorologia e condições do mar, propõe-se que os trabalhos 
solicitados sejam realizados em fase pré-licenciamento de obra. 
 
 
6 - Apresentar os resultados da caracterização patrimonial:  
 

a) dos locais previstos para a imersão das várias tipologias de dragados: 
áreas A e B, alvo de afetação direta (procedendo a trabalhos de geofísica 
com sonar de varrimento lateral);  
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De acordo com a informação prestada pela APDL, Administração dos Portos do Douro, 
Leixões e Viana do Castelo, S.A., as áreas propostas no presente projeto para imersão dos 
dragados são as já utilizadas para imersão dos dragados provenientes das dragagens de 
manutenção realizadas no porto de Viana do Castelo (ver item 2.7, pág. 18, do primeiro 
Aditamento ao EIA). 
 
Refira-se ainda que no levantamento bibliográfico realizado não foram detetadas ocorrências 
nessas áreas, designadamente naufrágios, motivo pela qual não surgem referências em 
relatório. 
 
 

b) da análise patrimonial das sondagens geológicas realizadas pela 
Tecnosol Elevo Group (2017); 

 
Na análise aos log's das sondagens geológicas apresentados em relatório (Tecnosol Elevo 
Group, 2017) não se verificaram testemunhos da presença de potenciais vestígios 
patrimoniais. Para além desta análise obteve-se ainda esclarecimento do geólogo 
responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de campo que referiu não ter sido 
identificada a presença de materiais de natureza lenhosa (madeira), cerâmica ou metálica 
aquando da extração dos cores referentes às 12 sondagens realizadas na área de projeto. 
 
 
7 - Apresentar os resultados da relocalização individual das ocorrências 
patrimoniais referenciadas, por uma equipa de arqueologia subaquática, que se 
localizem na área de incidência directa e indirecta (nomeadamente: UK H n.º6, 7, 
9, 10 e 11, das cerca de 40 ocorrências agora identificadas, das anomalias n.26, 
27, 28 e 29 e de todas as outras a identificar com os trabalhos em falta: 
trabalhos de geofísica com magnetómetro ou gradiómetro e com sonar de 
varrimento lateral); 
 
Visto que os trabalhos solicitados implicam ações que demoram na sua concretização, 
estando condicionadas à meteorologia e condições do mar, propõe-se que os trabalhos 
solicitados sejam realizados em fase de pré-licenciamento de obra. 
 
 
8 - Apresentar o resultado da caracterização estrutural do Forte de Santiago, 
classificado como Imóvel de Interesse Público, nomeadamente com a 
identificação concreta dos locais necessários monitorizar, a frequência de 
amostragem e os métodos de registo mesuráveis. 
 
Visto que os trabalhos solicitados implicam ações que demoram na sua concretização, 
propõe-se que a caracterização estrutural do Forte de Santiago seja feita em fase de pré-
licenciamento de obra. 
 
 
9 - Apresentar o resultado da caracterização patrimonial do Forte de Santiago e 
das ocorrências patrimoniais que se encontrem na área de incidência indireta 
ou imediatamente contígua a esta, num plano de Monitorização do Património 
Cultural reformulado. 
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Presentemente não há dados para elaborar um plano de monitorização com maior pormenor 
para além do já apresentado em relatório síntese. O solicitado deverá ser apresentado em 
fase de pré-licenciamento, juntamente com os dados obtidos com as verificações. 
 
 
10 - Complementar, se necessário, os desenhos apresentados, em função dos 
resultados dos trabalhos acima referidos. 
 
Pelos motivos evocados nos itens anteriores, nesta fase não se dispõe de informação nova 
que justifique complementar os desenhos já apresentados.    
 
 
 
Recursos marinhos 
 
11 - Identificar os impactes previsíveis no meio marinho decorrentes da deflagração de 
explosivos, nomeadamente nas populações de espécies sensíveis ao ruído como é o 
caso de cetáceos, atendendo a que a zona marítima adjacente ao projeto constitui 
habitat destes animais. Deverão igualmente ser identificadas as respetivas medidas de 
minimização. 
 
Caracterização e avaliação de impactes  
 
A deflagração de explosivos em meio marinho tem normalmente um efeito letal sobre todas 
as espécies que se encontrem na proximidade das pegas de fogo aquando da sua 
detonação. Não se conhece informação/estudos detalhados sobre o raio de influência, por 
espécie, por massa de explosivo utilizado e por intensidade/pressão das explosões geradas, 
da ação da deflagração de explosivos até ao limite do qual resultem efeitos letais sobre os 
diversos organismos marinhos. 
 
Há, contudo, um estudo de Ketten (1995) que relaciona a aplicação de cargas explosivas de 
determinada massa (massa considerada neste estudo é muito superior à que é previsível 
utilizar no presente desmonte de rocha em Viana do Castelo), com as sobrepressões geradas 
e as distâncias a partir das quais são gerados danos em peixes e mamíferos marinhos, senso 
lato.  
 
Com base nos dados recolhidos, Ketten desenvolveu um modelo que procura estimar as 
sobrepressões geradas por uma explosão em meio aquático a partir das quais essas 
explosões têm um efeito letal sobre aquelas espécies.   
 
O gráfico seguinte ilustra o modelo utilizado para estimar o limite da letalidade das cargas 
explosivas, contatando-se que pressões a partir de 30 kPA são letais para os peixes e a partir 
de 57 kPA são letais para mamíferos imersos.   
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Fonte: Ketten (1995) 

FIG. 1 - Representação gráfica das sobrepressões geradas à profundidade de 100 m para cada 
valor da massa da carga explosiva em função da distância a partir da fonte. As barras verticais 

a cinza ilustram as diferenças das distâncias relativamente à fonte da explosão até ao limite 
exterior para cargas explosivas de 1200 lb (≈0,544 ton) vs 10.000 lb (≈4,536 ton) nas seguintes 
classes: sobrepressão 100% letal para mamíferos imersos (57 kPa) e sobrepressão 100% letal 

para peixes (30 kPa). 

 
 
 
No presente caso, em que a intensidade das cargas explosivas terá de ser relativamente 
reduzida de modo a não infringir danos estruturais no Forte de Santiago, classificado como 
Imóvel de Interesse Público, adjacente à área de intervenção, admite-se, todavia, que sobre 
espécies ictíicas situadas a menos de 15 a 25 m de distância do local de deflagração resulte 
a sua morte, ou pelo menos, danos fisiológicos severos. A distâncias superiores é provável 
que os peixes fiquem apenas atordoados, podendo não ser certo que recuperem totalmente. 
O atordoamento ou morte dos peixes provocado por ação de explosivos resulta na maioria 
dos casos da destruição da bexiga-natatória dos indivíduos, órgão essencial à sua 
deslocação dentro de água. 
 
No que se refere aos cetáceos existem alguns estudos sobre a ação do ruído subaquático 
produzido pelo tráfego marítimo, designadamente no estuário do Sado onde foram estudados 
os potenciais impactes sobre a população residente de Tursiops truncatus (roaz-corvineiro), 
espécie cuja ocorrência está igualmente referenciada para a zona de Viana do Castelo. 
 
Nesse estudo3, que se considerou uma fonte de informação relevante, encontram-se 
descritos alguns dos impactes do ruído sobre o roaz-corvineiro, os quais se podem 
                                                 
3 Cruz, E. M. (2012) - Caracterização do ruído subaquático produzido pelo tráfego marítimo no estuário do Sado e 
potenciais impactos sobre a população residente de Tursiops truncatus (Montagu, 1821). Tese de mestrado em 
ecologia marinha. Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências Departamento de Biologia Animal. 
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consubstanciar em três tipos de alterações, designadamente comportamentais, fisiológicas e 
do limiar de audição. 
 
Embora dirigido para a presença e ruído causado pelas embarcações, podem inferir-se desse 
Estudo algumas considerações relacionáveis com o ruído com origem na deflagração de 
explosivos.  
 
De forma sintética mas objetiva, é referido nesse estudo que, atendendo ao facto de os 
cetáceos serem bastante dependentes da capacidade de transmissão e audição de sons, o 
ruído introduzido no meio aquático pode desencadear nos animais várias reações, desde 
alterações comportamentais, pontuais ou duradouras, a alterações fisiológicas, temporárias 
ou permanentes. 
 
“As alterações comportamentais mais relatadas, em populações de golfinhos-roazes referem 
a alteração da rota de deslocação, o aumento da velocidade de natação, o aumento do 
tempo de mergulho e a alteração de comportamento à superfície (Evans et al., 1992, 
Nowacek et al., 2001, Lemon et al., 2006). 
 
Os dois fatores que aparentemente têm maior influência no comportamento dos animais na 
presença de embarcações são: o tempo de exposição e a mudança de direção da 
embarcação. O primeiro fator será aquele que mais preocupações desperta, principalmente 
no que diz respeito a embarcações de observação de cetáceos, que muitas vezes seguem os 
animais por um longo período de tempo (Nowacek et al., 2001). 
 
(...) 
 
A forma como os animais reagem acusticamente ao ruído varia entre espécies e dentro da 
própria espécie. Dentro da espécie a idade, o sexo, o estado físico e experiências anteriores 
são fatores que podem determinar a reação individual ao ruído (Weilgart, 2007). Para além 
da variação individual, o grupo pode reagir de forma diferente perante a mesma fonte de 
ruído.  
 
A ideia de que os delfinídeos modificam a taxa de emissões acústicas foi corroborada por 
vários estudos (Lemon et al., 2006). Quando os golfinhos-roazes estão sujeitos à presença 
de embarcações, assobiam mais vezes de modo a manter o contacto acústico. Este facto 
sugere que o aumento do ruído provocado pelas embarcações pode comprometer a coesão 
do grupo e por consequência a coordenação em atividades vitais, como são exemplo a 
alimentação e a reprodução (Van Parijs e Corkeron, 2001). 
 
Até ao momento apenas foram referidos os impactos do ruído produzido diretamente pelas 
embarcações. Contudo, existem outras fontes de ruído como por exemplo os sonares que 
podem originar alterações fisiológicas graves nos indivíduos, podendo estas de acordo com 
Ketten (1995) ser divididas em sub-letais e letais. Os traumas letais correspondem a 
alterações que levam à morte dos indivíduos e os traumas sub-letais englobam aqueles que 
alteram o sistema auditivo dos indivíduos. Nestes últimos são incluídas as alterações do 
limiar de audição. 
 
Quando um animal está exposto a um nível de som relativamente elevado e por um 
determinado período de tempo, as células sensitivas da cóclea ficam saturadas e não 
recuperam a sua orientação inicial. Nestas situações, existe uma diminuição da sensibilidade 
auditiva, que pode ser temporária ou permanente (Au e Hastings, 2008). 
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Para o golfinho-roaz foram identificadas alterações temporárias do limiar de audição de 6 dB 
quando os animais estão expostos a sons de 1 segundo com intensidades sonoras entre 192 
e 201 dB re 1μPa, nas bandas de frequência de 3, 10 e 20 kHz (Schlundt et al., 2000). 
Aparentemente, o tempo de recuperação da sensibilidade auditiva é relativamente curto 
(Nachtigall et al., 2003), sendo este no entanto um tema ainda pouco estudado. 
 
Em golfinhos-roazes, em cativeiro, já foi identificada a alteração temporária do limiar de 
audição quando os indivíduos foram sujeitos a um som com frequência de 75 kHz 
diariamente durante um segundo, com intensidade sonora de 182 dB re 1 μPa (Schlundt et 
al., 2000). Num outro estudo, foi possível verificar que ocorre alteração temporária do limiar 
de audição quando os indivíduos foram sujeitos semanalmente, durante um período de 55 
minutos, a sons com uma intensidade de 179 dB re 1 μPa (Nachtigall et al., 2003). A 
ocorrência de alteração do limiar de audição depende também da suscetibilidade de cada 
indivíduo (Erbe, 2002;Thomsen et al., 2006). 
 
A alteração do limiar de audição é desvantajosa para os animais uma vez que perdem 
capacidade auditiva. Essa diminuição da capacidade auditiva pode afetar, por exemplo, 
atividades simples como a deteção de obstáculos, presas e predadores.” (Cruz, 2012) 
 
 
Pese embora as considerações relatadas no Estudo de Cruz (2012) não se possam 
extrapolar para o ruído produzido por explosivos, o mesmo demonstra haver uma 
sensibilidade crítica dos roazes-corvineiros relativamente ao fator ruído. 
 
Nesse sentido, justifica-se plenamente acautelar que eventuais cetáceos na envolvente da 
zona dos trabalhos de desmonte do fundo rochosos com explosivos não sejam sujeitos a 
uma perturbação que os possa debilitar ou mesmo causar a morte. Propõe-se, assim, que 
seja implementada a seguinte medida de mitigação na fase de construção: 
 

• Sempre que houver lugar a trabalhos de detonação do fundo rochoso do anteporto 
com recurso a explosivos, deverá, com uma hora de antecedência, ser destacado um 
observador qualificado para o efeito e equipado com binóculo, que realizará uma 
observação cuidada da envolvente para verificar que não é avistada nenhuma espécie 
do grupo dos cetáceos. Caso se confirme a presença de espécies deste grupo 
faunístico as detonações serão proteladas até que os animais abandonem o estuário 
do rio Lima em direção ao mar. O local de colocação do observador deverá ser o 
extremo sul do molhe interior de guiamento do escoamento fluvial, i.e., o molhe que 
faz a separação entre o canal principal e a entrada no anteporto dos estaleiros navais, 
de onde dispõe de condições privilegiadas de observação do baixo estuário do rio 
Lima. O observador terminará a sua tarefa apenas após a conclusão dos trabalhos de 
detonação.  

 
 
 
12 - Apresentar as licenças/autorizações e respetivas condições impostas, relativas à 
atividade de imersão de dragados, dado ser referido que os locais propostos são os 
locais que já têm vindo a ser utilizados para esse fim. 
 
As áreas na influência do Porto de Viana do Castelo (áreas A e B, ver item 2.3, pág. 6, do 
primeiro Aditamento ao EIA) onde se procede à imersão de dragados têm vindo a ser 
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utilizadas pela APDL desde há largos anos e são as constantes da comunicação da APDL à 
DGRM em 2016 no âmbito do PSOEM - Plano de Situação do Ordenamento do Espaço 
Marítimo. 
 
Salienta-se ainda que sempre que se realiza a uma intervenção de dragagem a APDL 
comunica à Autoridade Marítima Nacional (Capitanias de Leixões e Viana de Castelo) as 
áreas onde procederá à imersão, as quais são função do tipo e classe de contaminação dos 
sedimentos dragados.  
  
Importa também referir que o IHRH (Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos) elaborou em 
2009 para ex-Administração do Porto de Viana do Castelo o “Estudo para a definição do local 
de depósito de dragados do Porto de Viana do Castelo”, conforme se apresenta no item 2.6, 
pág. 16 e 17, do primeiro Aditamento ao EIA. 
 
A APDL pode ainda informar que em 1999 obteve autorizações expressas, dadas pelo ex-
Instituto Marítimo-Portuário (IMP), entidade então competente para o efeito, para imersão de 
dragados. As autorizações foram concedidas sob proposta da Autoridade Portuária, 
elaborada em articulação com a Autoridade Marítima Local/Capitão do Porto. Dessas 
autorizações constava que “os dragados podem ser imersos numa zona distando entre 2 a 3 
milhas a W/ SW da entrada da barra, em cotas inferiores a -20,00 metros (ZH) ou cotas entre 
-20,00 metros (ZH) e -25,00 metros (ZH). Desde então, o local continua a ser utilizado, 
sempre que necessário – aliás, como já sucedia anteriormente às autorizações concedidas 
pelo IMP. 
 
 
 
13 - Refere-se ainda que se considera que os locais de imersão de dragados são área 
de influência direta do projeto pelo que, e atendendo a que se localizam em espaço 
marítimo nacional (fora da área de jurisdição do porto), deverá o ElA atender a todas as 
disposições legais previstas na legislação relativa ao ordenamento do espaço marítimo 
nacional (Lei n.º 17/2014, de 10 de abril, que estabelece as bases da política de 
ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional, Decreto-lei n.º 38/2015 de 12 de 
março e Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (POEM), publicado pelo 
Despacho n.º 14449/2012, de 8 de novembro, até à aprovação do Plano de Situação, 
nos termos do artigo 18.º do Decreto-lei n.º 38/2015, de 12 de março). Deste modo 
deverá, nomeadamente, o ponto relativo à "situação de referência - ordenamento do 
território", ser desenvolvido por forma a integrar o enquadramento do projeto nos 
instrumentos de ordenamento do espaço marítimo nacional. 
 
De referir igualmente que o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional 
(POEM), cuja divulgação foi determinada pelo Despacho n.º 14449/2012, de 8 de 
novembro, constitui a situação de referência para o ordenamento do espaço marítimo 
nacional e para a atribuição de novos títulos de utilização privativa, até à aprovação do 
Plano de Situação, previsto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, 
pelo que a primeira frase do 2.º parágrafo da página 21 do ElA não está correta. 
 
 
Nota de Enquadramento 
 
O texto seguinte complementa a situação de referência do fator ambiental “Ordenamento do 
Território” apresentado no Anexo 6 do documento “Anexos” do primeiro Aditamento ao 
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presente EIA, o qual tem ainda ligação com a secção “2.3 - Enquadramento em instrumentos 
de gestão territorial existentes e em vigor”, integrado no Relatório Síntese do EIA. Refira-se 
ainda que na referida secção 2.3, por lapso, foi indicado que o POEM é igualmente 
designado por “Plano de Situação”, afirmação que não está correta. 
 
 
POEM 
 
Os locais propostos para imersão de dragados (áreas A e B, ver item 2.3, pág. 6, do primeiro 
Aditamento ao EIA) situam-se em área de influência direta do projeto, a qual de localiza em 
espaço marítimo nacional. Aquelas duas áreas (A e B), ao contrário da área objeto de 
dragagem, encontram-se fora da área de jurisdição do porto de Viana do Castelo. 
 
Como tal, os locais propostos para imersão de dragados deverão atender às disposições 
legais previstas na legislação relativa ao ordenamento do espaço marítimo nacional (Lei n.º 
17/2014, de 10 de abril, que estabelece as bases da política de ordenamento e de gestão do 
espaço marítimo nacional, Decreto-lei n.º 38/2015 de 12 de março e Plano de Ordenamento 
do Espaço Marítimo Nacional (POEM), publicado pelo Despacho n.º 14449/2012, de 8 de 
novembro, até à aprovação do Plano de Situação, nos termos do artigo 18.º do Decreto-lei n.º 
38/2015, de 12 de março). 
 
Na FIG. 2 apresenta-se um extrato da carta “Situação Existente – Caminha-Aveiro” do POEM 
e na FIG. 3 um extrato da mesma carta onde se assinala a localização dos locais propostos 
para imersão de dragados. 
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FIG. 2 - Extrato da carta “Situação Existente – Caminha-Aveiro” (esc. 1:150.000) do POEM 
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FIG. 3 - Extrato da carta “Situação Existente – Caminha-Aveiro” (esc. 1:150.000) do POEM com 

indicação dos locais propostos para imersão de dragados: 1 - Área A; 2 - Área B 

 
 
Da análise do extrato da carta “Situação Existente – Caminha-Aveiro” do POEM pode 
constatar-se que a “Área A” (1) se insere em espaço marítimo com as seguintes atividades 
e/ou utilizações: 
 

Conservação e Património 
- Conservação da Natureza e Biodiversidade 
 
Navegação 
- Área de pilotagem obrigatória 
- Zona de manobra de dragas (apenas parcialmente) 
 
Turismo Náutico 
- Campos de regatas 
 
Defesa e Segurança 
- Mar territorial 

 
 
Quanto à “Área B” (2) insere-se em espaço marítimo com as seguintes atividades e/ou 
utilizações: 
 

Conservação e Património 
- Conservação da Natureza e Biodiversidade 
 
Pesca e Aquicultura 
- Pesca 
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Turismo Náutico 
- Outras áreas de turismo náutico 
 
Defesa e Segurança 
- Mar territorial 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1 – Ofício APA a solicitar os elementos complementares de 9 de abril de 2018 
 
 
ANEXO 2 – Fator ambiental Paisagem revisto e atualizado em conformidade com o ofício 
APA  
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ANEXO 1 – Ofício APA a solicitar os elementos complementares de 9 de abril de 2018 
 
 

  



S/ referência 

AGÊNCIA 
PORTUGUESA 
DO AMBIENTE 

'\ ( .-.. 
' il t 

Data 

APDL - Administração dos Porto~ do Douro, Leixões e 

Viana do Castelo, S.A. 

Avenida da Liberdade 

Apartado 3004 

4450-396- Matosinhos 

N/ referência 

5022357-201804-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP .00009.2018 

Data 

Assunto: Processo de n.Q AIA n.Q 3004 

Dragagem do Canal de Acesso aos Estaleiros Navais de Viana do 

Castelo 

Conformidade do ElA e solicitação de elementos 

complementares 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em 
epígrafe, e na sequêntia da análise do aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental 
(ElA), a autoridade de AIA considerou, com base na apreciação efetuada pela Comissão 
,de Avaliação (CA), que o ElA e a informação adicional, apresentada como Aditamento 
ao Estudo, contêm os elementos suficientes para dar continuidade ao atual processo de 
AIA, pelo que a 04 de abril de 2018 foi declarada a conformidade do ElA. 

Sem prejuízo do acima referido, persistem questões/elementos por apresentar e 
esclarecer, pelo que se solicita a apresentação dos elementos complementares 
mencionados em anexo. 

Os referidos elementos devem dar entrada nesta Agência até 20 de abril de 2018, de 
forma a assegurar a melhor prossecução dos trabalhos da CA. 

Com os melhores cumprimentos. 

~nexos: o mendon,do. 
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ANEXO 
- ----- -- - -

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3004 

Dragagem do Canal de Ace-sso aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo -

Pedido de Elementos Complementares 

Decorrente da aprec1açao efetu~da pela Comissão de Avaliaç~o (CA) da documentação 
apresentada, visando dar resposta à solicitação para apresentação de elementos adicionais, 
considera-se que o proponente não esclareceu devida e integralmente várias questões. Neste 
sentido, deverá a APDL, S.A., na qualidade de proponente do projeto, proceder ao envio da 
informação e dos esclarecimentos complementares que a seguir se indicam. 

Descrição do projeto 

1- Na resposta à questão 2.3 do pedido de elementos adicionais não foram considerados os 
impactes associados ao transporte dos materiais dragados, pelo que os mesmos deverão 
ser caracterizados e avaliados, bem como identificadàs as eventuais medidas de . 
minimização e/ou programas de monitorização a implementar. 

Paisagem 

2- Definir a área de estudo segundo um buffer de 3 km e demonstrar, através de cartografia 
à escala 1/25 000 sobre carta militar de forma translucida, nomeadamente numa carta de 
qualidade visual, numa carta de absorção visual e numa carta de s.ensibilidade visual, a 
informação textual já apresentada no ElA. 

3 -Apresentar carta com a bacia visual do projeto, à escala 1/25 000 sobre a carta militar de 
forma translucida. 

Ordenamento do território 

4- A resposta à questão 3.4.4 do pedido de elementos adicionais deverá ser tratada de forrna 
sintética no âmbito do presente fator ambiental, à qual compete, e não associada a outros 
descritores. Neste sentido, a resposta deverá ser complementada com a análise de 
impactes do projeto nas funções desempenhadas pelo sistema de REN afetado, que de 
acordo com o RJREN são as seguintes: i) conservação de habitats naturais e das espécies 
da flora e da fauna; ii) manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha, e 
apresentar as medidas de minimização respetivas, de modo a ser demonstrada a não 
afetação significativa da estabilidade. ou do equilíbrio ecológico do sistema biofísica e dos 
valores naturais em presença. 

Património 

5 -Apresentar os resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência 
direta e indireta do projeto com recurso a trabalhos de geofísica com magnetómetro ou 
gradiómetro; 

6- Apresentar os resultados da caracterização patrimonial: a) dos locais previstos para 
imersão das várias tipologias de dragados: áreas A e B, alvo de afetação direta 
(procedendo a trabalhos de geofísica com sonar de varrimento lateral); b) da análise 
patrimonial das sondagens geológicas realizadas pela Tecnasol Elevo Group (2017); 

1 



7 -Apresentar os resultados da relocalização individual das ocorrências -patrimoniais 
referenciadas, por uma equipa de arqueologia subaquática, que se localizem na área de 

- - - -

incidência direta e indireta (nomeadamente: das UI< H n.º 6 7, 9, 10 e 11, das cerca de 40 
I -

ocorrências agora identificadas, das anomalias n.º 15, 16, 17, das anomalias com origem 
desconhecida, das anomalias n.º 26, 27, 28 e 29 e de todas as outras a identificar com os 
trabalhos em falta: trabalhos de geofísica com magnetómetro ou gradiómetroe de com 
sonar de varrimento lateral); 

8 -Apresentar os resultados da caracterização estrutural do Forte de Santiago Público, com 
a identificação concreta dos locais necessários monitorizar, a frequência de amostragem 
e os métodos ~e registo mesuráveis; 

9 -Apresentar os resultados da caracterização patrimonial do Forte de Santiago e das 
ocorrências patrimoniais que se encontrem na área de incidência indireta ou 
imediatamente contígua a esta, num Plano de Monitorização do Património Cultural 
reformulado; 

10- Complementar, se necessário, os desenhos apresentados, em função dos resultados 
dos trabalhos aCima referidos. 

Em acréscimo aos elementos acima identificados, a CA considerou ainda necessário solicitar 
resposta às seguintes questões: . , , ' · · · 

Recursos marinhos . '' ... , 

\ . : '. ~ 
,'' :·,,:,; 

11- Identificar ós impactes previsíveis no meio marinho decorrentes da deflagração de 
explosivos, nomeadamente nas popula'çoes d·e espécies sensíveis ao ruído como é o caso 
de cetáceos, atendendo a que a zona marítima adjacente ao projeto constitui habitat 
destes animais. Deverão igualmente ser identificadas as respetivas medidas de 
minimização. 

12- Apresentar as licenças/autorizações e respetivas condições impostas, relativas à 
atividade de imersão de dragados, dado ser referido que os locais propostos são os locais 
que já têm vindo a ser utilizados para esse fim. 

13- Refere-se ainda que se considera que os locais de imersão de dragados são área de 
influência direta do projeto pelo que, e atendendo a que se localizam em espaço marítimo 
nacional (fora da área de jurisdição do porto L deverá o ElA atender a todas as disposições 
legais previstas na legislação relativa ao ordenamento do espaço marítimo nacional (Lei 
n.º 17/2014, de 10 de abril, que estabelece as basesda política de ordenamento e de 
gestão do espaço marítimo nacional, Decreto-lei n.º 38/2015 de 12 de março e Plano de 
Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (POEML publicado pelo Despacho n.º 
14449/2012, de 8 de novembro, até à aprovação do Plano de Situação, nos termos do 
artigo 18.º do Decreto-lei n.º 38/2015 de 12 de março). Deste modo deverá, 
nomeadamente, o ponto relativo à "situação de referência- ordenamento do território", 
ser desenvolvido por forma a integrar o enquadramento do projeto nos instrumentos de 
ordenamento do espaço marítimo nacional. 

De referir igualmente que o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (POEML 
cuja divulgação foi determinada pelo Despacho n.º 14449/2012, de 8 de 
novembro, constitui a situação de referência para o ordenamento do espaço marítimo 
nacional e para a atribuição de novos títulos de utilização privativa, até à aprovação do 
Plano de Situação, previsto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, pelo 
que a primeira frase do 2.º parágrafo da página 21 do ElA não está correta. 

2 
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1 - PAISAGEM - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA 
 
1.1 - Metodologia 
 
A caracterização da situação de referência do descritor paisagem do EIA tem como objetivo 
conhecer e compreender o território, nomeadamente a área onde está prevista a intervenção 
de Dragagem do Canal de Acesso aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. 
 
Esta caracterização compreende várias aproximações metodológicas: inicialmente uma 
caracterização objetiva com o estudo dos elementos estruturantes do território e estudo do 
funcionamento e da participação de cada elemento no espaço; e posteriormente uma 
caracterização mais subjetiva que é a caracterização e avaliação do resultado visual do 
território - paisagem. 
 
Deste modo, a caracterização visual da paisagem foi elaborada com base na análise das 
características intrínsecas do território, como a geologia, os solos, os recursos hídricos, entre 
outros, e nas características extrínsecas, manifestadas nas formas de apropriação do 
território pelo Homem, ocupação atual do solo, modelo de povoamento, tipologia dos 
sistemas culturais, entre outros.  
 
A área de estudo considerada para este descritor consiste na zona que será diretamente 
abrangida pelas intervenções do projeto, assim como uma área envolvente até uma distância 
de 3 km, que se considera suficiente face ao tipo de intervenções que se preveem executar, e 
à ocupação do solo existente. Refira-se que o projeto não prevê a introdução de elementos 
artificiais, mas apenas intervenções de aprofundamento do anteporto e do canal de acesso, 
não significativamente diferentes daquelas que são realizadas atualmente, pelo que se 
considera suficiente a área de estudo definida. 
 
Para uma melhor perceção do território em estudo recorreu-se inicialmente a uma 
caracterização de âmbito regional presente no estudo de identificação e caracterização da 
paisagem de Portugal, publicado pela Direcção-Geral de Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano em 2004: Contributos para a Identificação e Caracterização da 
Paisagem em Portugal Continental, onde são definidas Unidades de Paisagem para as 
diferentes regiões de Portugal. 
 
Nestas unidades foram delimitadas subunidades de paisagem numa área de estudo mais 
restrita (área de estudo), zonas relativamente homogéneas em termos de características 
biofísicas e culturais, permitindo um conhecimento mais profundo e integrado da paisagem 
em estudo. 
 
A apreensão e cruzamento das características analisadas, que no seu todo materializam a 
paisagem, permitem estimar a sua Qualidade Visual bem como a sua capacidade de 
dissimular elementos exógenos (Absorção Visual), parâmetros fundamentais à aferição da 
suscetibilidade da paisagem (Sensibilidade Visual) à intrusão provocada por tais elementos 
exógenos. 
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1.2 - Área de influência do projeto 
 
A área de influência do projeto ao nível da paisagem engloba toda a bacia visual de onde é 
possível avistar a atividade que se desenrolará na área de intervenção durante a fase de 
execução da dragagem.  
 
Em resultado da sua posição, encaixada entre infraestruturas portuárias e à cota do nível do 
mar, a ação de dragagem a desenvolver na área de intervenção apenas pode ser apercebida 
por observadores circunstanciais (i.e. que não desenvolvem atividade profissional no estaleiro 
naval, em particular, e na área portuária, em geral) de forma difusa, relativamente longínqua 
ou fugaz, enquadrando-se nestas características o miradouro do Santuário da Santa Luzia 
como ponto de observação privilegiado e, eventuais navegantes durante a travessia da barra 
do porto de Viana do Castelo.  
 
Por conseguinte, a bacia visual de onde é possível avistar a área de intervenção é na 
realidade antes constituída por um ponto de observação - o miradouro; e, um troço do 
estuário compreendido na zona da barra. 
 
 
 
1.3 - Organização estrutural da paisagem – unidades de paisagem 
 
O conhecimento da organização estrutural do território é a chave para a compreensão da 
paisagem. Por este motivo, procura encontrar-se padrões organizacionais (unidades de 
paisagem) através da sua diferenciação funcional e visual, que serão estudados segundo 
uma discretização dos seus fatores estruturais, analisando-os individualmente e percebendo 
quais os seus padrões de influência para a dinâmica de cada unidade, em particular, e para 
toda a paisagem em geral. 
 
De acordo com a metodologia definida inicialmente, para uma visão abrangente recorreu-se à 
descrição da unidade de paisagem apresentada na obra “Contributos para a identificação e 
Caracterização da Paisagem de Portugal Continental” (Cancela D´Abreu, A, et al., 2004), que 
integra a área de estudo, a unidade de paisagem “UP3 – Vale do Lima” do grupo de unidades 
de paisagem “Entre Douro e Minho”. 
 
Na FIG. 1 é apresentado enquadramento da área de estudo nas Unidades de Paisagem de 
Portugal Continental. 
 
Nesta Unidade foram identificadas oito subunidades homogéneas de paisagem (SHP), de 
acordo com as suas características biofísicas e ocupação do solo, designadamente: 
 
• A – Plataforma Costeira da Areosa 
• B – Serra 
• C – Espaço Urbano 
• D – Área Portuária e Industrial 
• E – Baixo Estuário 
• F – Pinhal de Darque 
• G – Orla costeira 
• H – Oceano 
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FIG. 1 - Enquadramento da área de estudo nas Unidades de paisagem de Portugal Continental  

Fonte: adaptado de Cancela d’Abreu et al. (2004) 
 

 
 
A representação espacial e as áreas identificadas das subunidades locais de paisagem são 
apresentadas na FIG. 2 (Desenho PAI01 em anexo) e no Quadro 1, respetivamente. 
 
 
Unidade de Paisagem “Vale do Lima” 
 
O troço final do Vale do Lima, pelas suas características, é tradicionalmente designado por 
“Ribeira de Lima”. Aqui o perfil transversal em U do Vale do Lima abre-se completamente, 
desenhando uma taça de fundo plano e muito largo, cujas paredes vão subindo gradualmente 
muito atrás, riscando cumeadas de altitude semelhante em ambas as margens, mas 
visualmente muito interessantes, porque movimentadas, alternando serras com topo de 
tabuleiro e elevações isoladas de cimos arredondados ou mais pontiagudos. 
 
Neste troço, o rio Lima assume de facto o papel principal no valor cénico da paisagem, 
caracterizando-se por um traçado de curvas muito extensas e largas, correndo por entre 
margens vastas e completamente planas, apresentando nos meandros, belos areais; 
pequenas ilhas com vegetação arbustiva são também muito frequentes, contribuindo para a 
diversidade e beleza da paisagem fluvial. 
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As margens intensamente agricultadas, plenas da folhagem das ramadas, das árvores de 
fruto, dos carvalhos e castanheiros, transformam-se por vezes junto à beira-rio, em vastas 
veigas, que lembram grandes toalhas de um verde luminoso. A cada passo surgem solares, 
casas de feição nobre, paços de torres medievais. À medida que o rio se aproxima da foz e 
se faz sentir cada vez mais a influência das marés, aumenta a quantidade de ínsuas, 
especialmente junto às margens, formando esteios cheios de recortes, revestindo-se as 
faixas planas marginais e as ínsuas, de vegetação herbácea típica de sapal, ao mesmo 
tempo que coexistem extensas orlas de areia. A beleza deste cenário aberto ao oceano e a 
poente, é reforçada por uma grande luminosidade, que a toalha líquida ajuda a refletir. 
 
 
 

 
FIG. 2 - Vale do Lima e Subunidades de Paisagem 
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Subunidades Homogéneas de Paisagem 
 
A – Plataforma Costeira da Areosa 

Trata-se de uma zona de morfologia aplanada, a cotas baixas, que beneficia da humidade e 
amenidade imposta pelo mar, dedicada na sua maior parte à atividade agrícola que tira 
proveito de solos produtivos. O caráter rural desta subunidade aliado ao verde das culturas 
anuais transmite uma sensação de harmonia e equilíbrio que se traduz numa paisagem de 
elevada qualidade visual. 
 
B – Serra 

Corresponde aos relevos, predominantemente graníticos, que se desenvolvem a norte da 
cidade de Viana do Castelo em direção ao interior, visualmente muito exposta exprime-se 
através de uma morfologia arredondada suave onde sobressaem a cobertura florestal, 
dominada por essências como o pinheiro bravo e o eucalipto, e alguns monólitos de granito. 
 
C – Espaço Urbano 

Esta subunidade é materializada pela ocupação urbana densa, de cariz residencial e 
serviços, de textura variada e um padrão que exprime organização e alguma regularidade 
geométrica. Encontra-se implantada sobre uma superfície regular com ligeira pendente virada 
ao rio. Contrasta com as subunidades envolventes pelo seu maior dinamismo cuja atividade 
se manifesta na sonoridade característica das urbes movimentadas. Os elementos de 
património construído, a frente rio e os espaços verdes urbanos conferem uma qualidade 
visual aprazível na maioria do seu território. 
 
D – Área Portuária e Industrial 

Trata-se de uma zona heterogénea que reúne o conjunto de infraestruturas portuárias, como 
o porto comercial, de pesca, os estaleiros navais e as obras de proteção marítima, e as 
instalações industriais situadas, sobretudo, na margem norte entre o mar e os estaleiros 
navais. Oferece alguma diversidade fruto dos elementos que a constituem apresentarem 
origens e fins distintos embora quase sempre comandados por linhas direitas e angulosas. 
Pese embora exerça alguma atração visual por se impor de modo disruptivo na paisagem, a 
sua qualidade visual apresenta-se normalmente em estado sofrível (FIG. 3). 
 

 
FIG. 3 - Perspetiva sobre a área do estaleiro naval 
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E – Baixo Estuário 

Corporiza o plano de água que se espraia entre a foz e os mouchões a montante da cidade. 
Sujeito à ação das marés e por vezes escoando caudais volumosos é uma subunidade 
dinâmica, mas de estrutura horizontal e aberta, embora tendencialmente monocromática. É 
ponteada pelas embarcações que nela navegam, desde navios comerciais passando por 
barcos de pesca até embarcações de recreio e desporto, à vela ou motorizadas. Constitui-se 
claramente como um marco visual na paisagem do baixo Lima exercendo forte atração visual 
transmitida pela sua harmonia. 
 
F – Pinhal de Darque 

Respeita à mata de pinhal que se desenvolve na faixa arenosa na margem sul do rio Lima, 
compreendendo também a orla costeira com extenso areal, e nela se encontrando embutidas 
diversas habitações de arquitetura relativamente cuidada mas, globalmente, prevalecendo a 
componente natural sobre a construída. Apresenta uma morfologia tendencialmente plana e 
aberta associada a um ambiente de natureza costeira. A sua qualidade visual pode 
considerar-se elevada em resultado da naturalidade dos espaços que a compõem, do relativo 
sossego e da atmosfera fresca que a enquadra. 
 
G – Orla costeira 

Unidade assente sobre um substrato arenoso, constituída por zonas essencialmente 
naturalizadas, que caracterizam a interface marinha e terrestre. Trata‐se, por isso, de uma 
plataforma de abrasão, que se desenvolve a nível do mar, de aproximadamente 100 m de 
largura, duplicando-se, a sul, na zona da foz do Lima. Nesta unidade verificam-se 
especificidades, segundo uma sequência de faixas, que se traduzem-se numa faixa arenosa 
adjacente à linha de costa e em dunas que se caracterizam por uma elevação das cotas e 
por uma topografia mais ou menos irregular, própria dos sistemas dunares, com vegetação 
rasteira. Nesta zona verificam-se, ainda algumas estruturas construídas de apoio às praias de 
uso balnear. 
 
H – Oceano  

O mar é um elemento marcante desta paisagem pese embora de acesso visual muito 
condicionado, sobretudo a norte do rio. Evidencia como principais características visuais o 
horizonte largo e aberto, o contraste entre os estados de calmaria e tempestuosos que se vão 
alternando ao ritmo dos ventos e do nível de agitação marítima, a cor predominantemente 
azul escura e a constância da luminosidade forte. O “cheiro a mar” e a frescura determinada 
pelo elemento água são outras características sensoriais singulares desta subunidade. 
 
 

Quadro 1 - Subunidades de paisagem locais na área de estudo 

Subunidades de paisagem Área (ha) % da área de estudo 
Plataforma Costeira da Areosa 117,2 3 
Serra 223,4 6 
Espaço Urbano 652,7 18 
Área Portuária e Industrial 193,9 5 
Baixo Estuário 229,3 6 
Pinhal de Darque 457,5 12 
Orla costeira 24,7 1 
Oceano 1.829,7 49 
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Pela observação do Quadro 1, conclui-se que das subunidades de paisagem identificadas 
são dominantes, na área de estudo, as unidades Oceano e Espaço Urbano, que em conjunto 
representam 67% da área de estudo. Seguidamente, as subunidades mais representativas 
correspondem aos Pinhas de Darque (12%), igualmente ao Baixo Estuário e Serra (6% cada) 
e Área Portuária e Industrial (5%), tendo as restantes unidades expressão inferior a 4% da 
área de estudo. 
 
Em termos espaciais, a área do projeto em análise enquadra-se na subunidade de paisagem 
Baixo Estuário, abrangendo ainda a subunidade de paisagem Área Portuária e Industrial. 
 
 
 
1.4 - Qualidade visual da paisagem 
 
A qualidade visual é o resultado da manifestação cénica do território determinada pela 
presença dos principais elementos estruturais do espaço e pela dinâmica que estes 
elementos inter e intrarelacionados proporcionam. 
 
Esta é uma característica muito difícil de valorar de forma absoluta, pois está dependente de 
fatores subjetivos como a sensibilidade e o interesse do observador, a hora do dia da 
observação, as condições climáticas, entre outros.  
 
A perceção da beleza de uma paisagem é um ato criativo de interpretação por parte do 
observador (Polakowski, 1975 in Ministerio de Medio Ambiente, 2000), estando a forma como 
uma paisagem é apreciada por um determinado observador condicionada por três tipos de 
fatores (Laurie, 1975 in Ministerio de Medio Ambiente, 2000): 

• Condições e mecanismos sensitivos e de perceção inerentes ao próprio observador; 

• Condições educativas e culturais; 

• Relações do observador com o objeto a contemplar. 
 
 
Considerando-se individualmente as características da paisagem caracterizadas 
anteriormente, e de forma a minorar a parte subjetiva de uma avaliação da paisagem que tem 
a ver com o próprio observador, utilizou-se um método indireto de valoração da paisagem 
através de categorias estéticas, através da adaptação da metodologia aplicada por BLM 
(1980 in Ministério de Medio Ambiente, 2000) - Quadro 2. 
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Quadro 2 - Critérios de ordenação e pontuação para avaliação da qualidade da paisagem 

Morfologia 

5 
Relevo montanhoso, marcado 
e proeminente 
Relevo de grande variedade 
superficial; 
Presença de peculiaridades 
singulares e dominantes 

3 
Formas de relevo 
interessantes ou relevo 
variado em tamanho e 
forma; 
Presença de formas e 
detalhes interessantes, mas 
não dominantes ou 
excecionais 

1 
Colinas suaves, 
fundos de vales 
planos, poucos ou 
nenhuns detalhes 
singulares 

Vegetação 

5 
Grande variedade de tipos de 
vegetação com formas, 
texturas e distribuição 
interessantes 

3 
Alguma variedade da 
vegetação, mas só de um ou 
dois tipos 

1 
Pouca ou nenhuma 
variedade ou 
contraste na 
vegetação 

Água 

5 
Fator dominante na paisagem; 
Aparência limpa e clara, 
águas brancas (rápidos e 
cascatas) ou superfícies de 
água em repouso 

3 
Água em movimento ou em 
repouso, mas não 
dominante na paisagem 

1 
Ausente ou 
inapreciável 

Cor 

5 
Combinações de cores 
intensas e variadas, ou 
contrastes agradáveis entre o 
solo, a vegetação, rocha, 
água e neve 

3 
Alguma variedade e 
intensidade nas cores e 
contraste do solo, rocha e 
vegetação, mas não 
atuando como elemento 
dominante 

1 
Muito pouca 
variação de cor ou 
contraste 
Cores apagadas 

Raridade 

5 
Única, pouco corrente e muito 
rara na região; 
Possibilidade real de 
contemplar fauna e vegetação 
excecional 

2 
Característico, embora 
similar a outros na região 

1 
Bastante comum na 
região 

Modificação e 
atuação 
humana 

2 
Livre de atuações 
esteticamente não desejadas 
e com modificações que 
incidem favoravelmente na 
qualidade da paisagem 

0 
A qualidade cénica está 
afetada por modificações 
pouco harmoniosas, embora 
não na totalidade, ou as 
alterações não trazem 
qualidade visual 

-2 
Modificações 
intensas e extensas, 
que reduzem ou 
anulam a qualidade 
cénica 

Fonte: Adaptado de BLM (1980 in Ministério de Medio Ambiente, 2000) 
 
 
 
Neste âmbito, tendo o pixel do modelo digital do terreno como unidade mínima de análise, 
avaliaram-se aspetos como a morfologia, vegetação, água, cor, raridade, modificações e 
atuações humanas. No Quadro 3 e no Quadro 4 apresentam-se as matrizes de ponderação 
destes diversos fatores. 
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Quadro 3 - Matriz de ponderação da qualidade da paisagem (morfologia) 

Morfologia Valor de qualidade visual 
1 2 3 4 5 

Plano: 0-3% •     
Suave: 3-8%  •    
Moderado: 8-16%   •   
Acentuado: 16-25%    •  
Muito acentuado: > 25%     • 

 
 
 
 

Quadro 4 - Matriz de ponderação da qualidade da paisagem (restantes critérios definidos no 
Quadro 2) 

Uso do solo (COS2010) Vegetação Água Cor Raridade 
Modificação 
e Atuação 
humana 

Pontuação 
final 

1.1 Tecido urbano 1 1 3 1 0 6 
1.2 Indústria, comércio e 
transportes 1 1 1 1 -2 2 

1.4 Espaços verdes urbanos, 
equipamentos desportivos, 
culturais e de lazer, e zonas 
históricas 

4 2 4 3 1 14 

2.1 Culturas temporárias 2 2 2 3 1 10 
2.2 Culturas permanentes 3 2 3 3 1 12 
2.4 Áreas agrícolas 
heterogéneas 3 2 3 3 1 13 

3.1 Florestas 3 2 3 3 2 13 
3.2 Florestas abertas e 
vegetação arbustiva e herbácea 3 2 3 2 2 12 

3.3 Zonas descobertas e com 
pouca vegetação 3 4 3 3 2 15 

4.2 Zonas húmidas litorais 4 5 3 5 2 19 
5.2 Águas marinhas e costeiras 4 5 2 5 2 18 

 
 
 
Tendo em consideração a aplicação das matrizes de ponderação anteriores, é feita a soma 
das pontuações atribuídas permitido definir três classes de qualidade visual na área de 
estudo (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Classes de qualidade visual na área de estudo 

Pontuação Qualidade visual Critério aplicado 

0 - 9 Baixa 
Áreas com características ou traços comuns na região, 
ou ainda degradadas. Aplica-se também a áreas cujas 
características são comuns, e por isso não têm grandes 
mais-valias, isoladamente, para a paisagem 

10 - 14 Média Áreas com características excecionais em alguns 
aspetos, mas comuns noutros 

15 - 27 Elevada Áreas com características excecionais para cada aspeto 
 
 
 
Aplicando os dados dos quadros anteriores à área de estudo, obtêm-se os resultados 
apresentados no Quadro 6. 
 
 

Quadro 6 - Representatividade das classes de qualidade visual na área de estudo 

Qualidade visual Área (ha) % 
Baixa 671,0 18 
Média 531,4 14 

Elevada 2513,6 68 
TOTAL 3715,9 100 

 
 
No Desenho PAI02 (em anexo) apresenta-se a qualidade visual da área de estudo, podendo 
concluir-se que possui uma qualidade visual dominantemente elevada (68%), função da 
presença do estuário do Lima como principal valor visual que atenua o impacte visual 
negativo resultante da presença da área edificada com infraestruturas de natureza portuária. 
 
 
 
1.5 - Capacidade de absorção visual e Visibilidades 
 
A absorção visual da paisagem é a capacidade que esta apresenta para absorver, integrar ou 
disfarçar visualmente as atividades humanas, permanecendo o seu carácter e a sua 
qualidade visual. 
 
Para a análise da capacidade de absorção visual da paisagem é considerado um conjunto de 
locais de observação privilegiados / críticos, representativos da humanização da paisagem 
(dentro da área de estudo considerada). Para estes locais foi gerada a respetiva bacia visual.  
 
A determinação do grau exposição visual (e consequente capacidade de absorção) resulta da 
análise do número de bacias visuais que se sobrepõem/intersetam em cada ponto/pixel do 
modelo digital de terreno (MDT), expressando graficamente de quantos pontos de 
observação o mesmo é visível. 
 
Para realização da Carta de Capacidade de Absorção Visual (Desenho PAI03, em anexo), 
considerou-se: 
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• Modelo Digital de Terreno (MDT) com base na Carta Militar 040 (Viana do Castelo) da 
série 2 (IGEOE, 1997); 

• Seleção de pontos de observação representativos da presença humana no território 
em análise, compreendendo os locais identificados no Quadro 7 e nos Desenhos 
PAI03 e PAI04 (em anexo), nomeadamente (45 pontos no total): 

- Principais vias;  

- Povoações / bairros;  

- Frente marítima e ribeirinha; 

- Outros locais com interesse. 

• Definição de bacias de visibilidade, considerando uma altura do observador de 1,65 
m, o alcance da visão até ao limite da área de estudo e tendo em conta os pontos de 
observação selecionados; 

• Síntese de visibilidade, com o resultado da soma das várias bacias de visibilidade, 
indicando o número de visualizações de cada zona a partir dos pontos de observação 
considerados. 

 
 
 
Quadro 7 - Pontos de observação considerados para cálculo da capacidade de absorção visual 

A - Principais vias B – Povoações / 
Bairros 

C - Frente marítima/ 
ribeirinha 

D – Outros locais de 
interesse 

A1 – N13 (A1a a 
A1g) 

A2 – Via Entre 
Santos/ R. Mateus 
Carvalhido (A2a a 
A2c) 

A3 – R. do Ameal/ R. 
Veiga (A3a a A3d) 

A4 – N13-3 (A4a a 
A4d) 

A5 – Avenida do 
Cabedelo (A5a a 
A5c) 

 

B1 – Areosa 

B2 – Proença 

B3 – Sobreiro 

B4 – Abelheira 

B5 – Bessa 

B6 – Argacosa 

B7 – Areia 

B8 – Sra. das Oliveiras 

B9 – Nossa Sra. das 
Areias 

B10 – Quinta do 
Cerqueira 

B11 – Cabedelo 

B12 - Padela 

C1 – Praia do Norte 

C2 - Praia do Cabedelo 

C3 - Praia de Luzia Mar 

C4 - Praia do Rodanho 

C5 – Praia dos cães do 
Coral 

C6 – Porto de Pesca 

C7 - Navio Gil Eannes 

C8 – Jardim da Marina 

C9 - Parque de Viana 
do Castelo (C9a e C9b) 

C10 – Zona ribeirinha 
do Cabedelo 

D1 - Miradouro do 
Santuário da Santa 
Luzia 

D2 – Elevador Santa 
Luzia 

D3 - Castelo Santiago 
da Barra 

D4 – Fortim da Areosa 

 

 
 
É ainda fundamental o estudo das visibilidades, sendo a sua análise feita com base na 
morfologia do terreno, ocupação do solo e na seleção de focos de potenciais observadores. 
As bacias visuais geradas individualmente foram então cruzadas de modo a identificar as 
áreas com visibilidade, e o diferente grau de visibilidade, gerando a frequência de 
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visibilidades da área de estudo, a integrar na análise da absorção visual. A sua 
representação espacial apresenta-se no Desenho PAI04 (em anexo) 
 
Aplicando a metodologia anterior à área de estudo, o número máximo de observações por 
célula é de 36 observações. Com base nos resultados obtidos, determinam-se as classes de 
capacidade de absorção visual e a frequência de visibilidades, apresentadas no Quadro 8, 
tendo em consideração a sobreposição de bacias visuais na área de estudo. 
 
 
Quadro 8 – Classes de capacidade de absorção visual e frequência de visibilidades na área de 

estudo 

N.º de bacias 
visuais 

Capacidade de 
absorção visual 

Frequência de 
visibilidades 

0 Muito elevada Baixa 
1 - 7 Elevada 

8 - 22 Média Média 
>22 Baixa Elevada 

 
 
Quadro 9 - Representatividade das classes de capacidade de absorção visual e da frequência de 

visibilidades na área de estudo 

Capacidade de absorção visual Frequência de visibilidades 

 Área (ha) %  Área (ha) % 
Muito elevada 27,3 1 

Baixa 619,6 17 
Elevada 592,3 16 
Média 2151,3 58 Média 2151,3 58 
Baixa 954,8 26 Elevada 954,8 26 
Total 3725,7 100 Total 3725,7 100 

 
 
Face ao exposto, e considerando os resultados obtidos (Quadro 9), pode concluir-se que na 
área de estudo a classe mais representativa é a de capacidade de absorção visual média 
(58%), seguida das classes baixa e elevada (26% e 16% respetivamente) e por fim a classe 
muito elevada (apenas com 1%). 
 
As áreas com capacidade de absorção visual média e baixa são em grande medida não só 
resultante da implantação sobre cotas mais baixas e da acessibilidade visual possível desde 
vários pontos da envolvente, mas também da implantação de cotas mais altas 
(nomeadamente a zona da serra) que permitem vistas dominantes sobre os pontos que 
ocorrem em zonas mais baixas. 
 
Em termos de distribuição espacial (Desenho PAI03, em anexo), verifica-se que estas áreas 
se distribuem ao longo da área de estudo, coincidindo dominantemente com o oceano, o 
estuário do Rio Lima, a zona da serra com cotas mais altas (nomeadamente o Monte de 
Santa Luzia), o espaço urbano (na cidade de Viana do Castelo e na zona mais próxima da 
serra, especificamente na região da Abelheira e São Vicente), a zona industrial e portuária de 
Viana do Castelo. 
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Relativamente à classe de elevada capacidade de absorção visual, verifica-se que ocorre ao 
longo da plataforma costeira da Areosa e zona urbana adjacente e na zona mais a sul do 
Pinhal de Darque. A classe muito elevada de capacidade de absorção visual acaba por ser 
quase insignificante, pela reduzida área que ocupa, coincidindo apenas com a área mais a 
norte da área de estudo, especificamente na zona da serra. A área do projeto verifica-se que 
coincide, na sua totalidade, com a capacidade de absorção visual média.   
 
A análise apresentada baseia-se apenas na morfologia do terreno, não considerando outros 
fatores que influenciam a capacidade de absorção visual da paisagem, como o uso do solo, 
que se reflete na presença de elementos vegetais e construídos. Neste contexto, a 
capacidade de absorção visual determinada refere-se à situação mais desfavorável possível. 
 
No que diz respeito à visibilidade na área de estudo verifica-se que a frequência de 
visibilidades é média a baixa (cerca de 84% da área total). Na realidade a ocupação do solo 
na envolvente e a morfologia geral tendencialmente aplanada impõe inúmeros obstáculos 
que condicionam o alcance visual, designadamente a edificação urbana, a ocupação florestal 
e as próprias infraestruturas portuárias, determinando que a área de intervenção apresente 
uma visibilidade muito reduzida. 
 
A área do projeto apresenta visibilidade média, em função da sua envolvente macro que 
permitiu constatar que, em resultado da sua posição geográfica, encaixada entre 
infraestruturas portuárias e à cota do nível do mar, a ação de dragagem a realizar 
possivelmente pode ser apenas apercebida por observadores circunstanciais (i.e. que não 
desenvolvem atividade profissional no estaleiro naval, em particular, e na área portuária, em 
geral) de forma difusa, relativamente longínqua ou fugaz. No presente caso o reconhecimento 
da área de intervenção e enquadrando-se nestas características, em zonas de cotas mais 
elevadas, nomeadamente no miradouro do Santuário da Santa Luzia como ponto de 
observação privilegiado e, eventuais navegantes durante a travessia da barra do porto de 
Viana do Castelo (FIG. 4). 
 
 
 

 
FIG. 4 - Perspetiva sobre a área de intervenção para observadores situados no miradouro do 

Santuário da Santa Luzia  
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1.6 - Sensibilidade visual 
 
A sensibilidade da paisagem é um parâmetro que indica o grau de afetação por determinado 
tipo de alteração, variando inversamente à capacidade de absorção visual e 
proporcionalmente à qualidade visual. 
 
Para a determinação da sensibilidade paisagística da área de estudo considerou-se a matriz 
que tem como entradas a qualidade e a capacidade de absorção visual (Quadro 10), de cuja 
aplicação resulta o Desenho PAI05 (em anexo). 
 
 

Quadro 10 – Matriz de sensibilidade visual 

 

Capacidade de absorção visual 

Baixa Média Elevada / Muito 
elevada 

Q
ua

lid
ad

e 
Vi

su
al

 Elevada  Elevada Média Média 

Média  Elevada Média Baixa 

Baixa  Média Baixa Baixa 
 
 
 

Quadro 11 - Representatividade das classes de sensibilidade visual na área de estudo 

Sensibilidade visual Área (ha) % 
Elevada 746,4 20,1 
Média 2231,1 60,1 
Baixa 735,9 18,8 

Total 3713,4 100 
 
 
 
A análise dos elementos referidos, permite concluir que a maior parte da área de estudo 
apresenta sensibilidade visual média (com cerca de 60%), as restantes classes, elevada e 
baixa, igualam-se praticamente com cerca de 20% cada uma (Quadro 11).  
 
Os valores naturais presentes no território, como a praia, o mar e o estuário do rio Lima, 
conferindo um elevado valor cénico ao território, assumem-se como áreas de indiscutível 
fragilidade visual. A estas áreas de elevada sensibilidade visual acrescem as zonas florestais, 
nomeadamente parte da zona da serra e do Pinhal de Darque, pelo seu valor estético, natural 
e ecológico. A moderada sensibilidade visual reflete um território muito humanizado e 
edificado que não se destaca pelo seu valor cénico, e consequentemente não apresenta uma 
elevada vulnerabilidade à introdução de um elemento exógeno.  
 
Por fim, as áreas de reduzida sensibilidade visual estão associadas, na sua maioria, aos 
complexos portuários e industriais e algumas áreas urbanas muito edificadas, intrusões 
visuais negativas de elevado impacte na paisagem. 
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A área do projeto é coincidente dominantemente com zonas de sensibilidade visual média. A 
sua localização, apesar de corresponder a uma zona do estuário do rio Lima, acaba por 
enquadrar-se numa área portuária e bastante industrial, traduzindo por isso, uma diminuição 
do elevado valor cénico que esta área teria sem a introdução destas estruturas artificiais. 
Nesta perspetiva, a área do projeto, devido à envolvente, não apresenta uma elevada 
vulnerabilidade à introdução de um elemento exógeno nesta paisagem. 
 
A distribuição espacial da sensibilidade visual da área de estudo, pode ser observada no 
Desenho PAI05 (em anexo). 
 
 
 
2 - PAISAGEM – AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 
 
2.1 - Metodologia e critérios de avaliação 
 
Para a avaliação de impactes na paisagem são abordados os impactes visuais e os impactes 
estruturais/funcionais esperados com o projeto nas fases de construção e de exploração 
considerando as diferentes componentes do projeto. Para este projeto não se prevê a sua 
desativação, pelo que os impactes nesta fase não são abordados. 
 
Os impactes estruturais/funcionais estão relacionados com alterações na estrutura, no 
caráter e qualidade da paisagem devido à implementação do projeto. Neste contexto 
identificam-se e descrevem-se as alterações ao nível estrutural/funcional da paisagem, bem 
como o modo como se refletem na qualidade da paisagem.  
 
Os impactes visuais estão relacionados com as alterações provocadas pelo projeto em 
áreas visualmente acessíveis e com os efeitos dessas alterações nos potenciais 
observadores. 
 
Estes impactes foram determinados com recurso a cartografia que expressa o impacte visual 
potencial na área de estudo, considerando a situação mais desfavorável (excluindo a 
ocupação do solo, natural ou edificada). Para tal, foram geradas bacias visuais sobre o MDT, 
utilizando um raio de 3 km e à cota mais desfavorável, para cada componente ou área do 
projeto, assim como em função do faseamento construtivo do projeto. 
 
Os resultados expressos graficamente em cartografia são analisados de forma crítica, 
quantitativa e qualitativa, ponderando os parâmetros identificados na caracterização (pontos 
de observação, áreas humanizadas e classes de qualidade visual atribuídas a cada área), 
para efeitos de avaliação da afetação da integridade visual das referidas áreas. 
 
Os critérios utilizados na classificação dos impactes para os diferentes fatores são os 
identificados na secção 5.1 do Relatório Síntese do EIA, com exceção para o grau de 
significância e magnitude.  
 
No que se refere ao grau de significância adotam-se os seguintes critérios: 

• Muito significativos – quando alteram de forma muito significativa o nível 
estrutural/funcional da paisagem em termos biofísicos ou valor cénico e paisagístico 
e/ou afetam áreas de reconhecido valor; 
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• Significativos – quando alteram medianamente o nível estrutural/funcional da 
paisagem em termos biofísicos ou o valor cénico e paisagístico; 

• Pouco significativos – quando alteram de forma pouco significativa o nível 
estrutural/funcional da paisagem em termos biofísicos ou afetam de forma pouco 
significativa o valor cénico e paisagístico. 

 
 
No que se refere à magnitude, consideram-se os seguintes critérios: 

• Magnitude forte – quando se verificam alterações muito significativas da qualidade da 
paisagem ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma muito 
significativa na envolvente; 

• Magnitude média – quando se verificam alterações sensíveis na qualidade da 
paisagem ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma significativa 
na envolvente; 

• Magnitude fraca – quando se verificam alterações pouco sensíveis na qualidade da 
paisagem ou quando essas alterações se refletem visualmente de forma pouco 
significativa na envolvente. 

 
 
 
2.2 - Bacias visuais do projeto 
 
Para avaliação do impacte visual do projeto determinam-se as bacias visuais das suas 
diversas componentes e fases, tendo em vista a identificação da extensão das áreas 
potenciais de visualização, assim como as suas características no que respeita a potenciais 
observadores e à qualidade visual. 
 
Para a determinação da bacia visual consideraram-se os seguintes aspetos: 

• MDT utilizado para a determinação da capacidade de absorção visual; 

• Componentes do projeto, em forma de área, considerando o perímetro e o interior de 
cada componente, com base nos quais se definiram as bacias visuais;  

• Para cada ponto de vista analisado foi considerada a altura de um observador, de 
1,65 m; 

• Para a bacia visual do projeto é representada a qualidade da perceção visual, 
considerando-se: 

o Boa, até uma distância de 500 metros – até esta distância a leitura dos 
elementos da paisagem faz-se de forma nítida; 

o Média, numa distância entre 500 e 2000 metros – entre estas distâncias a 
leitura dos elementos da paisagem faz-se com uma nitidez média; 

o Reduzida, quando a distância é superior a 2000 metros – área onde a nitidez 
dos elementos observados é reduzida, perdendo-se gradualmente até não 
existir praticamente perceção, aos 3000 metros, correspondentes ao limite de 
acuidade visual. 
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A distribuição espacial da bacia visual do projeto pode ser observada no Desenho PAI06 (em 
anexo), e no Quadro 12 apresentam-se os principais equipamentos a utilizar por atividade 
prevista, a respetiva altura e a altura considerada para simulação da bacia visual da 
componente/atividade do projeto. 
 
 
Quadro 12 - Principais equipamentos utilizados por atividade, altura dos equipamentos e altura 

adotada na simulação da bacia visual 

Atividade / 
componente Equipamento Altura 

Altura para 
simulação da 
bacia visual 

Desenho  

Dragagem de 
sedimentos Draga de sucção 7-9 metros (1) 

9 metros PAI06 
Dragagem de 
material rochoso 

Retroescavadora 
sobre plataforma 

flutuante 
6 metros (2) 

(1) Informação obtida através do projetista 
(2) Obtido por pesquisa a fornecedores de equipamentos na internet e através do projetista 

 
 
 
Quadro 13 - Áreas da bacia visual do projeto, representatividade e sobreposição com áreas de 

qualidade visual média e elevada 

Componente 
do projeto 

Bacia visual Qualidade visual elevada Qualidade visual média 

Área (ha) % da área 
de estudo Área (ha) % da bacia 

visual Área (ha) % da bacia 
visual 

Dragagem de 
sedimentos e 
de material 
rochoso 

3111,1 83 2299,8 74 324,6 10 

 
 
Conforme se pode verificar no Quadro 13, a bacia visual do projeto abrange mais de 80% da 
área de estudo. No que se refere à abrangência das áreas da bacia visual por zonas com 
qualidade visual elevada, verifica-se que estas representam 74% da área da bacia, e apenas 
10% corresponde as áreas com qualidade visual média. 
 
Refira-se que a área da bacia visual deverá ser efetivamente menos extensa do que 
apresentado no desenho e no quadro anterior, uma vez que não foram considerados os 
obstáculos visuais existentes no terreno (edificado, estruturas e vegetação), quando 
considerada a parte terrestre do território. 
 
A análise do Desenho PAI06 (em anexo) e do terreno permite tirar as seguintes conclusões 
da qualidade de perceção visual do projeto: 

• Boa – a partir da área portuária e industrial adjacente à área de intervenção, da zona 
do baixo estuário do Lima, e ainda parcialmente da frente ribeirinha e praia do 
Cabedelo. Abrange 4 pontos de observadores potenciais (C5, C6, C10 e D3). 
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• Média – a partir da área mais a sul do porto e industrial, da área urbana de Viana do 
Castelo, da plataforma costeira da Areosa (zona mais a norte), da zona da serra 
(especificamente na zona do Monte de Santa Luzia), do estuário baixo do rio Lima, da 
área urbana a sul (nomeadamente a zona do Cabedelo e Nossa Senhora das Areias), 
de parte do pinhal de Darque e ainda da faixa costeira a sul, que compreende as 
praias do Cabedelo, de Luzia Mar e do Rodanho. Abrange 15 pontos de observadores 
potenciais (A1d, A1f, A3a, A5c, B3, B9, B11, C2, C3, C4, C7, C8, D1, D2, D4). 

• Reduzida – a partir da área urbana e da plataforma costeira (zona mais a sul) da 
Areosa, da zona urbana, a nascente, de Viana do castelo, do baixo estuário do rio 
Lima (zona dos sapais), área urbana a sul (especificamente as localidades de Areia e 
Sra. das Oliveiras), do pinhal de Darque e da zona costeira mais a sul da área de 
estudo. Abrange 12 pontos de observadores potenciais (A1b, A1g, A2a, A2b, A4a, 
A4b, A5a, B5, B6, B7 C9a, C9b). 
 

 
Ainda de referir que a área da bacia visual, que abrange boa qualidade de perceção visual, 
apresenta qualidade visual elevada (na zona do baixo estuário) e baixa (na área portuária e 
industrial de Viana do Castelo) 
 
Os pontos de observação referenciados para a bacia visual representam a potencial 
visibilidade, uma vez que a bacia visual foi elaborada exclusivamente com base na morfologia 
do terreno, sendo que a visibilidade será necessariamente influenciada pelo tipo de ocupação 
do solo, sobretudo na envolvente direta dos pontos de observação. Assim, para aferir a 
visibilidade real, foi efetuada a verificação da visualização para a área do projeto a partir 
desses locais, tendo-se concluído que: 

• os pontos de observação a partir dos quais se visualiza efetivamente a área do projeto 
são os localizados na área portuária, nomeadamente o cais de pesca (C5) e o Castelo 
Santiago da Barra (D3). O ponto de observação da praia dos cães do Coral (C5), 
embora seja um local onde é visível a área do projeto, constata-se que as várias 
estruturas presentes no porto, das quais se destaca o quebra-mar, se impõem como 
obstáculo ao alcance visual, determinando que apenas sejam visíveis as partes 
superiores dos equipamentos utilizados. Ainda o ponto de observação localizado na 
frente ribeirinha, mais próximo da foz, do Cabedelo (C10), encontra-se numa 
localização mais afastada do porto, na qual as barreiras visuais ou a distância, 
diminuem a acuidade visual, minimizando a potencial intrusão visual das intervenções 
do projeto; 

• dos vários pontos de observação, a média distância, abrangidos pela bacia visual do 
projeto, destaca-se o ponto de observação do Miradouro do Santuário da Santa Luzia 
(D1), verificando-se que a sua localização a cotas bastante mais elevadas, sendo por 
isso um foco de observação privilegiado sobre toda a área de Viana do Castelo, irá 
causar uma amplitude visual também mais elevada para a área do projeto; 

• os restantes pontos de visualização, devido à ocupação construída na envolvente do 
projeto, e à vegetação presente (principalmente a vegetação na zona da serra e zona 
do pinhal de Darque), não permitem eixos visuais sobre a área ou componentes do 
projeto. 
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2.3 - Fase de construção 
 
Na fase de construção avaliam-se as ações de projeto que poderão trazer alterações ao nível 
da paisagem. Neste caso, são avaliadas apenas as ações decorrentes das dragagens, visto 
que face às características da obra, não irá ser necessário a instalação de estaleiro 
convencional. 
 
 
I - Impactes estruturais / funcionais  
 
Na fase de construção, irá ser feito o aprofundamento do canal e do anteporto. As dragagens 
das bacias de manobra e de acostagem incidirão em zonas que se encontram atualmente 
submersas, pelo não se espera resultarem quaisquer impactes na estrutura e no caráter da 
paisagem, por serem executadas a um nível inferior ao do plano de água (impactes nulos). 
 

 
II - Impactes visuais 
 
Para avaliação dos impactes visuais na fase de construção tem-se como referência a análise 
às bacias visuais do projeto apresentada na secção 2.2 deste relatório. 
 
As áreas onde estão previstas as dragagens de estabelecimento encontram-se atualmente 
submersas, pelo que não serão visíveis alterações na paisagem devidas à sua execução, a 
não ser pela presença das dragas no local e devido à turbidez potencialmente causada à 
superfície da água. 
 
Relativamente às dragas, durante a execução das obras as mesmas deverão ser visualizadas 
enquanto estiverem a desenvolver-se os trabalhos, a partir dos locais identificados na secção 
2.2 deste relatório e com a qualidade de perceção visual aí identificada. 
 
No entanto, dado a proximidade do à área portuária e industrial e o tráfego de embarcações 
que aí ocorre (não menos relevante é o facto de se estar no interior de uma área portuária, 
onde os navios constituem um elemento característico), a presença das dragas não 
constituirá um elemento novo na área do projeto e envolvente, podendo ainda ser apercebida 
por observadores circunstanciais de forma difusa, longínqua ou fugaz (relativamente ao 
Miradouro do Santuário de Santa Luzia) e, eventuais navegantes durante a travessia da barra 
do porto de Viana do Castelo. 
 
Refira-se ainda que, na sequência das operações de dragagem, poderá existir alguma 
acumulação de partículas em suspensão geradas durante a sua execução, o que poderá 
levar a eventual turbidez e introduzir um novo elemento cromático no plano de água. No 
entanto, a formação de plumas de sedimentos – não se coloca no presente projeto uma vez 
que os sedimentos a dragar apresentam uma elevada fração de areia (cerca de 93% na zona 
do canal de acesso, e cerca de 68% na zona do anteporto), pelo que o sedimento arenoso 
colocado em suspensão durante a dragagem depositar-se-á quase de imediato. 
 
Admite-se, contudo, que na área do anteporto, possa permanecer em suspensão algum 
sedimento embora também por pouco tempo devido à tranquilidade das águas nesse local 
(com agitação e correntes reduzidas) e promover uma sedimentação mais rápida, além de 
que este local é quase impercetível para os observadores circunstanciais. 
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Assim, neste caso, considera-se que deverão ocorrer impactes visuais negativos, mas pouco 
significativos e de magnitude fraca, ou mesmo negligenciáveis, dado que disfunções visuais 
normalmente associadas a uma zona portuária deverão dissipar-se perante a envolvente 
industrial, de qualidade visual baixa. Os eventuais impactes terão um caráter local e deverão 
ser temporários, prováveis e imediatos, cessando com o final das obras. 
 
 
2.4 - Fase de exploração 
 
Na fase de exploração considera-se, para avaliação, a presença das intervenções do projeto 
e a realização de dragagens de manutenção, uma vez que podem trazer alterações ao nível 
da paisagem. 
 
I – Impactes estruturais / funcionais 
 
No que respeita às dragagens de manutenção, as atividades construtivas que se 
desenrolarão nesta fase, serão idênticas às efetuadas na fase de construção, mas de menor 
duração, tendo sido efetuadas no porto de Viana do Castelo, com alguma regularidade ao 
longo dos anos. Neste sentido não se espera quaisquer impactes na estrutura e no caráter da 
paisagem, por serem executadas a um nível inferior ao do plano de água (impactes nulos). 
 
 
II – Impactes visuais 
 
Durante a fase de exploração a situação manter-se-á muito semelhante à situação atual dado 
que os navios que poderão passar a aceder aos estaleiros navais apresentam apenas cerca 
de mais 10 m de comprimento, além que o facto de poderem aceder navios maiores poderá 
levar a um menor número de escalas no cais do Bugio, pois um navio maior terá uma maior 
capacidade, bem como às docas de apetrechamento, onde um navio maior levará também 
mais tempo a ser construído ou reparado. 
 
No que se refere às dragagens de manutenção, serão semelhantes às realizadas na fase de 
construção, o que poderá gerar alguma acumulação de partículas em suspensão nas zonas 
afetadas pela implementação do projeto (negligenciável em termos de impacte visual) e tendo 
associada a presença de máquinas e equipamentos durante a sua execução, provocando 
impactes similares aos previstos naquela fase. Neste contexto, prevê-se um impacte visual 
negativo, mas pouco significativo e de magnitude fraca, imediato, temporário e local, ou 
mesmo negligenciável. 
 
 

 
3 - MEDIDAS MITIGADORAS E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
 
Face à avaliação efetuada não se prevê necessidade de propor medidas específicas para a 
Paisagem. 
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