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

 
 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 
 

ADITAMENTO 
 
 
 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
O presente documento constitui o 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 adicionais da 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de 23 de fevereiro de 2018, veiculado pelo ofício 
com a referência S010973-201802-DAIA.DAP (cópia no anexo 1). 
 
Na secção seguinte apresentam-se os elementos adicionais solicitados, organizados de 
acordo com a estrutura do pedido. 
 
Em complemento aos elementos solicitados optou-se ainda por apresentar uma listagem 
revista e atualizada das medidas de minimização e os programas de monitorização propostos 
que refletem a informação produzida no âmbito do presente Aditamento. 
 
 
2 - ELEMENTOS COMPLEMENTARES 
 
 
1. Aspetos gerais 
 
1.1 Todos os elementos do projeto ou do ElA que tenham expressão espacial deverão 
ser fornecidos em formato shapefile, conforme indicações constantes no item 3.2 do 
documento "Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar 
em suporte digital - Avaliação de Impacte Ambiental" (APA, 2015), disponível no portal 
na internet da APA. Os elementos fornecidos em formato "PDF" deverão ser 
formatados de modo a permitirem a utilização da ferramenta "realce de texto" e 
"comentários", e o índice deverá conter as ligações funcionais. 
 
Fornece-se em formato shapefile os elementos com expressão espacial, em conformidade 
com as indicações constantes no item 3.2 do documento "Requisitos técnicos e número de 
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exemplares de documentos a apresentar em suporte digital - Avaliação de Impacte 
Ambiental" (APA, 2015). 
 
Os elementos fornecidos em formato "PDF" estão formatados de modo a permitirem a 
utilização da ferramenta "realce de texto" e "comentários", e o índice contém as ligações 
funcionais. 
 
 
 
1.2 Todas as medidas de minimização propostas no ElA, bem como as que decorram 
das respostas ao presente documento deverão ser incluídas no caderno de encargos e 
no plano de gestão ambiental. 
 
Todas as medidas de minimização propostas no ElA, bem como as que decorrem das 
respostas ao presente Aditamento ao EIA estão incluídas no caderno de encargos. Também 
os programas de monitorização propostos estão incluídos no caderno de encargos. 
 
A referência ao Plano de Gestão Ambiental deverá tratar-se de um lapso pois o mesmo não 
faz parte, nem nunca esteve previsto fazer parte, do conjunto de documentos produzidos no 
âmbito do EIA ou do Projeto de Execução. Admite-se que a designação (...) conjunto de 
medidas de gestão ambiental a cumprir (...), na página 164 do Vol. II do EIA, possa ter levado 
a algum equívoco. Na realidade pretendia-se fazer referência a “medidas de mitigação”.  
 
 
 
2. Introdução e descrição do projeto 
 
2.1 Descrição das "soluções alternativas estudadas” (conforme referência na pág. 24 
do EIA), designadamente, identificação dos principais fundamentos para 
rejeição/seleção das mesmas, acompanhada de cartografia, se possível. 
 
As soluções alternativas estudadas em fase preliminar apresentavam todas em planta o 
mesmo desenho que a solução de projeto de execução e, por conseguinte, a mesma área de 
implantação, distinguindo-se apenas nas cotas a atingir com o aprofundamento do canal de 
acesso e anteporto. Atente-se que o canal de acesso ao anteporto, independentemente da 
solução alternativa estudada, enraíza no canal de acesso ao porto comercial cujo rasto se 
situa à cota -8 m(ZH).    
 
Assim, foi estudada uma alternativa mais “generosa” correspondente ao aprofundamento do 
canal para cotas em que este pudesse ser usado pelo navio de projeto em quase todos os 
níveis de maré, (excepto os próximos da baixa-mar de águas vivas), tendo-se adotado rasto à 
-8 m(ZH) para o canal e rasto à -6,5 m(ZH) para a bacia de rotação. 
 
Foi ainda estudada uma outra solução alternativa intermédia com rasto à -7 m(ZH) para o 
canal e rasto à -6,0 m(ZH) para a bacia de rotação. 
 
A terceira solução alternativa estudada, que poderemos designar por “mais económica”, 
adotou rasto à -6,0 m(ZH), quer para o canal quer para a bacia de rotação, excetuando-se o 
cais do Bugio cuja cota do fundo será à -6,5 m(ZH) para que o navio de projeto (com calado 
de 7 m) possa permanecer atracado em qualquer nível de maré.   
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Considerando que o principal objetivo do aprofundamento do canal e da bacia de rotação é 
permitir o acesso às docas do estaleiro naval, onde o navio permanecerá sempre bastante 
tempo, poderá o mesmo esperar pelo nível de maré mais favorável, a preia-mar, tanto na 
entrada como na saída. 
 
Analisados os custos das três alternativas, e sendo todas tecnicamente viáveis, a terceira 
solução alternativa revelou-se substancialmente mais vantajosa tendo a APDL optado pela 
mesma. 
 
Esta opção acabou por se revelar igualmente mais vantajosa do ponto de vista ambiental pois 
não só envolve um menor volume de dragagem de primeiro estabelecimento, como também 
pelo facto de se situar acima da cota do canal de acesso ao porto comercial, cujo rasto se 
situa à cota -8 m(ZH), apresentará uma menor tendência para assorear. 
 
 
 
2.2 Apresentar cópia do contrato de subconcessão, bem como eventuais perspetivas 
de alteração/prolongamento do mesmo, uma vez que é referido no ElA, que "(...) Os 
estaleiros navais de Viana do Castelo, situados em área sob jurisdição da APDL, 
encontram-se atualmente subconcessionados à empresa WestSea que neles 
desenvolve atividade no âmbito da indústria naval". 
 
I – Contrato de subconcessão 
 
1 - Em 10 de janeiro de 2014, a Sociedade Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. 
(ENVC) e a West Sea – Estaleiros Navais, Lda (West Sea) outorgaram o Contrato de 
Subconcessão da Utilização Privativa do Domínio Público e das Áreas Afetas à Concessão 
Dominial atribuída aos ENVC, cuja cópia se anexa, tendo por objeto a utilização privativa de 
uma parcela de terreno com a área global de 245.162 m2, dos edifícios, das infraestruturas e 
dos equipamentos afetos à referida concessão; 
 
2 - Tendo em conta que a Sociedade ENVC foi objeto de dissolução em 01 de setembro de 
2015, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. (APDL), a 
West Sea e os ENVC celebraram um Acordo de Alteração e Aditamento ao Contrato de 
Subconcessão, cuja cópia se anexa, onde a APDL assumiu a posição dos ENVC, passando a 
relação concessória a ser estabelecida diretamente entre a APDL e a West Sea; 
 
3 - O contrato de subconcessão em vigor termina em 31 de março de 2031. 
 
(No anexo 2 é apresentada cópia do contrato de subconcessão bem como o acordo de 
alteração e aditamento ao contrato) 
 
 
II – Perspetivas de alteração/prolongamento do contrato de subconcessão 
 
1 - A West Sea está fortemente apostada numa estratégia de dinamização da indústria da 
construção e reparação naval, concretamente através da: 
 

a) Especialização em navios de elevada complexidade e tecnologicamente 
desenvolvidos; 
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b) Adequação das infraestruturas e equipamentos ao aumento da dimensão dos 
navios e da procura; 
 
c) Criação de um cluster competitivo neste setor de atividade; 

 
 
2 – Para a prossecução desta estratégia, é fundamental assegurar uma acessibilidade 
marítima aos estaleiros navais adequada para navios de maior porte, o que na presenta data 
não acontece; 
 
3 – Essa adequação passa obrigatoriamente pela realização de obras de aprofundamento do 
canal de navegação e do anteporto, condição também indispensável para alavancar a 
reconversão da atual Bacia de Aprestamento em Doca Seca e potenciar a capacidade 
instalada nos estaleiros navais - permitindo reparar e construir mais navios e de maior 
dimensão; 
 
4 – A concretização destes projetos implica necessariamente a alteração de obrigações 
assumidas pela APDL e pela West Sea, ao abrigo do Contrato de Subconcessão, 
nomeadamente a prorrogação do respetivo prazo, tendo em conta a necessidade de 
amortização dos investimentos a realizar.  
 
Face ao que antecede, a APDL e a West Sea acordaram entre si que o Contrato de 
Subconcessão será objeto de modificação, por forma a incorporar a prorrogação do termo do 
prazo da Subconcessão – à data prevista por um período de 20 anos, o que significará até 31 
de março de 2051, tendo por base a estimativa de custo para a realização das obras, prazo 
que poderá ser eventualmente ajustado em função do montante do investimento que vier a 
ser efetivamente realizado (e que resultará dos concursos a promover para a execução das 
obras). 
 
 
 
2.3 Identificar e caracterizar todas as alternativas de locais previstos para 
depósito/imersão das várias tipologias de dragados e ações associadas a esta 
atividade, bem como identificar, caracterizar e avaliar os respetivos impactes 
ambientais. Face aos resultados obtidos, deverá ainda ser proposta uma solução final, 
prevendo as adequadas medidas de minimização/potenciação/compensação de 
impactes e planos de monitorização. 
 
Note-se que o presente procedimento se encontra em fase de projeto de execução, 
pelo que os aspetos relativos ao destino dos dragados e às ações associadas a esta 
atividade terão que estar devidamente definidos e caracterizados no ElA. 
 
I - Identificação e caraterização de locais previstos para imersão das várias tipologias 
de dragados 
 
Existem atualmente dois locais (área A e área B) na envolvente do porto de Viana do Castelo 
onde se procede à imersão de dragados com origem nas dragagens de manutenção deste 
porto (ver Anexo 3). Estas áreas apresentam as seguintes características principais: 
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Área A 
 
Esta área, de forma retangular, é aquela que se situa mais próxima da linha de costa e da 
barra do porto de Viana do Castelo, destinando-se, essencialmente, à imersão de dragados 
para alimentação de praias.  
 

• Localização: Coordenadas retangulares (referidas ao sistema Hayford-Gauss Datum 
73) 

 
Vértice M P 

 

A1 -58900 221900 
A2 -58552 221938 
A3 -58493 221391 
A4 -58841 221353 

   

 
 
 

• Dimensões (comprimentos e área) 
 

Retângulo com cerca de 350 m x 550 m = 192.500 m2 = 19,25 ha 
 
 
 

• Distância média à linha de costa 
 

Cerca de 1.200 m 
 
 
 

• Distância média à barra do porto 
 
Cerca de 1.650 m 
 

 
 

• Profundidade 
 

Esta área situa-se a uma profundidade que varia entre (-8,5 m)ZH, no limite nascente, 
e (-10,5 m)ZH, no limite poente. 
 

 
 

• Natureza dos fundos 
 

Fundos de natureza arenosa; conforme informação disponível na “Carta dos 
Sedimentos Superficiais da Plataforma Continental Portuguesa, Folha SED 1 - De 
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Caminha a Espinho” do Instituto Hidrográfico, 1974; e, Rodríguez et al., 2013, sendo 
que nesta última fonte a informação disponível no referido estudo cobre apenas uma 
parte da “Área A”. 

 
 
 
Área B 
 
Esta área, de forma circular, situa-se ao largo do porto de Viana do Castelo, a sudoeste deste 
porto, destinando-se, essencialmente, à imersão de dragados não adequados à alimentação 
de praias.  
 

• Localização: Coordenadas retangulares (referidas ao sistema Hayford-Gauss Datum 
73) 

 
Área circular centrada no ponto M = - 63455.00 e P = 219475.00 

 
 
 

• Dimensões (diâmetro e área) 
 

Círculo com 1.040 m de diâmetro e 849.056 m2 = 84,9 ha de área 
 
 
 

• Distância média à linha de costa 
 

Cerca de 5.800 m = 3,14 NM 
 
 
 

• Distância média à barra do porto 
 
Cerca de 5.780 m = 3,12 NM 
 

 
• Profundidade 

 
Esta área situa-se a uma profundidade média na ordem de (-30 m)ZH. 
 

 
 

• Natureza dos fundos 
 

Fundos de natureza rochosa; conforme informação disponível na “Carta dos 
Sedimentos Superficiais da Plataforma Continental Portuguesa, Folha SED 1 - De 
Caminha a Espinho” do Instituto Hidrográfico, 1974. 
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II – Avaliação de impactes ambientais da utilização destas áreas  
 
Os impactes da imersão de dragados centram-se, por um lado, no cobrimento do fundo 
marinho e dos organismos bentónicos aí ocorrentes, podendo originar o seu 
desaparecimento. E, por outro, pela disponibilização de material sedimentar que por ação da 
dinâmica sedimentar costeira poderá originar fenómenos de acreção/sedimentação a sotamar 
do local onde os mesmos sejam imersos (caso em que a imersão é realizada próxima da 
linha de costa).   
 
Embora com menor importância relativa há ainda a considerar, caso os sedimentos imersos 
contenham uma fração de finos (argila e silte) mais significativa, um aumento temporário da 
turbidez das águas do mar.   
 
Faz-se notar que se parte do princípio que apenas são imersos dragados de natureza 
sedimentar que cumprem os níveis de qualidade indicados na Portaria 1450/2007, i.e. 
incluídos nas classes 1, 2 ou, eventualmente, 3, embora neste último caso seja exigido “(...) 
estudo aprofundado do local de deposição e monitorização posterior do mesmo”. 
 
 
Área A 
 
No caso da área A, situada num troço costeiro sujeito a significativa ação erosiva, quer na 
praia emersa quer na praia submarina, em decurso do elevado défice sedimentar e de outros 
fatores (p. ex. subida do nível médio do mar), o fundo marinho, dominantemente arenoso, 
apresenta grande dinâmica. Esta dinâmica é ainda potenciada pela ação da agitação 
marítima que sazonalmente origina o recuo (inverno) e o avanço (verão) da praia. 
 
Nestas condições dificilmente se conseguem estabelecer comunidades bentónicas estáveis, 
pelo que o cobrimento destes fundos marinhos com materiais dragados de natureza arenosa 
originará um impacte sobre aquelas comunidades que pode considerar-se desprezável.  
 
No que respeita aos impactes decorrentes da ação da dinâmica sedimentar costeira, i.e. 
fenómenos de acreção/sedimentação a sotamar, estes poderão assumir natureza positiva ou 
negativa consoante o local onde venham a depositar-se. Assim, o impacte qualifica-se como 
positivo caso a sedimentação se faça em favor do robustecimento das praias deste troço 
costeiro. Contrariamente, caso a sedimentação das areias, por ação de um fenómeno 
excecional e temporário encaminhe as areias em direção a norte, venha a suceder-se na 
área portuária, qualifica-se o impacte como negativo. 
 
Atendendo a que os materiais imersos nesta área A serão sempre materiais em que domina a 
fração textural arenosa, não é de esperar a formação de uma pluma de sedimento em 
suspensão na água mais do que alguns pouco minutos enquanto esta se precipita no fundo 
do mar. 
 
 
Área B 
 
A área B por se situar ao largo e a profundidades na ordem de (-30 m)ZH apresenta impactes 
centrados sobretudo na comunidade bentónica aí ocorrente. Esse impacte, que se qualifica 
como negativo, embora temporário e localizado, assumirá tanto maior significância quanto 
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mais relevante for o local do ponto de vista da diversidade biológica e dos valores biológicos 
em presença.  
 
Considerando que a área B é utilizada pela APDL para deposição de dragados, e ainda que a 
frequência de tais imersões possa ser reduzida, a mesma encontra-se sujeita a uma 
perturbação crónica que concorrerá para dificultar o estabelecimento de comunidades 
bentónicas estáveis. Como tal, e apenas por isso, admite-se que dificilmente se conseguirá 
estabelecer uma comunidade bentónica importante, pelo que o impacte da imersão dos 
dragados na área B, embora negativo, pode considerar-se pouco significativo. 
 
Na área B os dragados imersos pela APDL poderão, especialmente se resultarem de 
dragagens de manutenção em zonas do rio mais a montante, designadamente nas zonas dos 
sectores comercial, de pesca e de recreio do porto de Viana do Castelo, conter uma fração 
textural de finos (argila e silte) mais importante. 
 
Neste caso, será de esperar a formação de uma pluma de sedimento em suspensão na água 
que perdurará mais no tempo, sendo função não só da quantidade de material a imergir mas 
também do nível da agitação marítima, pelo que muito provavelmente se assistirá a um 
aumento da turbidez da água do mar e, consequentemente, uma degradação da qualidade 
da água do mar. Nestas circunstâncias, qualifica-se a degradação da qualidade da água do 
mar como uma impacte negativo, embora temporário, localizado e reversível. 
 
Esta degradação temporária da qualidade da água repercute-se igualmente no ecossistema 
marinho.  Assim, o aumento de turbidez, com origem na libertação de sedimentos finos, pode 
ser responsável por algumas alterações fisiológicas e/ou comportamentais (e.g., perturbações 
do ciclo reprodutor e dos hábitos alimentares) em algumas espécies. 
 
Embora seja lógico pensar que as espécies ictíicas mais afectadas poderão ser as 
bentónicas (e.g., Bleniidae e Gobiidae), de acordo com estudos de O’Connor et al. (1976, 
1977), os peixes pelágicos são os que registam maiores níveis de stresse quando sujeitos a 
situações de concentrações anormais de sólidos em suspensão que, contudo, podem afastar-
se da zona perturbada que estará circunscrita a uma área relativamente limitada.  
 
Assim, é previsível que, durante a imersão de dragados constituídos por material sedimentar, 
a ocorrência de um maior volume de materiais em suspensão, origine um evitamento da área 
intervencionada por parte de algumas espécies pelágicas. Trata-se de impactes prováveis, de 
natureza negativa, reversíveis, cuja ação se fará sentir a curto prazo, e de magnitude 
reduzida, pela sua diminuta expressão em termos espaciais e temporais. 
 
 
III – Solução proposta para deposição dos dragados produzidos no âmbito da 
Dragagem do Canal de Acesso aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo 
 
A solução proposta vai no sentido de manter como locais de depósito/imersão de dragados 
as áreas A e B em utilização pela APDL. 
 
Mais especificamente, propõe-se que os dragados constituídos maioritariamente por material 
de natureza arenosa, cuja quantidade estimada é cerca de 231.202 m3, sejam imersos na 
área A, e que os dragados constituídos por rocha fragmentada, cuja quantidade estimada é 
cerca de 241.044 m3, sejam imersos na área B.  
 



11 

 

Aditamento_EIA_Drag_PVCastelo.docx  MAR 2018 

Importa ainda referir que foi abandonada, por completo, a colocação temporária dos 
dragados de rocha sã em terrapleno portuário, antes se optando pela imersão da totalidade 
do material dragado não arenoso na área B. No ponto 2.4 deste Aditamento fundamenta-se o 
abandono da colocação dos dragados em terrapleno. 
 
 
IV – Medidas de minimização/potenciação/compensação  
 
A imersão de dragados de natureza arenosa, com origem nas dragagens realizadas no Porto 
de Viana do Castelo, em zona próxima da linha de costa, como a que vem sucedendo na 
área A, é si mesma uma medida de minimização de impactes negativos prevista no projeto 
que visa repor no trânsito sedimentar costeiro material que foi captado pelas áreas 
previamente aprofundadas no porto de Viana do Castelo ou mesmo de dragagens de 
primeiro estabelecimento. Como tal não se prevê nenhuma medida de minimização 
específica para esta ação. Pode, contudo, fazer-se a seguinte recomendação:  
 

A fim de potenciar a probabilidade de maiores quantidades das areias imersas na 
referida “área A” reforçarem as praias (altamente deficitárias) a sotamar e permanecerem 
no sistema durante muito mais tempo, recomenda-se que a imersão de sedimentos 
arenosos se faça dentro desse retângulo do lado mais próximo da linha de costa quanto 
o grau de agitação marítima no momento permita, optando-se, cumulativamente, sempre 
por realizar a operação de imersão em estados de maré próximos da preia-mar A área A 
constitui um retângulo cujos vértices são definidos pelas seguintes coordenadas 
retangulares (referidas ao sistema Hayford-Gauss Datum 73):  
 

Vértice M P 
A1 -58900 221900 
A2 -58552 221938 
A3 -58493 221391 
A4 -58841 221353 

 
 
Quanto à área B também não se identifica qualquer medida de minimização que se justifique 
para além de recomendar-se, tal como para os dragados imersos na área A, que os 
sedimentos terão de ser, previamente à imersão, objeto de análise de qualidade nos termos 
definidos na Portaria 1450/2007. Deverá ainda garantir-se que a imersão de dragados na 
área B se faz dentro do círculo definido para o efeito. 
 
 
V - Monitorização 
 
Considerando que no âmbito do Programa COSMO estará prestes a iniciar-se o “Programa 
de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Continental (COSMO)”1, que será 
supervisionado pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente, e no qual está contemplada a 
área a sul do porto de Viana do Castelo, incluindo as zonas da Amorosa e da Pedra Alta, 

                                                 
1 Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Continental: 
https://www.google.pt/search?q=Programa+de+Monitoriza%C3%A7%C3%A3o+da+Faixa+Costeira+de+Portugal+
Continental+(COSMO)&oq=Programa+de+Monitoriza%C3%A7%C3%A3o+da+Faixa+Costeira+de+Portugal+Conti
nental+(COSMO)&aqs=chrome..69i57.286j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.pt/search?q=Programa+de+Monitoriza%C3%A7%C3%A3o+da+Faixa+Costeira+de+Portugal+Continental+(COSMO)&oq=Programa+de+Monitoriza%C3%A7%C3%A3o+da+Faixa+Costeira+de+Portugal+Continental+(COSMO)&aqs=chrome..69i57.286j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.pt/search?q=Programa+de+Monitoriza%C3%A7%C3%A3o+da+Faixa+Costeira+de+Portugal+Continental+(COSMO)&oq=Programa+de+Monitoriza%C3%A7%C3%A3o+da+Faixa+Costeira+de+Portugal+Continental+(COSMO)&aqs=chrome..69i57.286j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.pt/search?q=Programa+de+Monitoriza%C3%A7%C3%A3o+da+Faixa+Costeira+de+Portugal+Continental+(COSMO)&oq=Programa+de+Monitoriza%C3%A7%C3%A3o+da+Faixa+Costeira+de+Portugal+Continental+(COSMO)&aqs=chrome..69i57.286j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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entende-se não se justificar a duplicação de trabalhos e custos com a proposição de um 
programa de monitorização de evolução da linha de costa a sotamar da área A. 
 
Relativamente à área B, que funciona como depósito de dragados desde o século XX, 
propõe-se que a mesma seja objeto de levantamento hidrográfico a fim de se acompanhar a 
evolução da sua morfologia. Assim, deverá ser realizado um levantamento hidrográfico da 
área B, à escala 1/500, através do sistema ou tecnologia que se considere mais adequada e 
económica, antes da imersão dos dragados previstos dragar no âmbito do presente projeto 
em avaliação. Posteriormente, o levantamento será repetido de 2 em 2 anos. Cada 
levantamento deverá ser acompanhado de relatório analisando criticamente a evolução 
morfológica do depósito de dragados, e submetido à APA para apreciação e decisão de 
eventuais alterações ao programa de monitorização e/ou definição de recomendações.  
 
 
 
2.4 Apresentar nota técnica dedicada à possibilidade dos dragados constituídos por 
rocha alterada serem depositados em local diferente do proposto no ElA, no sentido de 
constituírem recifes artificiais. Sem prejuízo de outras fontes, ver a este propósito 
relatórios disponíveis na internet: Grupo de Trabalho do Litoral (2014). Gestão da Zona 
Costeira - O Desafio da Mudança; e Ministério de Media Ambiente (2008). Guia 
metodológico para la instalación de arrecifes artificiales. 
 
A criação de recifes artificiais vem demonstrando desde há bastante tempo resultados muito 
positivos, especialmente no que concerne à proteção, regeneração, concentração e/ou 
beneficiação das populações dos recursos marinhos e seus habitats. 
 
Neste âmbito, a imersão dos dragados constituídos por rocha alterada, bem como por rocha 
sã, com o objetivo de virem a constituir recifes artificiais justifica-se plenamente, indo ao 
encontro das recomendações e propostas inscritas em documentos como as “Guidelines for 
the Placement of Artificial Reefs, London Convention and Protocol/UNEP, 2009” e o “Guía 
metodológica para la instalación de arrecifes artificiales, Ministério de Medio Ambiente, de 
2008”. 
 
Importa antes explicitar que se optou por incluir no conjunto de dragados constituídos por 
rocha alterada também os dragados constituídos por rocha sã uma vez que se abandonou a 
opção de os colocar em terrapleno na área portuária. Esta nova opção justifica-se por 
diversas ordens de razão. Por um lado, analisada a área de terrapleno disponível verifica-se 
que a mesma é insuficiente para acomodar o volume que será extraído do fundo do 
anteporto, além de que prejudicaria o funcionamento do cais do bugio que necessita de área 
de terrapleno desimpedida para movimentar cargas especiais com alguma dimensão, 
designadamente pás de turbinas eólicas, tal como levaria à ocupação do cais para realizar a 
descarga desse material. Por outro, a reciclagem deste material, por exemplo para produção 
de britados, revelou não se afigurar ambiental e economicamente viável, pois implicaria a 
carga/descarga e o transporte por camião para o exterior da área portuária até ao local de 
pedreira ou estaleiro dotados de britadeira e espaço suficiente para os depositar, sendo 
certamente menos onerosa a produção de britados em pedreira onde se encontra a matéria-
prima disponível.    
 
Conjuntamente os dragados constituídos por rocha alterada e sã perfazem um volume na 
ordem dos 241.000 m3, uma quantidade importante que poderá sem dúvida permitir a criação 
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de uma estrutura recifal com uma área e volume significativos, em claro benefício do 
ecossistema marinho local e, especialmente, da componente piscícola.  
 
A instalação de recifes artificiais pode ter diversos objetivos e assumir diversas tipologias, 
nomeadamente forma, tamanho, material utilizado, profundidade de instalação e outros 
fatores.  
 
Entre os objetivos registam-se a produção e proteção dos recursos piscícolas, a proteção da 
costa contra a agitação marítima, a recuperação de espaços degradados, e outros centrados 
na promoção de atividades recreativas subaquáticas. 
 
Quanto à tipologia os recifes artificiais podem apresentar estrutura e materiais bastante 
diversos como blocos de betão de diferentes morfologias com mais ou menos orifícios, 
quebra-mares de pedra submersos, cascos de navios, elementos em PVC mais ou menos 
ramificados, malhas, etc., formando estruturas simples ou complexas. 
 
A profundidade de implantação será determinada em função do objetivo do recife artificial, do 
hidrodinamismo, da natureza dos fundos, da atividade piscatória na zona, da localização face 
às rotas de navegação de navios de maior dimensão, cabos submarinos, entre outros.    
Para o presente caso o material disponível é composto por fragmentos de rocha, de natureza 
xisto-grauváquica, resultantes do desmonte do maciço rochoso do fundo do anteporto. Este 
material apresentará uma gama de tamanhos/diâmetro entre alguns poucos centímetros e 20 
a 30 cm, podendo criar orifícios dentro desta mesma gama de tamanhos. Dimensões desta 
ordem de grandeza recomendam que os fragmentos de rocha empilhados devam ser 
colocados a profundidades onde o hidrodinamismo, determinado por correntes e pela 
agitação marítima, seja reduzido de modo a manterem-se estáveis. 
 
Outras limitações a atender na instalação do recife artificial composto por fragmentos de 
rocha relacionam-se com a natureza dos fundos (sendo que na envolvente oceânica do porto 
de Viana do Castelo alternam fundos móveis e fundos rochosos), com os pesqueiros de 
arrasto e com o transporte litoral de sedimentos.  
 
Atendendo ao volume de material em causa, e a fim de aumentar a superfície específica do 
recife artificial (conduzindo a uma maior capacidade para alojar organismos marinhos), 
considera-se como solução potencialmente mais vantajosa a criação de um sistema recifal 
constituído por um campo de elevações (com diâmetros de 10 a 20 m e alturas de 5 a 8 m) 
com fragmentos de rocha empilhados. 
 
Admite-se que a criação de recifes artificiais compostos por fragmentos de rocha com origem 
na dragagem/desmonte do fundo rochoso da área de projeto, tendo como objetivo 
incrementar a produção e proteção dos recursos piscícolas, é viável. Contudo, a criação 
desse recife artificial para funcionar como tal deveria situar-se em local distinto do local ao 
largo (cerca de 3 milhas a sudoeste da barra do porto de Viana do Castelo - ver anexo 3) já 
utilizado pela APDL para imergir dragados uma vez que futuras imersões de dragados iriam 
cobrir o recife artificial que se pretende criar.  
 
 
 
2.5 Explicitar a compatibilidade da operação de imersão dos dragados com os projetos 
promovidos pela Polis Litoral Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do 
Litoral Norte, S.A., nomeadamente, através das empreitadas "Proteção e reabilitação 
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do sistema costeiro nas Praias a sul de Pedra Alta” e "Proteção do Sistema Costeiro 
nas Praias da Amorosa". 
 
De acordo com as respetivas fichas destes projetos, apresentadas no site da Polis Litoral 
Norte - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Litoral Norte, S.A., os mesmos 
apresentam as seguintes caraterísticas gerais: 
 

 
PROJETO: Proteção do sistema costeiro na Praia da Amorosa 
 
Construção de uma frente resistente ao avanço do mar, com recurso a patamares de 
geocilindros resistentes, com núcleo em areia e encostados ao sistema dunar, que, no entanto, 
continuará a permitir o acesso pedonal às praias através de passadiços sobrelevados e 
escadas. 
 
 
Objetivos 
 
Aumentar a resiliência do território face à erosão costeira, reconhecidamente potenciada pelas 
alterações climáticas, contribuindo desta forma para a proteção das pessoas e bens existente 
nas imediações da praia da Amorosa, concelho de Viana do Castelo. 
 
 
Atividades 
 
A operação incide sobre a Praia da Amorosa, no concelho de Viana do Castelo, numa extensão 
total de 475m onde será implementado o reforço dunar no atual alinhamento do pé das arribas 
de erosão, recorrendo a geocilindros cheios de areia e ao reperfilamento de areias da praia. 
 
 
Esta operação inclui os seguintes trabalhos: 
 
- Implantação de 3 níveis de geocilindros de areia posicionados verticalmente em escada, e 
aderentes aos atuais alinhamentos dos pés das arribas de erosão;  

 
- Reperfilamento dos cordões dunares, através da movimentação de areias para as zonas 
superiores das praias e para os espaços entre geocilindros e as arribas de erosão existentes; 

 
- Colocação de passadiços sobrelevados, com vista a evitar circulação humana sobre as dunas 
e a reduzir o pisoteio das mesmas. 
 
As arribas de erosão ficarão assim protegidas com núcleos frontais resistentes, constituídos por 
cilindros de parede reforçada em geotêxtil de cor de areia, capazes de reter o material 
sedimentar (areia) com o qual serão cheios. 
 
 
Resultados esperados 
 
- Extensão da faixa costeira intervencionada - Proteção pessoas e bens 
 
- População que beneficia de medidas de prevenção e gestão de riscos naturais relacionados 
com o clima 
 
- Linha de Costa em situação crítica de erosão melhorada 
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PROJETO: Proteção, reabilitação e reforço do sistema costeiro a sul da Pedra Alta 
 
Construção de uma frente resistente ao avanço do mar, com recurso a patamares de 
geocilindros resistentes, com núcleo em areia e encostados ao sistema dunar, que, no entanto, 
continuará a permitir o acesso pedonal às praias através de passadiços sobrelevados e 
escadas. 
 
 
Objetivos 
 
Proteção e reabilitação de sistemas costeiros dunares na praia a Sul da Pedra Alta, através da 
implementação de cilindros de parede reforçada em geotêxtil de cor de areia, capazes de reter o 
material sedimentar (areia), minimizando assim o forte processo erosivo observado nesta área e 
o consequente avanço do mar sobre áreas habitacionais e a invasão e contaminação de 
terrenos agrícolas, por salinização. 
 
No extremo norte pretende-se também, com a execução das plataformas e passadiços em 
madeira sobrelevados, impedir a destruição paulatina do cordão dunar por pessoas e veículos 
todo-o-terreno. 
 
 
Atividades 
 
A intervenção incide sobre a Praia a Sul de Pedra Alta, no concelho de Viana do Castelo, numa 
extensão total de 750 m e consiste na implementação das seguintes ações: 
 
- Implementação de 3 níveis de geocilindros de areia posicionados verticalmente em escada, e 
aderentes ao atual alinhamento do pé da arriba de erosão; 
 
- Reperfilamento do cordão dunar, através da movimentação de areias para a zona superior da 
praia e para o espaço entre geocilindros e a arriba de erosão existente; 
 
- Colocação de plataformas e passadiços sobrelevados no extremo Norte, que servirão os 
aglomerados habitacionais a nascente, no sentido de proteger o cordão dunar e evitar pisoteio. 
 
 
Resultados esperados 
 
- Extensão da faixa costeira intervencionada - Proteção pessoas e bens 
 
- População que beneficia de medidas de prevenção e gestão de riscos naturais relacionados 
com o clima 
 
- Linha de Costa em situação crítica de erosão melhorada 
 

 
 
 
Os projetos desenvolvidos pela Polis Litoral Norte têm em comum com a operação de 
imersão dos dragados de natureza arenosa (como medida de mitigação proposta no presente 
EIA) o facto de ambas as intervenções pretenderem contribuir para a redução da ação 
erosiva do mar sobre a linha de costa. 
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Assim, enquanto os projetos da Polis Litoral Norte incidem na zona do pé da arriba de erosão 
e na zona superior da praia, procurando promover a retenção de areias e, 
consequentemente, reforçar o cordão dunar, a operação de imersão dos dragados de 
natureza arenosa incide na praia submarina, consubstanciada no reforço da deriva litoral 
através da disponibilização de material para o transporte sedimentar costeiro, parte do qual 
se espera atinja a praia emersa aquando da formação do perfil de praia de verão. 
 
Deste modo, atendendo a que os dois tipos de intervenções têm o mesmo objetivo principal - 
reduzir a ação erosiva do mar sobre a linha de costa – embora atuando em locais diferentes 
da praia, considera-se que as intervenções se complementam, sendo ainda que a operação 
de imersão dos dragados de natureza arenosa acaba por potenciar os efeitos dos referidos 
projetos da Polis Litoral Norte ao disponibilizar material arenoso introduzido no sistema 
através da sua imersão junto da linha de costa. 
 
 
 
2.6 Propor e avaliar locais alternativos de deposição dos sedimentos arenosos a cotas 
mais próximas da linha de costa, no trecho costeiro indicado. 
 
O que se pretende com a sua deposição em cotas mais próximas da linha de costa 
(acima de -4.0 m (ZH)) é aumentar a probabilidade de maiores quantidades desses 
sedimentos reforçarem as praias (altamente deficitárias) a sotamar e permanecerem no 
sistema durante muito mais tempo: Por exemplo, a deposição a cotas entre o -2 m (ZH) 
e o -4 m (ZH) garantirá maior reforço das praias e, eventualmente, também de dunas. 
 
No EIA foi proposto, a nível de medida de mitigação, imergir os sedimentos arenosos, para 
reforço da deriva litoral, a cotas entre (-4,0 m)ZH e (-6,0 m)ZH ao longo da linha de costa, a 
partir de 3 km a sul da embocadura do rio Lima. 
 
Esta medida tinha como pressuposto imergir a areia em zona frontal ao trecho de costa, mais 
próximo do porto de Viana do Castelo, que tem experimentado maior recuo nos últimos anos, 
e a uma cota cuja agitação marítima tenha ainda capacidade de mobilizar a areia depositada 
no fundo em direção à linha de costa. Teoricamente tais cotas são função da energia do 
regime de agitação no local de interesse, i.e. quanto mais energética a agitação marítima 
mais fundo se faz sentir o seu efeito, tendo-se admitido profundidades até cerca de (-
7,0 m)ZH a (-6,0 m)ZH para esta zona da costa portuguesa. 
 
Contudo, após consulta do “Estudo para a definição do local de depósito de dragados do 
Porto de Viana do Castelo”, elaborado pelo IHRH (Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos) 
em 2009, e coordenado pelo Professor Veloso Gomes, para ex-Administração do Porto de 
Viana do Castelo, constatamos ser proposta uma área situada entre 1,4 e 2,6 Kms a sul da 
barra do porto de Viana do Castelo, e a cotas a variar entre (-3,5 m)ZH e (-7,0 m)ZH (FIG. 1). 
Trata-se de uma área um pouco mais a norte do que a área proposta no relatório síntese do 
EIA. 
 
Neste mesmo Estudo do IHRH é referido as profundidades menores poderem constituir uma 
limitação à navegação da draga. 
 
De facto esta limitação tem sido levada em conta, por motivos de segurança da operação, 
conduzindo a APDL a alterar ligeiramente a área de imersão de areias um pouco mais para 
poente onde as profundidades variam entre (-8,5 m)ZH e (-10,5 m)ZH, (ver localização e 
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caraterísticas desta área no item seguinte deste documento). A APDL justifica esta alteração 
com o facto de a área proposta pelo estudo do IHRH não possuir fundos compatíveis com a 
descarga de dragados por abertura de porão, uma vez que se situa muito perto da costa 
onde a rocha aflora entre o sedimento arenoso. 
 
 
 

 
FONTE: IHRH, 2009 

FIG. 1 - Localização da área proposta pelo IHRH para deposição de sedimentos arenosos  

 
 
Na realidade há que ter em consideração que a agitação marítima, que neste troço costeiro é 
por vezes relevante, limita a aproximação de embarcações aos locais de cotas menos 
profundas. Atente-se que a profundidades de (-2,0 m)ZH, mesmo em situação de preia-mar 
ter-se-á uma profundidade (altura de água) de apenas 5,5 m. Já cerca da cota (-6,0 m)ZH em 
situação de preia-mar ter-se-á uma profundidade (altura de água) de cerca de 9,5 m, 
admitindo-se que em situações de agitação marítima não relevante, i.e. com ondas com 
altura significativa não superior a 0,5 m, seja acessível à draga. Contudo, nem sempre o mar 
apresenta neste local ondas com altura significativa não superior a 0,5 m, situação que 
limitará a navegação da draga em segurança durante a operação de descarga da areia.  
 
Assim, atendendo ao conjunto de condicionantes atrás referido, crê-se ser razoável 
recomendar que a imersão de sedimentos arenosos na “área A” (ver pontos 2.3 e 2.7) se faça 
dentro dessa área mas tão próximo da linha de costa quanto o grau de agitação marítima no 
momento permita, optando-se, cumulativamente, sempre por realizar a operação de imersão 
em estados de maré próximos da preia-mar. Deste modo, conseguir-se-ia aumentar a 
probabilidade de maiores quantidades das areias aí imersas reforçarem as praias (altamente 
deficitárias) a sotamar e permanecerem no sistema durante muito mais tempo. 
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2.7 Identificar e caracterizar os locais utilizados para depósito dos materiais dragados, 
originários das dragagens de manutenção que têm vindo a ser realizadas no Porto de 
Viana de Castelo. 
 
Atualmente a APDL utiliza dois locais onde procede à imersão dos materiais dragados com 
origem nas dragagens de manutenção que têm vindo a ser realizadas no Porto de Viana de 
Castelo. Esses dois locais (área A e área B), situados na envolvente do Porto de Viana do 
Castelo (ver Anexo 3), apresentam as seguintes características principais: 
 
 
Área A 
 
Esta área, de forma retangular, é a que se situa mais próxima da linha de costa e da barra do 
porto de Viana do Castelo, destinando-se, essencialmente, à imersão de dragados para 
alimentação de praias. A opção de utilização desta área A fundamenta-se no Estudo do 
IHRH, referido no ponto anterior (2.6) deste aditamento. 
    
 
 

• Localização: Coordenadas retangulares (referidas ao sistema Hayford-Gauss Datum 
73) 

 
 
 
 

Vértice M P 

 

A1 -58900 221900 
A2 -58552 221938 
A3 -58493 221391 
A4 -58841 221353 

   

 
 
 

• Dimensões (comprimentos e área) 
 

Retângulo com cerca de 350 m x 550 m = 192.500 m2 = 19,25 ha 
 
 
 

• Distância média à linha de costa 
 

Cerca de 1.200 m 
 
 
 



19 

 

Aditamento_EIA_Drag_PVCastelo.docx  MAR 2018 

• Distância média à barra do porto 
 
Cerca de 1.650 m 
 

 
 

• Profundidade 
 

Esta área situa-se a uma profundidade que varia entre (-8,5 m)ZH, no limite nascente, 
e (-10,5 m)ZH, no limite poente. 
 

 
 

• Natureza dos fundos 
 

Fundos de natureza arenosa; conforme informação disponível na “Carta dos 
Sedimentos Superficiais da Plataforma Continental Portuguesa, Folha SED 1 - De 
Caminha a Espinho” do Instituto Hidrográfico, 1974; e, Rodríguez et al., 2013, sendo 
que nesta última fonte a informação disponível no referido estudo cobre apenas uma 
parte da “Área A”. 

 
 
 
Área B 
 
Esta área, de forma circular, situa-se ao largo do porto de Viana do Castelo, a sudoeste deste 
porto, destinando-se, essencialmente, à imersão de dragados não adequados à alimentação 
de praias.  
 
Esta área B é utilizada para imersão de dragados com origem no porto de Viana do Castelo 
desde o século passado. A última autorização para a sua utilização data de 1999 e foi 
concedida pelo ex-Instituto Marítimo-Portuário (IMP), entidade à data competente para o 
efeito. 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). Desde então, o local 
continua a ser utilizado, sempre que necessário – aliás, como já sucedia anteriormente às 
autorizações concedidas pelo IMP. 
 
 

• Localização: Coordenadas retangulares (referidas ao sistema Hayford-Gauss Datum 
73) 

 
Área circular centrada no ponto M = - 63455.00 e P = 219475.00 

 
 
 

• Dimensões (diâmetro e área) 
 

Círculo com 1.040 m de diâmetro e 849.056 m2 = 84,9 ha de área 
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• Distância média à linha de costa 
 

Cerca de 5.800 m = 3,14 NM 
 
 
 

• Distância média à barra do porto 
 
Cerca de 5.780 m = 3,12 NM 
 

 
• Profundidade 

 
Esta área situa-se a uma profundidade média na ordem de (-30 m)ZH. 
 

 
• Natureza dos fundos 

 
Fundos de natureza; conforme informação disponível na “Carta dos Sedimentos 
Superficiais da Plataforma Continental Portuguesa, Folha SED 1 - De Caminha a 
Espinho” do Instituto Hidrográfico, 1974. 

 
 
2.8 Caracterizar a eventual afetação ao normal funcionamento do Porto de Viana do 
Castelo (nas suas diversas componentes: naval, comercial/pesca, de recreio, etc.), 
decorrente da execução das dragagens previstas no presente projeto. 
 
A área de projeto situa-se no canal de acesso aos estaleiros navais de Viana do Castelo e no 
anteporto (local onde se situam os estaleiros navais). O referido canal, que deriva do canal 
principal de acesso ao porto, dá também acesso ao setor da pesca, situado a nascente do 
anteporto. O setor comercial do porto de Viana do Castelo situa-se na margem esquerda 
sendo acedido através do canal principal sem interferência com o canal de acesso aos 
estaleiros navais e ao setor da pesca. Também o setor de recreio, situado na margem norte 
do rio Lima, junto da ponte Eiffel, utiliza apenas o canal principal para aceder ao mar. 
 
A FIG. 2 ilustra a acessibilidade marítima na área portuária. 
 
Considerando, que as embarcações de pesca partilham parte do acesso aos estaleiros 
navais, objeto de intervenção, é possível que se venha a registar pontualmente alguma 
perturbação. 
 
A frota de pesca sedeada no porto de Viana do Castelo é dominada por embarcações da 
pesca local e costeira com comprimentos na ordem de 8 a 10 m de comprimento. Trata-se de 
embarcações com significativa capacidade de manobra que podem contornar eventuais 
obstáculos, p. ex. uma draga, situados na área de atravessamento, admitindo-se, deste 
modo, uma interferência mínima sobre a frota de pesca. 
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FIG. 2 - Acessibilidade marítima na área portuária do porto de Viana do Castelo 

 
Mais crítica será a fase em que estiverem a ser detonadas cargas explosivas para desmonte 
do fundo rochoso do anteporto, especialmente na zona adjacente à entrada do setor da 
pesca. Nesta situação é previsível que as embarcações de pesca tenham de ajustar os seus 
horários de partida e chegada da pesca de modo a evitarem eventuais tempos de espera. 
 
Contudo, a detonação das cargas explosivas constituirá sempre um evento efémero após o 
qual a navegação pode ser retomada, antevendo-se que a perturbação sobre o acesso 
marítimo ao setor da pesca do porto de Viana do Castelo assume reduzida significância. 
 
Pese embora a provável reduzida significância da afetação, justifica-se propor como medida 
de mitigação a disponibilização atempada, com cerca de uma semana de antecedência, aos 
pescadores profissionais em atividade neste porto, da informação relativa aos dias, hora e 
duração, em que a navegação terá de ser temporariamente interrompida por questões de 
segurança.   
 
Quanto aos navios que se dirigem para as docas ou cais do Bugio, situados no anteporto, 
terão obrigatoriamente que atravessar o canal de acesso aos estaleiros navais, onde se 
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desenvolverá a dragagem. No entanto, atendendo ao reduzido tráfego destes dois destinos 
não se prevê que possa haver qualquer afetação digna de registo. 
 
Com efeito, considerando o número de navios intervencionados/construídos nas docas do 
estaleiro naval nos últimos anos, cerca de 45 navios/ano, verifica-se que o número de 
movimentos (contabilizando entrada e saída de navios) será na ordem de 90, ou seja, menos 
de 2 atravessamentos de navios por semana, em média. 
 
Por outro lado, o cais do Bugio registou em 2017 cerca de 120 movimentos (contabilizando 
entrada e saída de navios), ou seja, cerca de 2,2 atravessamentos de navios por semana, em 
média.  
 
No conjunto das duas situações admite-se o atravessamento da área de intervenção por 
cerca de 4 navios por semana, em média, um nível de movimento que pode considerar-se 
bastante reduzido e compatível com a operação de dragagem prevista. 
 
Naturalmente, quando houver necessidade de um daqueles navios atravessar a área de 
intervenção, a draga terá de interromper momentaneamente a sua atividade de modo a 
libertar espaço para a passagem em segurança desse navio que entra ou sai dos estaleiros 
navais, sendo esse processo devidamente articulado pelo sistema de gestão do porto e pela 
capitania local, não havendo, consequentemente, qualquer possibilidade de um navio ser 
surpreendido pela presença da draga, ou o inverso. 
 
Assim, atendendo ao reduzido movimento de navios que terá necessariamente de atravessar 
a área de intervenção da dragagem para aceder ou sair dos estaleiros navais, considera-se 
que também para este setor a afetação será insignificante.  
 
Tal como já referido, para os sectores comercial e de recreio do porto de Viana do Castelo 
não se antevê qualquer perturbação digna de registo durante os trabalhos de dragagem, 
incluindo o desmonte do fundo rochoso. Para esta última ação deverá vir a ser definido um 
perímetro de segurança quando forem detonadas as cargas explosivas. Atente-se que a 
necessidade imperiosa de não afetar o Forte de Santiago da Barra, classificado como 
monumento nacional, adjacente ao anteporto, conduzirá à aplicação de cargas explosivas de 
reduzida monta, pelo que a navegação no canal principal, que serve os setores comercial e 
de recreio, não deverá ser interrompida. S 
 
 
 
2.9 Representar cartograficamente ou através de fotografia aérea em planta, os 
diversos equipamentos apresentados na figura 1 do relatório Síntese do ElA. 
 
No Anexo 4 é apresentada uma planta com a localização e identificação dos diversos 
equipamentos instalados nos estaleiros navais de Viana do Castelo. 
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3. Análise específica por fator ambiental 
 
 
3.1 Geologia 
 
3.1.1 Reformular o presente fator ambiental de modo a integrar os dados de 
caracterização sedimentológica (nos termos definidos na Portaria n.º 1450/2007, de 12 
de novembro) e demais elementos relevantes de natureza geológica, objeto de 
campanhas geofísicas, que constam noutros fatores ambientais. 
 
A reformulação de outros elementos relevantes de natureza geológica e que foram 
objeto de campanhas geofísicas integram o descritor arqueologia. Ora a informação de 
natureza geológica (geologia e orografia, batimetria e geologia da área de estudo, 
sondagens geológicas, levantamento geofísico) deve integrar o descritor geologia sem 
prejuízo de também integrar outros descritores. 
 
Acresce que a sedimentologia é uma das áreas primordiais da geologia. Em 
conformidade, o que se pretende é que a informação relativa aos principais tipos de 
sedimentos determinados na campanha de amostragem integre o Capítulo relativo à 
geologia e com as classificações utilizadas pelos geólogos (% de areia, silte e argila). A 
terminologia· não é essencial, mas se for utilizada deve ser elaborada através de 
diagramas ternários utilizados por geólogos e não por outras áreas do conhecimento. 
 
3.1.2 Transpor, a informação sedimentológica (em que não deve ser incluída a 
classificação química dos metais e outros compostos) para uma planta (idêntica à da 
figura n.º 9 do relatório síntese), com a definição das manchas com predominância de 
areias, siltes e argilas. 
 
A informação complementar solicitada no âmbito do fator Geologia é apresentado no anexo 
5. 
 
 
 
 
3.2 Fatores bióticos e ecológicos 
 
3.2.1 Enquadrar o projeto, no que se refere às alternativas de locais para deposição 
dos dragados (imersos ou emersos, incluindo terrapleno), nos seguintes instrumentos 
de gestão territorial: 

a) Plano Setorial da Rede Natura 2000; 
b) Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Caminha-Espinho. 

 
No âmbito do desenvolvimento do presente Aditamento ao EIA entendeu a APDL propor 
como destino mais adequado para os dragados a sua imersão nas designadas área A e área 
B (ver anexo 3) pelo que a deposição de dragados em terrapleno foi abandonada. A 
identificação, caracterização e análise destas duas áreas (A e B) encontra-se desenvolvida 
nos pontos 2.3 e 2.7 deste relatório. 
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a) Plano Setorial da Rede Natura 2000 
 
Na envolvente próxima da área de projeto encontram-se classificados dois Sítios de Interesse 
para a Conservação (SIC), designadamente o SIC Litoral Norte e o SIC Rio Lima. Refira-se 
que a área de projeto não se implanta, total ou parcialmente, sobre nenhuma destas áreas 
(FIG. 3).  
 
De acordo com o disposto no Plano Setorial da Rede Natura 2000 verificam-se os seguintes 
aspetos relacionados com o projeto em avaliação: 
 

SIC Litoral Norte 
 
FATORES DE AMEAÇA 
(...) erosão costeira acelerada; perturbação da estabilidade do cordão dunar e dos 
troços terminais das linhas de água;(...). 
 
ORIENTAÇÕES DE GESTÃO 
(...) As dragagens deverão ser reguladas através de planos específicos (...) 
 

Outros usos e Atividades 

- Regular dragagens e extração de inertes 

(Habitats naturais e seminaturais constantes do anexo B-I do Dec. Lei n.º 49/2005: 
1110; 1130; 1140; 1170; 1210; 1310; 1320; 1420; 2110; 2120; 2130*; 2150*; 
2330) 
Alosa alosa; Alosa fallax; Chondrostoma polylepis; Petromyzon marinus; Salmo 
salar (interditar extração de inertes nos locais de reprodução da espécie, em 
qualquer época do ano; nos restantes locais, condicionar durante a Primavera) 

 
 
 

SIC Rio Lima 
 
FATORES DE AMEAÇA 
Extração de inertes, (...) 
 
ORIENTAÇÕES DE GESTÃO 
No Sítio Rio Lima as orientações de gestão são especialmente dirigidas para a 
conservação da ictiofauna migradora e outras espécies associadas ao meio aquático, 
e à vegetação ripícola. 

- Regular dragagens e extração de inertes (no leito do rio) 

(Habitats naturais e seminaturais constantes do anexo B-I do Dec. Lei n.º 49/2005: 
1130; 1310; 1320; 1420) 
Alosa alosa; Alosa fallax; Chondrostoma polylepis; Petromyzon marinus; 
Rutilus arcasii; Salmo salar (interditar nos locais de reprodução da espécie, em 
qualquer época do ano. Nos restantes locais, condicionar durante a Primavera) 
Galemys pyrenaicus (interditar durante o período de reprodução da espécie, 
Março-Julho) 
 
Outros usos e Atividades 
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- Interditar deposições de dragados ou outros aterros 

Galemys pyrenaicus; Alosa alosa; Alosa fallax; Chondrostoma polylepis; 
Petromyzon marinus; Rutilus arcasii; Salmo salar (em áreas mais sensíveis) 

 
 
 
 
Analisando as atividades previstas no âmbito do projeto da dragagem do canal de acesso aos 
estaleiros navais de Viana do Castelo verifica-se que este não interfere diretamente com 
nenhuma das Áreas Classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 existentes na sua 
envolvente. 
 
De forma indireta considera-se provável que venha a verificar-se uma interferência positiva 
com o SIC Litoral Norte relacionada com a medida de mitigação integrada no projeto 
referente à imersão de dragados de natureza arenosa na área A. Esta medida combate um 
dos Fatores de Ameaça identificado para este SIC, designadamente a “erosão costeira 
acelerada”. Com efeito, a medida proposta coloca à disposição do transporte sedimentar 
costeiro local, material arenoso que se pretende venha a reforçar as praias a sotamar, 
contrariando assim a erosão da linha de costa. 
 
No que respeita ao SIC Rio Lima não se identifica qualquer ação que coloque em causa as 
orientações de gestão definidas para este Sítio. De qualquer modo, e pese embora a área de 
projeto não se implante no SIC Rio Lima, admite-se que possa vir a registar-se uma 
perturbação mínima sobre a ictiofauna migradora aquando da travessia da área de projeto, 
na fase de construção, durante a detonação de cargas explosivas.   
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FIG. 3 - Áreas classificadas no âmbito da Conservação da natureza, área de projeto e áreas definidas para imersão de dragados 
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b) Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Caminha-Espinho 
 
Pese embora a área de projeto, por tratar-se de área sob jurisdição portuária, esteja excluída 
do âmbito de aplicação do POOC, tal como as áreas propostas para imersão de dragados 
que se situam fora da área de aplicação do POOC, tomam-se como pertinentes algumas 
disposições que constam do regulamento do POOC por determinarem procedimentos de 
gestão relativos aos dragados e que vêm ao encontro da principal medida de mitigação 
integrada no projeto: “imersão dos dragados de natureza arenosa próxima da linha de costa 
de modo a colocá-los à disposição do transporte sedimentar costeiro local e assim reforçar as 
praias a sotamar”. 
 
As disposições consideradas pertinentes são as seguintes: alíneas a), b), c) e d) do n.º 4 do 
artigo 19.º. 
 
O POOC Caminha-Espinho foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/99, 
de 7 de abril, e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2007, de 2 de 
outubro. 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1.º 

Natureza jurídica e âmbito 
 
(...) 
2 - O POOC incide sobre a área identificada na respectiva planta de síntese, distribuída pelos 
concelhos de (...), Viana do Castelo, (...). 
 
3 - Excluem-se do âmbito de aplicação do POOC as áreas sob jurisdição portuária inseridas na 
área mencionada no número anterior. 
 
4 - Nas áreas atualmente sob jurisdição portuária aplicar-se-á o disposto no POOC caso 
venham a ser integradas na faixa abrangida pela jurisdição dos serviços dependentes do 
Ministério do Ambiente. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
Uso da orla costeira 

 
SECÇÃO II 

Área de proteção costeira (APC) 
 

Artigo 11.º 
Restrições específicas 

 
1 - Nos espaços abrangidos pela APC são interditos os seguintes atos e atividades: 
(...) 
 

c) A extração de materiais inertes, quando não se enquadrem em operações de 
dragagem necessárias à conservação das condições de escoamento das águas nos 
estuários e zonas húmidas ou à manutenção de áreas portuárias e respectivos canais 
de acesso; 
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Artigo 19.º 
Estuários em APC 

 
1 - Pertencem a esta categoria de espaço os seguintes sistemas estuarinos: 

(...) 
d) Estuário do rio Lima; 
(...) 

 
2 - Os sistemas referidos no ponto anterior dividem-se em dois tipos: 
 

a) Sistemas estuarinos navegáveis, permitindo atividades do tipo portuário, que 
incluem os rios Minho, Lima, Cávado, Ave e Douro; 
(...) 

 
(...) 
 
4 - Nos sistemas estuarinos navegáveis e de acordo com o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 1.º 
do presente Regulamento serão observadas as seguintes condições: 
 

a) Só serão permitidas dragagens de primeiro estabelecimento e de manutenção, 
desde que devidamente justificadas e sempre acompanhadas de análises dos 
sedimentos dragados e de estudos tendentes a minimizar os respectivos impactes 
ambientais, quando não seja exigida, por lei, a realização de uma avaliação de impacte 
ambiental; 
 
b) A totalidade ou, pelo menos, 50 % das areias dragadas nos termos da alínea 
anterior será reposta no trânsito litoral, de acordo com a legislação em vigor; 
 
c) A qualidade das areias repostas no trânsito litoral deverá cumprir os limites para os 
vários parâmetros, nomeadamente no que concerne a metais pesados, de acordo com 
o estabelecido no quadro legal em vigor; 
 
d) As operações de reposição terão lugar no fim do Verão, de forma que os lodos e 
matérias orgânicas possam ser lavados pelas águas do mar; 

 
 
 
 
 
3.2.2 Identificar as áreas sensíveis, conforme definição constante do regime jurídico de 
AIA, situadas na área de influência do projeto, acompanhadas de cartografia, 
designadamente:  

a) Monumento Natural Local das Pedras Ruivas (Aviso n.2 4658/2016, publicado 
no Diário da República, 2.ª Série, de 6 de abril de 2016); · 
b) Monumento Natural da Ribeira de Anha- (idem); 
c) Monumento Natural Local das Ínsuas do Lima (ibidem). 

 
 
Apresenta-se seguidamente a cartografia das referidas áreas sensíveis. Também na FIG. 3 
são apresentadas as mesmas áreas sensíveis enquadradas pelas restantes áreas sensíveis 
existentes na envolvente da área de projeto. 
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FIG. 4 - Monumento Natural Local das Pedras Ruivas 

 
 
 

 
FIG. 5 - Monumento Natural Local da Ribeira de Anha 
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FIG. 6 - Monumento Natural Local das Ínsuas do Lima 

 
 
 
3.2.3 Identificar e avaliar os impactes sobre as áreas sensíveis citadas no ponto 
anterior, bem como formular as medidas de minimização, identificar subfactores a 
monitorizar e as condicionantes ao desenvolvimento do projeto. Em alternativa, 
apresentar os fundamentos que justificam a não necessidade de formular medidas, 
monitorizações ou condicionantes. 
 
A área de projeto não se integra em qualquer área sensível conforme definição constante do 
regime jurídico de AIA. 
 
Atendendo à localização das áreas protegidas de âmbito local, na tipologia de Monumentos 
Naturais locais de Viana do Castelo, não são esperados impactes dignos de registo pelos 
motivos a seguir expostos.  
 
Monumento Natural Local das Pedras Ruivas – Esta área protegida situa-se cerca de 450 m a 
noroeste da área de projeto em local exposto à ação direta do mar. Não se prevê qualquer 
interferência, direta ou indireta, durante as fases de construção e de exploração do canal de 
acesso aos estaleiros navais de Viana do Castelo, sobre o Monumento Natural Local das 
Pedras Ruivas. Como tal os impactes sobre esta área são inexistentes. 
 
 
Monumento Natural Local da Ribeira de Anha – Esta área protegida situa-se cerca de 750 m 
a sudeste da área de projeto em local exposto à ação direta do mar. Não se prevê qualquer 
interferência, direta ou indireta, durante as fases de construção e de exploração do canal de 
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acesso aos estaleiros navais de Viana do Castelo, sobre o Monumento Natural Local da 
Ribeira de Anha. Como tal os impactes sobre esta área são inexistentes. Refira-se ainda que 
esta área sensível, por se situar a barlamar da área A de imersão de dragados, não é 
provável que venha a beneficiar dos dragados que se propõe imergir nessa área A com vista 
ao reforço das praias a sotamar. 
 
Monumento Natural Local das Ínsuas do Lima – Esta área protegida situa-se cerca de 2,1 km 
a nascente da área de projeto em pleno baixo estuário do rio Lima. Não se prevê qualquer 
interferência direta ou indireta, durante as fases de construção e de exploração do canal de 
acesso aos estaleiros navais de Viana do Castelo, sobre o Monumento Natural Local das 
Ínsuas do Lima. Como tal os impactes sobre esta área são inexistentes. 
 
 
Não se prevendo que venha a registar-se qualquer impacte sobre estas áreas sensíveis, não 
se justifica a proposição de medidas de mitigação ou programa de monitorização 
 
 
 
3.2.4 Justificar a forma como a programação temporal da empreitada (início, conclusão 
e período temporal para as operações de dragagem, incluindo recurso a explosivos, 
transporte e deposição de dragados, incluindo previsão de meios/equipamentos - 
dragas e batelões - que poderão ser afetos à execução do projeto, e respetivos 
rendimentos e regime laboral) se compatibiliza com os impactes identificados sobre a 
fauna. 
 
Nesta fase de projeto a programação temporal da empreitada pode apenas assumir um 
carácter indicativo, tendo-se admitido um prazo na ordem de 8 meses. Na realidade a 
entidade que vier a executar a obra terá alguma liberdade para apresentar a programação e 
meios que, considerados adequados, permitam cumprir o objetivo da intervenção. Assim, o 
prazo de execução da intervenção será função não só do número de meios/equipamentos 
colocados em obra como também da produtividade destes, admitindo-se jornadas de trabalho 
de 8 horas/dia e 5 dias/semana. Por questões de segurança não se prevê que os trabalhos 
em obra se realizem em horário noturno. 
 
Os equipamentos para execução da intervenção serão essencialmente flutuantes. Para a 
dragagem de material incoerente (sedimento) é possível a utilização de draga de sucção, de 
baldes ou simplesmente uma giratória colocada sobre pontão/plataforma flutuante. Este 
último meio será muito provavelmente utilizado na zona do anteporto para dragar a rocha 
alterada e para remover a rocha fragmentada pelos explosivos. 
 
Considerando que os dragados (coerentes e incoerentes) serão imersos, será utilizada uma 
embarcação do tipo split, i.e. com abertura do fundo do porão para descarga dos dragados. 
Esta embarcação poderá ter instalada a própria draga ou a draga encontrar-se sobre 
plataforma flutuante de apoio acoplada à embarcação. No desmonte do fundo rochoso será 
utilizada uma pequena embarcação de apoio à colocação das pegas de fogo por 
mergulhadores. Previamente serão abertos orifícios na rocha através de equipamento de 
furação instalado em plataforma flutuante. Esta operação terá lugar apenas na zona do 
anteporto. 
 
Admite-se que os trabalhos se iniciem na zona do anteporto com a dragagem do sedimento 
que cobre o fundo rochoso, para em seguida poderem avançar os trabalhos de desmonte do 
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fundo rochoso, quer através de dragagem simples (caso da rocha alterada) quer através da 
utilização de explosivos (caso do maciço rochoso compacto), após o qual serão removidos do 
fundo os fragmentos de rocha. Na zona do canal de acesso, onde apenas será necessário a 
dragagem de sedimentos, é provável que os trabalhos decorram mais rapidamente, podendo 
iniciar-se após a dragagem dos sedimentos no anteporto.  
 
Atendendo aos volumes envolvidos nos trabalhos de dragagem, cerca de 230.000 m3 de 
sedimentos, cerca de 90.000 m3 de material alterado (rocha alterada) e 150.000 m3 de 
material não alterado (rocha sã), estima-se que para um prazo de obra de 8 meses a 
dragagem de material incoerente, que decorrerá ao longo de todo esse tempo, exigirá 
rendimentos médios de cerca de 1.300 m3/dia, volume perfeitamente compatível com uma 
draga de capacidade média e cujo porão terá uma capacidade de cerca de 2.500 a 3.000 m3, 
implicando uma viagem a cada dois dias ao ponto de descarga/imersão.   
 
Para o material rochoso alterado (dragado sem recurso a explosivos) será necessário um 
rendimento da mesma ordem de grandeza (1.300 m3/dia) se se considerar que a operação 
decorrerá em 3 meses. Neste caso, do material rochoso, há que ter em conta a aplicação de 
um fator de empolamento do volume na ordem de 1,5 o que poderá exigir uma viagem/dia até 
ao ponto de descarga. 
 
Para o material rochoso não alterado (dragado com recurso a explosivos) será necessário um 
rendimento um pouco superior, podendo exigir, aquando da remoção dos fragmentos de 
rocha duas giratórias sobre pontões flutuantes a funcionar em simultâneo durante cerca de 3 
meses. Atente-se qua à medida que vai sendo removida a rocha alterada pode ir avançando 
a furação do maciço rochoso subjacente e a colocação das pegas de fogo.   
 
Os referidos tempos de viagem até aos pontos de descarga incluem-se no tempo de 
dragagem/desmonte, admitindo-se que possam operar em simultâneo duas embarcações 
com descarga de porão para imersão da rocha fragmentada na área B.  
 
Todavia, como referido anteriormente, a duração da obra poderá ser diferente caso os meios 
empregues sejam também diferentes.  
 
Quanto aos impactes identificados expectáveis incidirem sobre a fauna durante a operação 
de dragagem admitem-se os seguintes: 

a) Morte da fauna bentónica sem ou com reduzida mobilidade por ação da dragagem da 
camada sedimentar; 

b) Afugentamento da ictiofauna e de outras espécies com capacidade para escapar aos 
trabalhos de dragagem;   

c) Afugentamento da ictiofauna e de outras espécies durante a imersão de dragados de 
natureza sedimentar (área A);   

d) Morte da fauna bentónica e pelágica próxima das pegas de fogo aquando da sua 
detonação; 

e) Perturbação da tranquilidade da fauna bentónica e pelágica com subsequente 
aumento do stresse a que ficará sujeita durante a detonação dos explosivos. 

f) Morte da fauna bentónica sem ou com reduzida mobilidade por soterramento no local 
de imersão de dragados de natureza rochosa (área B); 
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g) Possível inibição das espécies de peixes migradores na aproximação à envolvente da 
área de intervenção durante a fase de detonação das pegas de fogo, quando 
coincidente com o período migratório que ocorre entre os meses de dezembro e maio. 

 
 
Reunindo os elementos da programação (hipotética) temporal e de atividades da empreitada, 
atrás descrita, com os impactes identificados expectáveis incidirem sobre a fauna, construiu-
se o seguinte quadro-esquema que pretende ilustrar como estes se relacionam ao longo do 
tempo em que decorrerá a obra. 
 
 

Quadro 1 - Relação temporal entre as atividades de obra e os impactes sobre a fauna 

Atividade de obra 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Dragagem de material sedimentar no anteporto e no canal de acesso         
Imersão de dragados arenosos na área A         
Desmonte, dragagem/remoção da rocha alterada no anteporto         
Detonação das pegas de fogo no anteporto         
Dragagem/remoção da rocha alterada no anteporto         
Imersão de rocha fragmentada na área B         
Tipos de impacte sobre a fauna (conforme atrás identificado)  1 2 3 4 5 6 7 8 

a)         
b)         
c)         
d)         
e)         
f)         
g)         

 
 
 
 
3.2.5 Rever a bibliografia no sentido de incluir as seguintes referências bibliográficas 
citadas no ElA: 

a) Van Den Hoek, 1975; 
b) Sobral e Jorge, 1989; 
c) Sobral, 1995; 
d) Estudo citado para caraterização da ictiofauna que terá sido realizado pelo 
IPIMAR em 2006, e/ou Jorge, I. 2006. 

 
 
Por lapso, faltou indicar na bibliografia as seguintes referências bibliográficas: 
 

a) Van Den Hoek, C. 1975: Phytogeographic provinces along the coasts of the northern 
Atlantic Ocean. Phycologia 14, 317-330. 
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b) Sobral, M. e Jorge, I. 1989: Prospecção de amêijoa branca (Spisula solida L.) no litoral 
norte da costa portuguesa nos meses de Maio/Junho e Outubro de 1986. Relatórios 
Técnicos e Científicos / INIP; 17, Lisboa. 
 
c) Sobral, M. 1995: Ecophysiology of Ruditapes decussatus. Ph.D. Thesis, Universidade 
de Lisboa, Lisboa, 179 pp 
 
d) Jorge, I. 2006: Ictiofauna dos estuários do rio Lima e do rio Minho em março/abril de 
2006, INIAP/IPIMAR/CRIPCENTRO 

 
 
 
 
3.3 Sócioeconomia 
 
3.3.1 Apresentar, relativamente à caraterização de referência e ainda que o ElA" 
apresente referências à área envolvente do projeto no âmbito dos fatores ambientais 
ambiente sonoro e qualidade do ar, uma breve descrição e caraterização da 
envolvente, nomeadamente das povoações próximas, das habitações dispersas e das 
atividades económicas existentes, com indicação das respetivas distâncias à área do 
projeto. 
 
 
No concelho de Viana do Castelo a predominância de atividades económicas centra-se no 
setor secundário, sendo a atividade industrial mais significativa a construção naval. De facto, 
os estaleiros navais, bem como uma multinacional alemã instalada nos seus terrenos e que é 
líder no fornecimento de equipamentos eólicos em Portugal, são as principais entidades 
empregadoras do concelho. Também com significativa expressão são as indústrias de 
produtos alimentares, têxteis, de vestuário e de celulose. 
 
Existem presentemente 4 parques empresariais em Viana do Castelo: Parque Empresarial da 
Praia Norte; Parque Empresarial da Meadela; Parque Industrial de Lanheses e Zona 
Industrial do Neiva. Nestes parques encontram-se sedeadas algumas das empresas 
existentes no Concelho. 
 
No que diz respeito ao setor primário, são de mencionar as várias comunidades agro-
piscatórias existentes por todo o concelho, bem como a cultura do milho e da vinha. 
 
O comércio e os serviços encontram-se centrados, sobretudo, na sede do concelho, sendo 
atividades que têm vindo a sofrer uma franca expansão. 
 
Atualmente estarão instaladas no concelho de Viana do Castelo cerca de 10.992 empresas, 
distribuídas pelos três sectores de atividade (Quadro 2). É no setor terciário que se regista o 
maior número de empresas, representando cerca de 63% do tecido empresarial. 
 
As atividades relacionadas com a “Construção” e com o “Comércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos automóveis e motociclos” são responsáveis pelo maior peso relativo no 
tecido empresarial, representando cerca de 48,6% das empresas instaladas. 
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Quadro 2 - Empresas, por sector e atividade, existentes no concelho de Viana do Castelo 

SETOR / ATIVIDADES Número de 
empresas 

Setor primário (agricultura, floresta e pesca) 541 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 541 

Setor secundário (indústria e construção) 3.381 

Indústrias extrativas 33 
Construção 2.010 
Indústrias transformadoras 1.338 

Setor terciário (serviços e comércio) 7.070 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 429 
Atividades administrativas e dos serviços de apoio 267 
Atividades financeiras e de seguros 226 
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 247 
Transportes e armazenagem 207 
Alojamento, restauração e similares 879 
Atividades de informação e de comunicação 80 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 3.336 
Outras atividades de serviços 631 
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 
despoluição 10 

Atividades de saúde humana e apoio social 257 
Atividades imobiliárias 334 
Administração pública e defesa; segurança social obrigatória 63 
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 9 
Educação 95 
  

Total de empresas no concelho de Viana do Castelo 10.992 
Fonte: www.infoempresas.com.pt/Concelho_VIANA-CASTELO.html (em março 2018) 
 
 
A maioria do tecido empresarial é de pequena e média dimensão encontrando-se as 
empresas dispersas um pouco por todo o concelho. 
 
No concelho de Viana do Castelo, para além da sede de concelho, destacam-se pela sua 
importância a nível de população residente e atividade económica as seguintes povoações: 
 

Alvarães – situada cerca de 9,5 km a SE da área de projeto, é uma povoação 
predominantemente rural, com habitações unifamiliares, relativamente dispersas mas 
alinhadas ao longo das principais vias. Com expressão territorial, além da agricultura, 
como principal atividade económica regista-se ainda a presença de extração de 
areias. Na freguesia de Alvarães estão sedeadas 99 empresas (setor primário 1; setor 
secundário 43; e, setor terciário 53). 
 
Vila Nova de Anha - situada cerca de 4,2 km a SE da área de projeto, é uma 
povoação predominantemente urbana, com habitações unifamiliares, relativamente 
dispersas mas alinhadas ao longo das principais vias. Além da agricultura, associada 
ao vale da ribeira de Anha, como atividade económica de maior expressão territorial, 
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regista-se também a exploração florestal que ocupa cerca de 40% do território da 
freguesia. Não está disponível informação sobre empresas para esta freguesia. 
 
Areosa – situada cerca de 2 km a norte da área de projeto, é uma povoação 
predominantemente urbana, com habitações unifamiliares apresentando um 
povoamento concentrado ao longo de uma faixa de terra entre a serra e os campos 
agrícolas que se estendem pela plataforma litoral. Dispõe igualmente de importante 
área florestal nas vertentes da serra. Na freguesia da Areosa estão sedeadas 234 
empresas (setor primário 5; setor secundário 51; e, setor terciário 178). 
 
Barroselas – situada cerca de 12,5 km a SE da área de projeto, é uma povoação 
predominantemente urbana, com habitações unifamiliares apresentando um 
povoamento disperso edificado ao longo das principais vias. Com expressão territorial, 
a agricultura é a principal atividade económica deste território. Na freguesia de 
Barroselas estão sedeadas 706 empresas, não está, contudo, disponível informação 
sobre os respetivos setores de atividade. 
 
Castelo do Neiva – situada cerca de 7 km a Sul da área de projeto, é uma povoação 
predominantemente urbana, com habitações unifamiliares apresentando um 
povoamento disperso edificado ao longo das principais vias. Destaca-se um outro 
núcleo habitacional, junto ao mar, a Pedra Alta/Amorosa, que nos meses de verão, 
nomeadamente no decurso do mês de agosto, sofre um aumento bastante 
significativo do respetivo número de habitantes. Com expressão territorial, a 
agricultura é a principal atividade económica deste território. Na freguesia de Castelo 
do Neiva estão sedeadas 94 empresas (setor primário 4; setor secundário 37; e, setor 
terciário 53). 
 
Chafé - situada cerca de 6 km a SE da área de projeto, é uma povoação 
medianamente urbana, com habitações unifamiliares apresentando um povoamento 
disperso edificado ao longo das principais vias. Destaca-se um outro núcleo 
habitacional, junto ao mar, a Amorosa/Chafé, com blocos de apartamentos e vivendas 
unifamiliares, que nos meses de verão, nomeadamente no decurso do mês de agosto, 
sofre um aumento bastante significativo do respetivo número de habitantes. Destaca-
se ainda um pequeno núcleo industrial na continuidade da Zona Industrial do Neiva e 
uma exploração de inertes. A agricultura, a par da exploração florestal, serão contudo 
as atividades económicas com maior expressão territorial. Na freguesia de Chafé 
estão sedeadas 143 empresas (setor primário 3; setor secundário 42; e, setor terciário 
98). 
 
Darque - situada cerca de 2 km a nascente da área de projeto, é uma povoação de 
carácter predominantemente urbano, na influência da cidade de Viana do Castelo, 
com um povoamento concentrado com base em habitações unifamiliares mas em que 
podem distinguir-se duas estruturas, por um lado, uma zona mais rural, e por outra, 
uma zona urbana com estrutura ortogonal. Destaca-se ainda, junto ao mar, na 
influência da praia e do estuário, um outro núcleo urbano de caraterísticas mais 
turísticas que no verão recebe uma carga importante de veraneantes. Parte do porto 
de Viana do Castelo, designadamente o sector comercial, desenvolve-se neste 
território na margem sul do rio Lima. Na freguesia de Darque estão sedeadas 325 
empresas (setor primário 6; setor secundário 58; e, setor terciário 261). 
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Perre - situada cerca de 7,5 km a NE da área de projeto, é uma povoação 
medianamente urbana, com habitações unifamiliares apresentando um povoamento 
disperso edificado ao longo das principais vias. A agricultura, tirando proveito da 
extensa várzea da ribeira de Portuzelo, a par da produção florestal, são as atividades 
económicas com maior expressão territorial. Na freguesia de Perre estão sedeadas 80 
empresas (setor primário 4; setor secundário 39; e, setor terciário 37). 
 
Santa Marta de Portuzelo - situada cerca de 5,5 km a nascente da área de projeto, é 
uma povoação predominantemente urbana, com habitações unifamiliares 
apresentando um povoamento disperso edificado ao longo das principais vias. No 
entanto, a proximidade à sede de concelho tem levado nos últimos anos à edificação 
de vivendas, algumas geminadas, de forma ordenada, assumindo este território um 
cariz crescentemente urbano. Apesar de uma maior influência urbana a agricultura 
continua a prevalecer como atividade económica com maior expressão territorial, 
ocupando cerca de metade deste território. Não está disponível informação sobre 
empresas para esta freguesia. 
 

 
 
 
3.3.2 Apresentar uma referência à avaliação de eventuais influências do projeto nas 
praias localizadas a sul, bem como a eventual afetação das condições de 
navegabilidade e da atividade piscatória, quer no Porto, quer na envolvente. 
 
Influência nas praias 

Espera-se que o projeto tenha impacte positivo nas praias localizadas a sul em decurso da 
implementação da medida de mitigação proposta, integrada no projeto, respeitante à imersão 
junto da linha de costa, a sul do porto de Viana do Castelo, das areias dragadas no canal de 
acesso aos estaleiros navais, reforçando o trânsito sedimentar costeiro com vista a 
robustecerem as praias a sotamar. 
 
No que respeita ao uso balnear não se prevê igualmente afetação digna de registo. O projeto 
desenvolver-se-á entre 600 e 1.300 m de distância, sendo que a intervenção mais prolongada 
decorrerá no anteporto a mais de 1000 m das praias situadas a sul. Também o facto dos 
dragados de natureza sedimentar serem constituídos por uma importante fração de areia, 
deixa antever que não haverá lugar à formação de plumas de sedimentos finos, devendo o 
material que escape à dragagem precipitar-se rapidamente no fundo. 
 
 
Influência na atividade piscatória 

O acesso marítimo ao setor da pesca do porto de Viana do Castelo, situado imediatamente a 
nascente da área de projeto, atravessa em parte o canal de acesso e o anteporto objeto de 
dragagem (ver FIG. 2). 
 
A frota de pesca sedeada no porto de Viana do Castelo é dominada por embarcações da 
pesca local e costeira com comprimentos na ordem de 8 a 10 m de comprimento. Trata-se de 
embarcações com significativa capacidade de manobra que podem contornar eventuais 
obstáculos, p. ex. uma draga, situados na área de atravessamento, admitindo-se, deste 
modo, uma interferência mínima sobre a frota de pesca. 
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Mais crítica será a fase em que estiverem a ser detonadas cargas explosivas para desmonte 
do fundo rochoso do anteporto, especialmente na zona adjacente à entrada do setor da 
pesca. Nesta situação é previsível que as embarcações de pesca tenham de ajustar os seus 
horários de partida e chegada da pesca de modo a evitarem eventuais tempos de espera. 
 
Contudo, a detonação das cargas explosivas constituirá sempre um evento efémero após o 
qual a navegação pode ser retomada, antevendo-se que a perturbação sobre o acesso 
marítimo ao setor da pesca do porto de Viana do Castelo assume reduzida significância.  
 
No que respeita à atividade piscatória propriamente dita há a considerar, por um lado, que 
projeto de dragagem desenvolve-se numa zona onde não é permitida a pesca, quer lúdica 
quer profissional e, por outro, os locais propostos para imersão de dragados. 
 
Relativamente às duas áreas (A e B) (ver pontos 2.3 e 2.7 deste relatório) onde se propõe a 
imersão de dragados há a referir que as mesmas são já utilizadas pela APDL desde há 
alguns anos para este efeito. A área A situa-se junto da linha costa onde não é permitida a 
pesca profissional e a área B, localizada cerca de 3 milhas a sudoeste do porto, está 
igualmente fora das áreas autorizadas neste território marítimo, quer para a pesca com arte 
de arrasto com portas, que não pode ser exercida a menos de 6 milhas náuticas da linha de 
costa, quer para a pesca com redes de arrasto de vara, que só pode ser exercida até 1,5 
milhas náuticas da linha de costa, quer ainda para a pesca com arte de arrasto com 
ganchorra que não é permitida no troço costeiro do Minho. 
 
Apenas para a pesca do cerco poderá existir alguma sobreposição com a área B, todavia, a 
imersão de dragados é uma operação rápida, sendo aquela área B libertada em alguns 
minutos para eventuais embarcações de pesca que se dediquem a esta arte. 
 
Por conseguinte, não se prevê uma afetação da atividade da pesca nas áreas de captura da 
frota de pesca do porto de Viana do Castelo digna de registo. 
 
 
 
3.3.3 Complementar a identificação e avaliação de impactes ambientais, de modo a 
considerar e refletir a afetação do projeto e das ações associadas, no estado atual do 
ambiente, tendo em conta os aspetos mencionados nos pontos anteriores. 
  
Não se identificam quaisquer outros impactes ambientais relacionados com “os aspetos 
mencionados nos pontos anteriores” que não tivessem já sido identificados e avaliados no 
relatório síntese do EIA ou no presente Aditamento, designadamente no ponto anterior. 
 
Todavia, considerando a potencial perturbação, ainda que pouco significativa, da navegação 
das embarcações de pesca junto à entrada/saída do sector da pesca do porto de Viana do 
Castelo aquando da detonação de cargas explosivas, justifica-se propor como medida de 
mitigação a disponibilização atempada, com cerca de uma semana de antecedência, aos 
pescadores profissionais em atividade neste porto, da informação relativa aos dias, hora e 
duração, em que a navegação terá de ser temporariamente interrompida por questões de 
segurança.   
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3.4 Ordenamento do território 
3.4.1 Constituir um capítulo independente e proceder à análise do Regulamento e 
cartografia do Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo, na área envolvente próxima 
do projeto, bem como de todos os IGT de âmbito municipal em vigor na mesma área. 
 
No anexo 6 apresenta-se o fator Ordenamento do Território constituído em capítulo 
independente. 
 
 
 
3.4.2 Identificar e analisar, na envolvente próxima e no local/locais do terrapleno onde 
vão ser colocados os produtos resultantes da dragagem de rocha sã, todas as 
servidões e restrições de utilidade pública suscetíveis de serem afetadas pelo projeto, 
apresentando os pareceres das entidades competentes que decorram dessa análise. 
 
A colocação dos produtos resultantes da dragagem de rocha sã no terrapleno foi 
abandonada, tendo-se optado por propor a sua imersão na designada área B (ver pontos 2.3 
e 2.7 deste relatório).  
 
 
 
3.4.3 Apresentar o extrato da carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) de Viana do 
Castelo em vigor, com a delimitação da intervenção, bem como identificar o sistema da 
REN afetado pela implementação do projeto, com a quantificação da área afetada. 
 
O regime jurídico da REN é estabelecido pelo DL n.º 166/2008, de 22 de setembro, alterado e 
republicado pelo DL n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a alteração introduzida no art.º 
20.º pelo DL n.º 96/2013, de 19 de julho. 
 
A Reserva Ecológica Nacional (REN) concelho de Viana do Castelo foi publicada pela 
Portaria.º 1056/91, de 17 de outubro, que aprova as áreas a integrar e a excluir da Reserva 
Ecológica Nacional relativas ao concelho de Viana do Castelo. Posteriormente, com a 
publicação da RCM n.º 109/2008, de 11 de julho, foi aprovada a alteração da delimitação da 
Reserva Ecológica Nacional no município de Viana do Castelo, produzindo efeitos com a 
entrada em vigor da revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo. 
 
De acordo com a Planta da REN do concelho de Viana do Castelo a área de projeto integra-
se numa área classificada como “Estuários e faixa delimitada pela linha da máxima preia-mar 
de águas vivas equinociais e a batimétrica dos 30 m”, na aceção do Decreto-Lei n.º 93/90, de 
19 de março, entretanto revogado. 
 
De acordo com o anexo IV do DL n.º 166/2008, que estabelece a correspondência das áreas 
definidas no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, com as novas categorias de áreas 
integradas na REN, a área de projeto integra-se nas “Áreas de Proteção do Litoral”, categoria 
“Águas de transição e leitos, margens e faixas de proteção” 
 
Atendendo às características técnicas do projeto de Dragagem do Canal de Acesso aos 
Estaleiros Navais de Viana do Castelo, situado, no que respeita à REN, na categoria “Águas 
de transição e leitos, margens e faixas de proteção”, e ao enquadramento do projeto 
relativamente aos “Usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 
ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN”, 
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identificados no anexo II do DL n.º 166/2008, como “II – Infraestruturas / e) Beneficiação de 
infraestruturas portuárias e de acessibilidades marítimas existentes”, aplica-se ao projeto em 
avaliação o disposto na subalínea i) da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º do DL n.º 166/2008, 
i.e., a execução do projeto está isenta de comunicação prévia. 
 
O projeto de dragagem do canal de acesso e anteporto totaliza uma área de cerca de 19 ha. 
 
Na FIG. 7 apresenta-se o extrato da carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) de Viana do 
Castelo em vigor, com a delimitação da área de projeto. Faz-se notar que a referida carta, 
obtida no site da CCDR-Norte, apresenta fraca qualidade gráfica. Mais se refere que a carta 
da REN de Viana do Castelo não está disponível no site da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, nem no portal do Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) integrado no site 
da Direção-Geral do Território (DGT).  
 
 
 
3.4.4 Avaliar e classificar os impactes expectáveis sobre as funções ecológicas em 
presença, designadamente Estuários e Faixa Delimitada pela linha da Máxima Preia-
Mar de Águas Vivas Equinociais e a Batimétrica dos 30 m. Indicar as respetivas 
medidas de minimização para as fases de construção e exploração, de acordo com o 
disposto no Anexo I do Decreto-lei n.º 166/2008, de ·22 de agosto, republicado pelo 
Decreto-lei n.º 239/2012, de 2.de novembro. 
 
Os impactes expectáveis sobre as funções ecológicas em presença, designadamente 
Estuários e Faixa Delimitada pela linha da Máxima Preia-Mar de Águas Vivas Equinociais e a 
Batimétrica dos 30 m, bem como as respetivas medidas de minimização, estão todos 
identificados, avaliados e classificados no relatório síntese do EIA, nomeadamente nos 
fatores que enformam a estrutura biofísica do território de interesse: Geologia 
(complementado no anexo 5 do presente Aditamento); Recursos Hídricos; Hidrodinâmica e 
morfologia costeira; e, Fatores bióticos e ecológicos. 
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FIG. 7 - Extrato da carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) de Viana do Castelo em vigor, 

com a delimitação da área de projeto 
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3.5 Património 
 
3.5.1 Justificar a ausência na equipa técnica de arqueologia de um especialista em 
meio subaquático considerado necessário nos projetos em meio subaquático 
(submerso e de interface) ou em meio misto terrestre e subaquático. 
 
O responsável pelo estudo patrimonial, tal como apresentado no Pedido de Autorização de 
Trabalhos Arqueológicos (PATA), possui experiência em trabalhos de Arqueologia 
Subaquática, tal como o comprova o curriculo que acompanha o referido PATA, 
nomeadamente no ponto 4.1 que se passa a citar: 
 
“A elaboração do Estudo de Avaliação de Impacte Patrimonial estará a cargo da arqueóloga 
Sofia de Melo Gomes, com 23 anos de experiência e valência em arqueologia e que integra 
há 13 anos os quadros da empresa NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda 
(www.nemus.pt). A sua experiência em arqueologia subaquática remonta a 2006, 
destacando-se a sua ação na análise e tratamento de informação resultante dos trabalhos de 
campo, sendo de destacar os seguintes trabalhos: 

• Estudo de Impacte Patrimonial do Terminal do Barreiro”, corresponsável científica com 
o arqueólogo Tiago Fraga, para a Administração dos Portos de Lisboa, S.A. (2016) 

• Estudo de Impacte Patrimonial do Alargamento e Aprofundamento do Canal de 
Navegação do rio Douro no troço Ilha do Saião - Foz do Sabor – Pocinho” - 
corresponsável científica com o arqueólogo Tiago Fraga para a Administração dos 
Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A (2015-2016) 

• Estudo de Impacte Patrimonial do Alargamento e Aprofundamento do Canal de 
Navegação do rio Douro entre Cotas e Valeira” - corresponsável científica com o 
arqueólogo Tiago Fraga para a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana 
do Castelo, S.A (2015-2016) 

• Acompanhamento Arqueológico para o Projeto de Expansão do Terminal de 
Contentores (TXXI) do Porto de Sines (3ª e 4ª fases) – regularização dos fundos e 
dragagens, corresponsável científica com o arqueólogo Jorge Freire para a 
Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A (2015) 

• Estudo de Impacte Ambiental da Expansão do Terminal de Contentores (TXXI) do 
Porto de Sines (3.ª e 4.ª fases) ”, corresponsável científica com os arqueólogos Jorge 
Freire e Tiago Fraga, para a APS – Administração do Porto de Sines, S.A. (2014) 

 
 
Os demais trabalhos em que participou como corresponsável científica no âmbito da 
arqueologia subaquática são apresentados no currículo que acompanhou o PATA.” 
 
 
3.5.2 Indicar a área de incidência indireta do projeto, atendendo aos taludes previstos 
realizar e às alterações dos sedimentos na envolvente decorrente das modificações 
hidrodinâmicas. A área em causa deve ser devidamente representada na cartografia do 
Património Cultural. 
 
Informação apresentada no Anexo 7, tendo-se reformulado o desenho 5. 
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3.5.3 Indicar se houve recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário 
(pescadores, escolas de mergulho, associações) e se também houve articulação com o 
Gabinete de Arqueologia da Autarquia, com a Direção Regional de Cultura do Norte e 
com investigadores de projetos na área. 
 
Houve recolha junto dos pescadores locais. 
 
 
3.5.4 Identificar os locais ou potenciais zonas na área de incidência direta e indireta 
que podem estar associados às ocorrências patrimoniais CNS29301, 29139, 29137, 
32279, 32273, 32282, 28679, 26632, 22197, 24330, 30623, 23652, 23625, 24333, e às CA 
56,240,1312,1327, 1329, 1339, 1479, 1653, 1654, 1655, 2543, 2545, 2568, 2694, 2575, 2711, 
2784, 2782, 2792, 3803, 3057, 2834, 3057, 3154, 3260, 3867, 3768, 3902, 4268, 4308, 4303, 
4444, 5412, 6195, 6195, 6196, 6197, 6197, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 
6207, 6294, 6297, 7047 e 7093. 
 
Nestes casos deve proceder-se à consulta das Fichas de Cadastro do Inventário 
Nacional do Património Náutico e Subaquático, do Inventário Geral dos Bens 
Arqueológicos à guarda do CNANS/DBC, dos processos associados à área no arquivo 
do CNANS e do Arquivo de Arqueologia Portuguesa. 
 
 
As fichas de cadastro à guarda do Arquivo de Arqueologia Portuguesa foram consultadas, 
estando o seu registo referido no ponto 4.13.2 do EIA. 
 
Quanto aos CA solicitados a informação de localização possível é a apresentada no quadro 
infra, completando o quadro 28 apresentado no relatório síntese do EIA. Os números 
omitidos neste quadro não têm localização nos registos. 
 

CA CNS* Designação Localização Cronologia 

56 -- Desconhecido Estuário do Rio Lima s.d. 

240 -- Ste Claire du Port Banco de areia na barra do 
Porto de Viana do Castelo Moderna/ 1721 

1312 -- Galland Barra do Porto de Viana do 
Castelo Moderna/ 1684 

1327 32279 Naufrágio (1692). Casco foi 
vendido. Entrada do rio Lima Moderna 

1329 32273 Naufrágio (1692) Porto (estava ancorado) Moderna 

1339 32282 

Navio. Correspondência com CA 
6195, 6196, 6199, 6200, 6201, 

6202, 6203, 6204, 6405, 6206 e 
6207 

Na costa de Viana do Castelo Moderna/ 1693 

1479 -- Iate - Gomes Primeiro Banco de areia 1890 
1653 -- não se aplica - Pesos de rede Praia a Norte Pré-romano 

2543 -- Primavera A 1/2 légua Norte de Viana do 
Castelo Contemporânea/ 1855 

2545 -- Flor d'Amizade A 1 légua Sul de Viana do 
Castelo Contemporânea/ 1855 

2568 -- Active A Norte da barra de Viana do 
Castelo Contemporânea/ 1856 

2575 -- Queen Barra do rio Lima Contemporânea/ 1857 

2694 -- Viana do Castelo Junto a Viana do Castelo Contemporânea/ 1854 
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CA CNS* Designação Localização Cronologia 

2711 -- Estrela do Dia No Cabedelo, barra do rio Lima Contemporânea/ 1868 

2782 -- Venerable A 30 milhas ONO de Viana do 
Castelo Contemporânea/ 1859 

2784 -- Desconhecido Em pedra de Laje, na barra de 
Viana do Castelo Contemporânea/ 1859 

2792 -- Bom Jesus dos Navegantes No Cabedelo, barra do rio Lima Contemporânea/ 185 

2834 -- Vestal No Cabedelo, barra do rio Lima Contemporânea/1846 

3057 -- Maria Izabel Junto a Fortim, na barra do rio 
Lima Contemporânea/ 1858 

3154 -- Esmerald Praia Monte Dor Contemporânea/1867 

3260 -- Desconhecido 
Em praia entre o Carreço e 
Afife, a 5 km de Viana do 

Castelo 
Contemporânea/1869 

3768 -- Carmo A 2 milhas sul da barra de 
Viana do Castelo Contemporânea/1844 

3803 --  Rio Douro  
3867 -- D. Maria No Cabedelo, barra do rio Lima Contemporânea/1845 

3902 -- S. Bernardo Formosura A4.5 milhas Norte da barra do 
porto de Viana do Castelo Contemporânea/ 1746 

4268 -- Serrão Viana do Castelo Contemporânea/ 1915 

4303 -- Santa Luzia 2ª Na barra de Viana do Castelo Contemporânea/ 1928 

4308 -- Candida À entrada de Viana do Castelo Contemporânea/ 1929 

4444 -- Flor de Buarcos Próximo da praia do Ladrão, na 
barra de Viana do Castelo Contemporânea/ 1877 

5235 24060 Piroga 2 - Rio Lima Arrojado ao cais de Viana do 
Castelo Medieval islâmico 

6294 -- Não se aplica - Pedra de mó Lanheses Indeterminado  

6297 -- Não se aplica. Associado aos CA 
6289, 6290, 6291 e 6295. Lugar da passagem, Lanheses Indeterminado 

7047 -- Eça de Queiroz Naufrágio em cais Contemporânea/ 1994 

7093 -- Desconhecido Costa de Viana do Castelo Contemporânea/ 1913 

 
 
 
3.5.5 Apresentar os resultados das prospeções arqueológicas sistemáticas com Sonar 
de Varrimento Lateral em todas as áreas de implantação das componentes de projeto, 
nomeadamente nos locais de depósito de sedimentos e rocha das dragagens em mar 
aberto e/ou junto à costa, dos estaleiros, das áreas de proveniência de solos de 
empréstimo para os terraplenos, entre outros. Este trabalho deve integrar um 
arqueólogo especialista em meio subaquático. 
 
De acordo com a informação prestada pela APDL, Administração dos Portos do Douro, 
Leixões e Viana do Castelo, S.A., as áreas apresentadas no presente projeto para imersão 
dos dragados são as já utilizadas para imersão dos dragados provenientes das dragagens 
efetuadas no porto de Viana do Castelo (ver Anexo 3). 
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O presente projeto não contempla terraplenos nem áreas de solos de empréstimo.  
 
Como referido no ponto 3.6.1 do relatório síntese do EIA, não se prevê a instalação de um 
estaleiro convencional. 
 
 
3.5.6 Apresentar os resultados da prospeção arqueológica sistemática com 
magnetómetro ou gradiómetro, em todas áreas de implantação das componentes do 
projeto. Este trabalho deve integrar um arqueólogo especialista em meio subaquático. 
 
De acordo com a informação prestada pela APDL, Administração dos Portos do Douro, 
Leixões e Viana do Castelo, S.A., as áreas apresentadas no presente projeto para imersão 
dos dragados são as já utilizadas para imersão dos dragados provenientes das dragagens 
efetuadas no porto de Viana do Castelo (ver Anexo 3). 
 
O presente projeto não contempla terraplenos nem áreas de solos de empréstimo.  
 
Como referido no ponto 3.6.1 do relatório síntese do EIA, não se prevê a instalação de um 
estaleiro convencional. 
 
 
3.5.7 Apresentar os resultados das prospeções arqueológicas sistemáticas com a 
relocalização das ocorrências referenciadas que se podem inserir na área de incidência 
indireta, como seja o caso do património arqueológico UK H n.º 6 7, 9, 10 e 11 e os que 
podem estar associados às ocorrências patrimoniais acima referidas. Este trabalho 
deve integrar um arqueólogo especialista em meio subaquático. 
 
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. 
 
 
3.5.8 Esclarecer a que correspondem as 26 anomalias de origem desconhecida 
identificadas no interior do anteporto, bem como a que correspondem as perturbações 
externas. Deve-se ainda referir quais os parâmetros definidos para descarte destas 
anomalias. 
 
As anomalias de origem desconhecida possuem um padrão compatível com acumulações de 
materiais mais grosseiros, ou blocos de rocha, em conformidade com o descrito na página 
XXIII do relatório produzido pela Geosub (2017), onde se afirma “(…) observam-se por vezes 
algumas breves nuances que são interpretadas como acumulações de materiais mais 
grosseiros como é exemplo do cordão de calhau (cascalheira) que surge na Figura 16 e que 
foi confirmada pelos mergulhadores” bem como com os blocos de rocha referidos ao longo do 
dito relatório. 
 
Os parâmetros definidos são os apresentados na página XXIII do relatório da Geosub (2017) 
apresentado em anexo ao Relatório Síntese o EIA, onde é explicitado o critério que levou a 
Geosub a verificar determinados alvos em detrimento de outros contactos. 
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3.5.9 Apresentar o resultado da verificação das anomalias n.º 15, 16, 17, das anomalias 
cuja origem de mantenha como desconhecida e das que se encontram na área de 
afetação indireta, nomeadamente as anomalias n.º 26, 27, 28 e 29. 
 
A verificação das anomalias n.º 15, 16 e 17 está proposta para a fase prévia à obra (confirmar 
ponto 6.2 do Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental). 
 
As anomalias n.º 26, 27, 28 e 29 são interpretadas como blocos soltos resultantes de antigas 
ações de desmonte e de construção no interior do Porto de Viana do Castelo. A sua 
identificação como blocos soltos está em cartografia (volume III, anexo I, desenho 5 do EIA). 
 
As anomalias de origem desconhecida possuem um padrão compatível com acumulações de 
materiais mais grosseiros, ou blocos de rocha, em conformidade com o descrito na página 
XXIII do relatório produzido pela Geosub (2017), onde se afirma “(…) observam-se por vezes 
algumas breves nuances que são interpretadas como acumulações de materiais mais 
grosseiros como é exemplo do cordão de calhau (cascalheira) que surge na Figura 16 e que 
foi confirmada pelos mergulhadores” bem como com os blocos de rocha referidos ao longo do 
dito relatório. 
 
 
3.5.10 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. 
 
Deve-se ainda assegurar uma situação de referência antes do início da obra para 
observar a variação e tendências ao longo do período de monitorização, bem como, 
apresentar quais as medidas necessárias adotar conforme os cenários que podem 
decorrer dessa monitorização (p. ex. ações sobre o forte e sobre a metodologia de 
desmonte da rocha). 
 
Este trabalho deve contemplar a articulação com a Direção Regional de Cultura do 
Norte. 
 
Visto que os trabalhos solicitados implicarem ações que demoram na sua concretização, 
propõe-se que a caracterização estrutural do Forte de Santiago seja feita em fase pré-
licenciamento de obra. 
 
 
3.5.11 Apresentar resultados da análise das sondagens geológicas do ponto de vista 
patrimonial, nomeadamente se apresentam informação paleoecológica. 
 
De acordo com informação prestada pelo Dr. Carlos Paulo Rodrigues, responsável pelas 
sondagens geológicas e cujos resultados são apresentados no relatório de prospeção 
geológico-geotécnica elaborado pela Tecnasol Elevo Group2 (2017), não foram identificados 
quaisquer vestígios de informação paleoecológica nas amostras/carotes extraídos na área de 
projeto. 
 
 
                                                 
2 Tecnasol Elevo Group (2017). Prospeção Geológico-Tectónica. Relatório. Para o Aprofundamento do Anteporto e do Canal de 
Acesso aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo e Cais do Bugio. WestSea Viana Shipyard. 
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3.5.12 Descrever as condições de visibilidade das anomalias verificadas e a sua 
representação cartográfica. 
 
De acordo com a informação prestada pela Geosub as condições de visibilidade dentro de 
água eram boas (pelo menos 4 a 5 m de visibilidade), como também as anomalias estavam 
perfeitamente visíveis, tendo permitido a sua identificação clara. 
 
 
3.5.13 Na cartografia n.º 2 deve constar a representação correta da servidão 
administrativa da Zona Especial de Proteção (ZEP) que se encontra associada à Zona 
Arqueológica de Viana do Castelo (Portaria n.º 149/73, de 27 de junho), bem como as 
zonas de proteção que se encontram na cartografia 3.F e 4 (volume III). Todas as 
servidões administrativas devem constar na Planta de Condicionamentos. 
 
Informação apresentada no anexo 8 (desenho 2 corrigido). 
 
 
3.5.14 Apresentar, numa única cartografia, as ocorrências patrimoniais da situação de 
referência (cartografia 3.F), as servidões administrativas referenciadas na área 
envolvente ao projeto /cartografia 2, 3.F e 4), o limite das áreas de incidência direta 
(cartografia 5) e indireta, as anomalias registadas e verificadas (cartografia 5), bem 
como os locais que podem estar associados às ocorrências patrimoniais CNS29301, 
29139, 29137, 32279, 32273, 32282, 28679, 26632, 22197, 24330, 30623, 23652, 23625, 
24333, e às CA 56,240,1312,1327, 1329, 1339, 1479, 1653, 1654, 1655, 2543, 2545, 2568, 
2694, 2575, 2711, 2784, 2782, 2792, 3803, 3057, 2834, 3057, 3154, 3260, 3867, 3768, 3902, 
4268, 4308, 4303, 4444, 5412, 6195, 6195, 6196, 6197, 6197, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 
6204, 6205, 6206, 6207, 6294, 6297, 7047 e 7093. 
 
Informação apresentada no Anexo 9 (desenho 7). Os CNS e CA referidos não possuem 
localização exata pelo que não se encontram representados em cartografia. 
 
 
3.5.15 Apresentar cartografia geral com todo o mosaico de sonar de varrimento lateral 
com os limites da área de incidência direta e indireta do projeto e com as anomalias 
identificadas. 
 
Informação apresentada no Anexo 10 (desenho 8). 
 
 
3.5.16 Complementar o plano de monitorização do património com a localização dos 
locais a monitorizar no Forte de Santiago. 
 
O plano de monitorização apresentado no ponto 7.2 do Relatório Síntese do Estudo de 
Impacte Ambiental inclui um ponto georreferenciado como local para monitorização. Com a 
caracterização estrutural do Forte de Santiago, a realizar em fase prévia à obra serão 
selecionados pontos críticos para completar os pontos a monitorizar. 
 
 
3.5.17 Apresentar um plano de monitorização do património para as ocorrências 
patrimoniais que se encontrem na área de incidência indireta ou imediatamente 
contígua a esta. 
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Presentemente não há dados para elaborar o plano de monitorização. Este deverá ser 
apresentado em fase de pré-licenciamento, juntamente com os dados obtidos com as 
verificações (pontos 3.5.7 e 3.5.9). 
 
 
3.5.18 Realizar uma revisão da avaliação de impactes, das medidas de minimização, da 
ponderação sobre eventuais medidas de valorização e dos planos de gestão ambiental 
face às eventuais alterações a efetuar decorrentes dos pontos anteriores. 
 
Face aos dados expostos, não existem de momento alterações aos impactes e medidas 
apresentadas no Relatório Síntese do EIA. 
 
 
 
 
3.6 Uso do solo 
 
3.6.1 Apresentar planta do uso do solo com a transposição da área do projeto, 
envolvente próxima e local/locais do terrapleno onde vão ser colocados os produtos 
resultantes da dragagem de rocha sã. 
 
Apresenta-se na figura seguinte a planta do uso do solo com a transposição da área do 
projeto e envolvente próxima e respetiva legenda. 
 
Faz-se notar que a colocação dos produtos resultantes da dragagem de rocha sã no 
terrapleno foi abandonada, tendo-se optado por propor a sua imersão na designada área B 
(ver pontos 2.3 e 2.7 deste relatório). 
 
A área de interesse desenvolve-se a poente da cidade de Viana do Castelo num ambiente de 
características marcadamente urbanas. Existe, todavia, um conjunto diverso de usos do solo 
em resultado da convergência da cidade, do estuário do rio Lima, do mar e da serra. 
 
Registaram-se, assim, num raio de cerca de 2 km em torno da área de projeto, os seguintes 
principais usos do solo (FIG. 8): 

A. Agricultura, culturas anuais (milho, forragem) 
B. Floresta, pinheiro e eucalipto 
C. Urbano - residencial, comércio e serviços 
D. Infraestrutura portuária (industrial, mercadorias, pesca, desporto e recreio) 
E. Estuário (foz do Lima) 
F. Urbano - industrial e logístico 
G. Praia 
H. Matos em duna 
I. Pinhal 
J. Oceano Atlântico (navegação comercial/mercadorias, desportiva, lúdica e pesca) 
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FIG. 8 – Planta de uso do solo, área de projeto e envolvente 

 
 
 
3.6.2 Proceder à identificação e caraterização das classes de capacidade de usos do 
solo atuais. Na envolvente próxima do projeto, bem como do local do terrapleno, 
devendo este fator ambiental ser tratado de forma independente, e não associado ao 
fator ambiental paisagem. 
 
A classificação de capacidade de uso do solo é um conceito comummente aplicado em 
ciências agrárias em solos não urbanizados. Tal como ilustra a FIG. 8 a envolvente da área 
de projeto encontra-se largamente urbanizada, não existindo solos agrícolas, florestais ou 
incultos  a menos de 1,5 km da área de intervenção. Para lá dessa distância, encontra-se, a 
norte, a área agrícola associada à plataforma costeira da Areosa, com solos de elevada 
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capacidade de uso agrícola. A sul, existem áreas de pinhal, em solos apena com aptidão 
florestal.  
 
Por outro lado, com o abandono da solução de colocar os produtos resultantes da dragagem 
de rocha sã em terrapleno, tendo-se optado por propor a sua imersão na designada área B 
(ver pontos 2.3 e 2.7 deste relatório), deixou de constituir problema a deposição em terra 
daqueles dragados.  
 
 
 
 
3.7 Paisagem 
 
Atendendo a que o projeto tem o seu desenvolvimento integral em área imersa a informação 
adicional solicitada relativamente a este fator ambiental considerou-se não ser aplicável. 
 
 
 
 
4. Reformulação do Resumo Não Técnico (RNT) 
 
4.1 A informação constante no ponto 5. "Recomendações e Medidas" deverá ser 
apresentada com maior pormenorização de modo a permitir uma correta análise das 
medidas de minimização propostas. 
 
Procedeu-se à inserção integral das medidas propostas e sua atualização com a informação 
adicional solicitada no âmbito da avaliação técnica do ElA. 
 
 
 
4.2 Corrigir a gralha verificada na página 3 (2.1- Localização). 
 
Gralha corrigida. 
 
 
 
4.3 O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deverá refletir a informação adicional 
solicitada no âmbito da avaliação técnica do ElA. 
 
O Resumo Não Técnico (RNT) foi reformulado de modo a refletir a informação adicional 
solicitada no âmbito da avaliação técnica do ElA. 
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3 - MEDIDAS MITIGADORAS E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
 
Apresenta-se seguidamente uma listagem revista e atualizada das medidas de minimização e 
os programas de monitorização propostos que refletem a informação produzida no âmbito do 
presente Aditamento. 
 
 
3.1 - Inventário das medidas mitigadoras propostas por área temática 
 
 

FASE PRÉVIA À OBRA 
 

(NOTA: os trabalhos propostos realizarem-se no âmbito do fator Património em Fase Prévia à Obra 
serão objeto de contratação anterior e independente da contratação das obras de dragagem pois os 
mesmos poderão refletir-se no âmbito do Programa de Monitorização do Património previsto para a 
fase de obra.)  
 
Medidas mitigadoras no domínio do Património 

1. Realização de mergulhos de verificação dos contactos 15, 16 e 17. A verificação deverá 
ser realizada por arqueólogo com valência em arqueologia subaquática. 

2. Proceder à prospeção arqueológica sistemática com a relocalização das ocorrências 
referenciadas que se podem inserir na área de incidência indireta, designadamente do 
património arqueológico UK H n.º 6 7, 9, 10 e 11. Em função dos resultados obtidos 
poderá justificar-se a inclusão destes locais no Programa de Monitorização do 
Património previsto. 

3. Proceder à 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. A 
informação obtida servirá para completar o Programa de Monitorização do Património 
previsto. 

 
 

FASE DE CONSTRUÇÃO 
 
Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção (Lista de Medidas de 
Minimização Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio de Internet da Agência 
Portuguesa do Ambiente) 

4. 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 aquando da aplicação de cargas explosivas.  

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

6. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de 
intervenção ou em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive 
reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e 
abertura de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais:  

• Áreas do domínio hídrico;  
• Áreas inundáveis;  
• Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  
• Perímetros de proteção de captações;  
• Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 
Nacional (REN)  
• Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação 
da natureza;  
• Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por 
lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  
• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  
• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  
• Áreas de ocupação agrícola;  
• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  
• Zonas de proteção do património.   

7. 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.  

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

9. 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.   

10. 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.  

11. 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. 

12. 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 
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de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de 
máxima infiltração.  

13. São proibidas queimas a céu aberto.  

14. 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.  

15. Os óleos, lubrificantes e outras substâncias potencialmente contaminantes usados 
devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a 
destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.  

16. 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. 

17. 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.  

18. 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.  

19. 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. 

 
Medidas mitigadoras nos domínios da Geologia, Morfologia Costeira e Dragagens 

20. As dragagens na área do porto só poderão ser efetuadas mediante licença dada pela 
Autoridade Portuária, sem prejuízo das competências do Capitão do Porto. O transporte 
e imersão de dragados só poderão ser realizados mediante autorização específica da 
Autoridade Nacional competente. 

21. Realização das operações de dragagem exclusivamente com a finalidade de criação 
das cotas definidas para o canal de acesso e anteporto/bacia de rotação, devendo ser 
estritamente limitadas à área e às cotas previstas no projeto. 
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22. Na dragagem do fundo de natureza sedimentar recorrer preferencialmente a draga de 
sucção.  

23. Evitar a aplicação de cargas explosivas para desmonte do fundo rochoso durante o 
período de migração das espécies anádromas/catádromas, entre dezembro e maio. 

24. Imersão dos dragados de natureza sedimentar, constituídos essencialmente por areia, 
na designada “área A” que vem sendo utilizada pela APDL para o efeito. A referida área 
constitui um retângulo cujas coordenadas dos vértices (coordenadas retangulares 
referidas ao sistema Hayford-Gauss Datum 73) são as seguintes: 

  
Vértice M P 

A1 -58900 221900 
A2 -58552 221938 
A3 -58493 221391 
A4 -58841 221353 

A fim de potenciar a probabilidade de maiores quantidades das areias imersas na 
referida “área A” reforçarem as praias (altamente deficitárias) a sotamar e 
permanecerem no sistema durante muito mais tempo, recomenda-se que a imersão de 
sedimentos arenosos se faça dentro desse retângulo do lado mais próximo da linha de 
costa quanto o grau de agitação marítima no momento permita, optando-se, 
cumulativamente, sempre por realizar a operação de imersão em estados de maré 
próximos da preia-mar. 

25. Imersão dos dragados constituídos por rocha alterada e rocha sã na designada “área B” 
que vem sendo utilizada pela APDL para o efeito. A referida área constitui um círculo 
com 1.040 m de diâmetro centrado no ponto M = - 63455.00 e P = 219475.00 
(coordenadas retangulares referidas ao sistema Hayford-Gauss Datum 73).  

26. Assegurar o manuseamento correto de hidrocarbonetos e de outros produtos 
potencialmente poluentes na draga de forma a evitar derrames na água ou dentro da 
embarcação. 

27. O navio dragador deve dispor de meios adequados para contenção de derrames de 
substâncias poluentes, quer ocorram no interior do navio quer na água. 

28. Assegurar, durante a operação de dragagem, a navegação no canal de acesso aos 
estaleiros navais e ao porto de pesca. 

29. Assinalar devidamente a zona do plano de água afetada pela dragagem. 
  
Medidas mitigadoras nos domínios da Qualidade da Água e Recursos Hídricos 

30. Prevenir a potencial contaminação do meio hídrico, não permitindo a descarga de 
poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis, produtos químicos e outros materiais 
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residuais da obra) e evitando o seu derrame acidental, colocando-os em contentores 
específicos.  

31. 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 para possibilitar a 
remoção dos líquidos, que para aí tenham afluído, de modo fácil e seguro. 

  
Medidas mitigadoras no domínio da Qualidade do Ar 

32. 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”. 

  
Medidas mitigadoras no domínio do Ambiente Sonoro e Vibrações 

33. Implementar o programa de monitorização das vibrações.  

34. Programar e coordenar a aplicação e uso de cargas explosivas tendo sempre em 
atenção as atividades desenvolvidas nas zonas adjacentes à obra.  

35. Possuir a certificação da classe de nível da potência sonora emitida por toda a 
maquinaria (móvel e imóvel) de apoio à obra.  

 
Medidas mitigadoras no domínio do Ecossistema Marinho 

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. 

 
Medidas mitigadoras no domínio da Sócioeconomia 

38. Privilegiar o mercado local no recrutamento de mão-de-obra.  

39. Considerar a sinalização marítima das obras, bem como a promulgação de avisos à 
navegação local, indispensáveis para que sejam criadas as necessárias condições de 
segurança para a prática da navegação local, quer diurna, quer noturna. 
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40. Informar a comunidade piscatória sedeada no porto de pesca de Viana do Castelo, com 
cerca de uma semana de antecedência, sobre quais os dias, hora e duração, em que a 
navegação terá de ser temporariamente interrompida por questões de segurança 
aquando da detonação das cargas explosivas.    

 
Medidas mitigadoras no domínio do Património 

41. Implementação de um programa de monitorização que acompanhe em contínuo a 
evolução estrutural do forte de Santiago, classificado como IIP, face às ações de 
dragagem com recurso a explosivo. 

42.  Apesar de não se ter detetado património náutico no presente estudo, propõe-se para 
a fase de construção uma medida preventiva para a eventualidade de haver 
ocorrências patrimoniais não detetáveis pelos meios utilizados, nomeadamente 
pequenos objetos e/ou peças de pequenas dimensões. 
Integração de um Plano de Salvamento de Vestígios Arqueológicos dos que se venham 
a identificar em fase de obra. Este plano consiste genericamente nas seguintes 
medidas: 
Acompanhamento arqueológico de todas as dragagens que vierem a ser realizadas no 
canal de acesso ao anteporto. O acompanhamento arqueológico deverá ser 
coordenado e realizado por um arqueólogo com valência em arqueologia subaquática. 
O acompanhamento arqueológico deverá ser total e presencial, devendo a equipa ser 
dimensionada em função do número de frentes de obra. 
 
 
 

FASE DE EXPLORAÇÃO 
 
Medidas mitigadoras de carácter geral 

43. Sempre que se realizem dragagens de manutenção deverão ser adotadas as medidas 
de minimização aplicáveis previstas para a fase de construção. 

 
 
 
Medidas mitigadoras no domínio do Património 

44. Durante a fase de exploração caso haja a necessidade de realização de dragagens de 
manutenção deverá ser implementado um programa de monitorização que acompanhe 
em contínuo a evolução estrutural do Forte de Santiago, classificado como IIP, face às 
ações de dragagem com recurso a explosivo. 
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3.2 - Programas de monitorização 
 
3.2.1 - Programa de monitorização das vibrações 
 
Objetivos 
 
O Programa de Monitorização de Vibrações destina-se a verificar o cumprimento do 
estabelecido na Norma Portuguesa, NP 2074:2015, relativa à “Avaliação da Influência em 
Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou Solicitações Similares”, e que 
determina os valores de pico da velocidade vibratória para os efeitos nocivos que as 
vibrações podem motivar em estruturas civis anexas. 
 
A análise dos valores de pico da velocidade vibratória permitirá estabelecer as quantidades 
máximas de explosivo a utilizar em cada local, em função das distâncias às estruturas a 
preservar e da tipologia do substrato geológico. Desta forma, é possível garantir o pleno 
cumprimento da NP 2074:2015, e assegurar o manuseamento seguro das substâncias 
explosivas. 
 
Com a implementação do Programa de Monitorização de Vibrações pretende-se garantir a 
integridade estrutural das construções mais próximas do local de aplicação das pegas de 
fogo.  
 
 
Parâmetros a monitorizar  
 
Na monitorização das vibrações causadas por pegas de fogo, o principal parâmetro a 
considerar corresponde ao valor de pico da velocidade de vibração. 
 
 
Locais de Amostragem, Leitura ou Observação  
 
Os locais de medição (pontos de monitorização) das vibrações, resultantes das detonações 
das pegas de fogo, serão o Forte de Santiago da Barra, bem como outras edificações na 
envolvente próxima, em área de jurisdição portuária, designadamente o edifício afeto ao 
Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), o edifício da Docapesca e o edifício situado a sul 
deste cerca de 80 m, assim como os pavilhões industriais situados nos estaleiros navais em 
torno do anteporto/bacia de rotação. 
 
Trata-se das construções que se encontram mais próximas, dos locais das pegas de fogo – 
anteporto/bacia de rotação. 
 
A monitorização das vibrações iniciar-se-á com a realização de um levantamento fotográfico 
do interior e exterior das construções atrás referidas, antes de ter lugar qualquer aplicação de 
explosivos, com o intuito de identificar possíveis fendas ou outros danos que possam 
eventualmente surgir aquando da aplicação das cargas explosivas. 
 
 
Técnicas, Métodos Analíticos e Equipamentos Necessários 
 
A medição de vibrações é normalmente efetuada através de um sismógrafo digital, equipado 
com um transdutor, contendo três geofones orientados perpendicularmente, que permitem a 
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medição segundo três direções (radial, transversal e vertical) dos seguintes parâmetros 
sísmicos: 

• Velocidade de pico das vibrações segundo as três direções (radial, transversal e 
vertical) - PPV (mm/s); 

• Resultante da velocidade de pico das partículas - RPPV (mm/s); 

• Frequência - F (Hz). 
 
Estes valores deverão ser traduzidos, em cada um dos ensaios, de forma gráfica através de 
software próprio. O equipamento deverá ser constituído por duas componentes: 

• Microprocessador capaz de analisar eventos sísmicos; 

• Transdutor triaxial. 
 
Os resultados obtidos deverão ser apresentados de forma direta, permitindo a transferência 
de dados para computador, e possibilitando desta forma, a apresentação gráfica que faculta 
ainda a observação do comportamento da onda sísmica no tempo, possibilitando uma 
eventual correção do agente perturbador. 
 
Os equipamentos necessários à realização do programa de monitorização serão calibrados 
em laboratório acreditado.  
 
 
Frequência das Avaliações 
 
As monitorizações efetuadas para as vibrações devem ser realizadas, sempre que ocorram 
pegas de fogo e sempre que existam solicitações, tendo como principal objetivo o de haver 
um controle imediato das cargas de explosivo utilizadas nas pegas de fogo. 
 
 
Duração do Programa 
 
O programa de monitorização de vibrações deve ser mantido durante toda a fase de 
desmonte do fundo rochoso com recurso a cargas explosivas. 
 
 
Critérios de Avaliação de Desempenho 
 
As técnicas e os resultados obtidos devem ser adequadamente analisados e deverão ser 
realizados em conformidade com o disposto na Norma Portuguesa, NP 2074:2015. 
 
 
Causas Prováveis do Desvio 
 
Os desvios aos valores normais ao valor de pico da velocidade de vibração, podem ser 
causados por: 

• Utilização de carga explosiva em excesso; 

• Dimensionamento excessivo das pegas de fogo (volume de desmonte exagerado); 

• Pegas de fogo com malha muito reduzida (pequeno espaçamento entre furos); 
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• Características geológico-estruturais do material a desmontar, diferentes das usuais. 
 
 
Medidas de Gestão Ambiental a Adotar em Caso de Desvio 
 
Como já foi referido anteriormente, os parâmetros a serem controlados, de forma a fazer uma 
diminuição da velocidade vibratória de pico, são a carga de explosivo utilizada e/ou o 
tamanho da malha de furação no diagrama de fogo. 
 
Desta forma, deverá haver a necessidade de um reforço das inspeções sobre a quantidade 
de explosivo a ser utilizado nas pegas de fogo e, caso seja necessário, um 
redimensionamento do diagrama de fogo (por exemplo, aumento da malha de furação). 
 
 
 
3.2.2 - Programa de monitorização do património 
 
Introdução e objetivos 
 
Face ao risco de afetação estrutural do Forte de Santiago, classificado como Imóvel de 
Interesse Público, considera-se que a implementação de um programa de monitorização é 
uma medida essencial para perceber o eventual risco de impacte que possa ocorrer com o 
desmonte de rocha através de explosivos. 
 
Com a monitorização poder-se-á identificar a montante potenciais impactes e assim aplicar 
medidas conservacionistas atempadamente, preservando-se assim o monumento. 
 
Este programa de monitorização será ainda completado com os resultados dos trabalhos 
propostos desenvolver no âmbito das Medidas Mitigadoras previstas para a Fase Prévia à 
Obra. 
 
  
Locais e frequência de amostragem 
 
Forte de Santiago: coordenadas lat. 41.688209º/ long -8.838418º. 
 
 
Parâmetros a monitorizar 
 
A monitorização deverá acompanhar a evolução da estabilidade estrutural do forte com 
especial destaque para a fachada oeste que é a mais exposta a potenciais impactes: 
Identificação de eventuais fissuras. 
 
 
Métodos de análise e equipamentos necessários 
 
Para a análise das condições de estabilidade da estrutura deverá ser efetuado o registo da 
atual situação, através da observação direta. Neste processo deverão ser identificadas 
potenciais áreas de maior suscetibilidade ao impacte.   
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No período de desmonte e imediatamente após o desmonte deve-se repetir o processo de 
identificação de zonas potencialmente instáveis a curto/médio prazo após o término da 
empreitada. 
 
Caso se venham a identificar fissuras deverá ser utilizado um medidor de fissuras de forma a 
melhor avaliar a evolução destas. 
 
 
Calendarização  
 
A monitorização deverá ser realizada em diferentes tempos, sendo estes: 

• presencial em tempo real durante o início do desmonte; 

• imediatamente após o término do desmonte; 

• um mês após o final da obra; 

• semestral durante o primeiro ano após a concretização da obra. 
 
 
Relatório e discussão de resultados 
 
Deverão ser realizados 3 tipos de relatórios de acordo com a periodicidade da monitorização, 
sendo estes: 

• Relatórios individuais após a primeira e a segunda monitorização 

• Um relatório síntese após terceira monitorização, um mês após o período de 
execução de obra; 

• Um relatório semestral por cada ação de monitorização após execução de obra. 
 
 
Em função da evolução estrutural do forte durante o período de monitorização, e caso 
venham a ser identificadas situações críticas de instabilidade a curto/médio prazo, deverão 
ser propostas as necessárias intervenções de minimização do risco. 
 
 
 
3.2.3 - Programa de monitorização da morfologia da “área B” de imersão de dragados 
 
Objetivos 
 
Conhecer e acompanhar a evolução morfológica dos fundos marinhos da “área B” de imersão 
de dragados. 
 
 
Localização 
 
A “área B” situa-se ao largo do porto de Viana do Castelo, cerca de 3 milhas náuticas a 
sudoeste deste porto e a à cota (-30 m)ZH, constitui um círculo com 1.040 m de diâmetro 
centrado no ponto M = -63455.00 e P = 219475.00 (Coordenadas retangulares referidas ao 
sistema Hayford-Gauss Datum 73).  
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Parâmetros a monitorizar 
 
Hidrografia. Realização de levantamento hidrográfico da área B à escala 1/500. 
 
 
Frequência dos levantamentos 
 
Deverá ser realizado um levantamento hidrográfico da “área B” antes da imersão dos 
dragados previstos dragar no âmbito do presente projeto em avaliação e outro levantamento 
finda a imersão desses dragados. Posteriormente, o levantamento será repetido de 2 em 2 
anos. 
 
Duração do Programa 
 
O programa de monitorização deve ser mantido enquanto a “área B” funcionar como local de 
imersão de dragados. 
 
 
Métodos de análise e equipamentos necessários 
 
Deverá se adotado o equipamento/tecnologia que se considere mais adequado e económico 
necessário à execução de levantamento hidrográfico à escala 1/500.  
 
 
Relatório e discussão de resultados 
 
Cada levantamento deverá ser acompanhado de relatório analisando criticamente a evolução 
morfológica do depósito de dragados, e submetido à APA para apreciação e decisão de 
eventuais alterações ao programa de monitorização e/ou definição de recomendações.  
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