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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto

Terminal do Barreiro

Fase em que se encontra
o projeto

Estudo Prévio

Tipologia do projeto

Anexo I, n.º 8, alínea b) Portos Comerciais, cais para carga ou descarga com
ligação a terra e portos exteriores (excluindo os cais para ferryboats) que
possam receber embarcações de tonelagem superior a 4000 GT ou a 1350
toneladas.

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, nº 3, alínea a)

Localização
(freguesia e concelho)

Concelho do Barreiro
União das Freguesias do Lavradio e do Barreiro

Identificação das áreas
sensíveis

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

Proponente

Administração do Porto de Lisboa, S.A.

Entidade licenciadora

Administração do Porto de Lisboa, S.A.

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do
projeto

O Terminal irá integrar as seguintes componentes:
Cais de acostagem para carga e descarga de contentores – que inclui a
construção, em duas fases, de uma estrutura de acostagem com
aproximadamente 1 325 m de comprimento final e capacidade de
referência de 1,74 milhões de TEU/ano, com o seguinte faseamento:
Fase 1 - estrutura acostável com 800 m de desenvolvimento,
considerando uma capacidade de referência de 1,1 milhões de
TEU/ano;
Fase 2 - estrutura acostável com 525 m (totalizando Fase 1 + Fase 2 =
1 325 m), considerando uma capacidade de referência final de 1,74
milhões de TEU/ano.
A configuração desta estrutura de acostagem considera duas soluções
alternativas:
Solução 1 – cais em caixotes com aterro no tardoz.
Solução 2 – cais em tabuleiro betonado in situ apoiado em estacas a
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de betão armado.
Cais para barcaças - localizado no extremo poente do Terminal com um
comprimento de 200 m.
Terrapleno - implantado à cota +6,50 m (ZH), numa área com cerca de
56,4 ha. Esta área será ocupada pelo parque de contentores, rede viária
interna e feixe de triagem ferroviário.
O material utilizado na sua construção será proveniente das dragagens
das acessibilidades marítimo-fluviais, nomeadamente o material não
contaminado (Classe 1 e 2) e com percentagem de finos inferior a 10%,
por forma a reduzir o potencial de liquefação das areias sob ação sísmica.
De acordo com o estudo de sedimentos efetuado no contexto do Estudo
Prévio, o material será obtido predominantemente da bacia de manobra
das acessibilidades marítimo-fluviais.
Retenções marginais – constituídas por estruturas de contenção do
terrapleno e de transição da sua cota para o leito do rio Tejo
Área de reserva – localizada fora dos limites do Terminal.
Segundo o EIA, uma vez realizados os aterros necessários para a
constituição do terrapleno (Fase 1 e 2) e caso se verifique a existência de
materiais de boa qualidade para aterro sobrantes das dragagens, estes
materiais serão reutilizados na constituição de uma Área de Reserva, a sul
do Terminal e adjacentemente ao Parque Empresarial do Barreiro. Esta
Área de Reserva ficará sob jurisdição da APL, não tendo de acordo com o
proponente uso específico atribuído. A Área de Reserva será constituída
na Fase 1 e ocupará uma área útil de cerca de 23,5 ha.
Componentes Marítimo-Fluviais:
Canal de Acesso – foram consideradas duas soluções alternativas:
Solução alternativa 2 – canal com cota de fundo de serviço de -16
m (ZH), com dois alinhamentos retos e uma curva, num total de
cerca de 4,88 km de comprimento, e rasto de fundo com 200 m
de largura;
Solução alternativa 3 – canal com cota de fundo de serviço de -16
m (ZH), com comprimento de 3,82 km num único alinhamento
retilíneo, e rasto de fundo com 200 m de largura.
Bacia de Manobra – área a dragar no estuário do rio Tejo que
permitirá a manobra do navio de projeto nas fases de atracação e
saída do cais acostável do terminal de contentores.
Bacia de Acostagem – área a dragar ao longo da estrutura de
acostagem e que garanta condições de segurança para o navio
fundeado.
Canal e bacia de manobras/acostagem para as barcaças – Com vista
a permitir o acesso de barcaças ao Terminal estabeleceu-se, a partir
do atual canal do Terminal de Líquidos do Barreiro, o Canal das
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

2

Barcaças com fundos de serviço de -5 m (ZH), com 900 m de
comprimento, aproximadamente 65 m de largura e uma bacia de
manobra com 170 m por 200 m.
Dragagens
Fase Construção
Dependendo da solução escolhida a quantidade de sedimentos a dragar na
fase de construção varia entre, aproximadamente, 23 e 26 milhões de m3.
Destes, cerca de 9 milhões de m3 são reaproveitáveis na obra, sendo os
restantes 13 a 16 milhões de m3 não reaproveitáveis.
O volume total de dragagens previstas no projeto, de acordo com as possíveis
combinações de acessibilidade marítimo-fluvial e estrutura de acostagem, é o
seguinte:
Solução 2 acessibilidade marítimo-fluvial + Solução 1 da estrutura de
acostagem:
o 22 188 950 m3 para a Fase 1, dos quais 8 710 000 m3 (39%) são
reaproveitáveis, e 1 606 300 m3 para a Fase 2, dos quais 675 300
m3 (42%) são reaproveitáveis. O total a dragar no cômputo geral
das duas fases é 23 795 250 m3, dos quais cerca de 40% são
passíveis de reaproveitamento como material de aterro;
Solução 2 acessibilidade marítimo-fluvial + Solução 3 da estrutura de
acostagem:
o 23 317 907 m3 para a Fase 1, dos quais 8 533 500 m3 (37%) são
reaproveitáveis, e 2 288 030 m3 para a Fase 2, dos quais 617 030
m3 (27%) são reaproveitáveis. O total a dragar no cômputo geral
das duas fases é 25 605 937 m3, dos quais cerca de 36% são
passíveis de reaproveitamento como material de aterro;
Solução 3 acessibilidade marítimo-fluvial + Solução 1 da estrutura de
acostagem:
o 21 461 950 m3 para a Fase 1, dos quais 8 260 000 m3 (38%) são
reaproveitáveis, e 2 397 100 m3 para a Fase 2, dos quais 1 227
100 m3 (51%) são reaproveitáveis. O total a dragar no cômputo
geral das duas fases é 23 859 050 m3, dos quais cerca de 40% são
passíveis de reaproveitamento como material de aterro;
Solução 3 acessibilidade marítimo-fluvial + Solução 3 da estrutura de
acostagem:
• 22 590 907 m3 para a Fase 1, dos quais 8 083 500 m3 (36%) são
reaproveitáveis, e 3 078 830 m3 para a Fase 2, dos quais 1 168
830 m3 (38%) são reaproveitáveis. O total a dragar no cômputo
geral das duas fases é 25 669 737 m3, dos quais cerca de 36% são
passíveis de reaproveitamento como material de aterro.
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Destino Final dos Dragados:
Reaproveitamento na construção do terrapleno: materiais de fração
grosseira não contaminados.
Imersão no estuário: materiais de fração fina (siltes e argilas) não
contaminados ou com contaminação igual ou inferior a Classe 2.
Imersão no mar: materiais de fração fina (siltes e argilas) com
contaminação igual a Classe 3.
Deposição em terra, em local licenciado: materiais com contaminação
igual a Classe 4.
Fase Exploração/Manutenção
Dragagens de Manutenção: dependendo da solução escolhida, as previsões
apontam para volumes estimados para as dragagens de manutenção variam
entre 1,6 e 3,3 milhões de m3 por ano na fase de exploração plena.
O prazo previsto para a construção do projeto é de cerca de 24 meses e o
prazo estimado para a realização de dragagens de estabelecimento é de
cerca de 4 a 5 meses.
Estaleiros e estruturas temporárias de apoio à obra: existirá pelo menos
um estaleiro marítimo e um estaleiro terrestre. Poderá vir a ser instalado
numa macro área definida a poente da antiga central termoelétrica do
Barreiro, no interior do Parque Empresarial do Barreiro (3 ha em terrenos
da ex-Quimiparque). Para a Solução 1 do cais de acostagem será
necessário disponibilizar uma doca seca para execução dos caixotões.
Segundo o EIA, os solos deverão ser avaliados previamente à instalação
do estaleiro, por forma a avaliar se se encontram contaminados, uma vez
que poderá existir passivo de antigos aterros associados à eventual
existência de cinzas de pirite enterradas e materiais piritosos à superfície
(associadas a contaminação com metais e escorrências ácidas), de
fosfogesso enterrado (associado a contaminação com metais e a
solubilidade em água originando problemas de assentamento), de
contaminação por substâncias orgânicas (derivadas do petróleo) e
contaminação com arsénio sob edifícios remanescentes na área da exCentral Termoelétrica do Barreiro.
Projetos associados ou complementares
Consideraram-se como projetos associados, complementares ou subsidiários
ao Terminal do Barreiro:
Acessibilidades rodoferroviárias ao Terminal, cuja responsabilidade de
elaboração dos estudos e projetos, assim como da sua execução e
exploração ficam a cargo da Infraestruturas de Portugal, SA:
Ligação Rodoviária
Avenida das Nacionalizações reformulada para apresentar um
perfil com passeios de 2 a 2,5 m, faixa de rodagem com duas
vias de 3,5 m, em cada sentido, e separador central com 2 m
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e perfil total mínimo de 18 m.
Além do seu alargamento, está previsto o ajuste das inserções
nas rotundas existentes incluindo uma rotunda para o
restabelecimento ao supermercado Pingo Doce e uma
passagem superior sobre a linha férrea do ramal da Quimigal.
A ligação last mile permitirá o acesso do Terminal ao IC2,
utilizando a Avenida das Nacionalizações.
Ligação Ferroviária
Em via única eletrificada para ligação à Linha do Alentejo,
junto à atual estação do Lavradio, e posterior conexão ao eixo
do Corredor Atlântico.
O traçado desenvolve-se em grande parte em viaduto
garantindo o desnivelamento com a Avenida Alfredo da Silva,
com raio mínimo de 300 m.
As infraestruturas ferroviárias a construir incluem um feixe de
receção/expedição da IP e outro da Quimigal, a localizar em
zona exterior ao Terminal, na Área de Reserva.
Acessibilidades marítimo-fluviais ao Terminal:
Dragagem de Aprofundamento do Canal da Barra Sul do Porto de
Lisboa para a cota de serviço de -17,5 m, da responsabilidade da
APL.
Cais da Castanheira do Ribatejo para a dinamização do tráfego de
mercadorias por barcaças.

Síntese do procedimento

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início
a 11 de julho de 2018, após receção de todos os elementos necessários à boa
instrução do mesmo.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de
Autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA),
constituída por representantes da APA, da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP), da Direção-Geral do Património Cultural
(DGPC), da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS
LVT), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo (CCDR LVT), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP
(LNEG), e do Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior
de Agronomia (CEABN/ISA).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA
contemplou as seguintes fases:
Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da
documentação adicional e consulta do projeto de execução:
- Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais,
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os quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de
Aditamento e reedição do EIA.
- Após análise deste documento, foi considerado que este, de uma
maneira geral, dava resposta às lacunas e dúvidas anteriormente
identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 19 de outubro
de 2018.
- No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a
CA considerou que persistiam ainda questões/elementos por
apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de
elementos complementares.
Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante
Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 26 de outubro a 7 de
dezembro de 2018.
Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas:
Câmara Municipal do Barreiro, Autoridade Nacional de Proteção Civil
(ANPC), Infraestruturas de Portugal, S.A (IP), Direção Geral dos Recursos
Marinhos (DGRM), Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P (IPMA),
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P (ICNF), Instituto
da Mobilidade e dos Transportes, I.P (IMT), Autoridade Nacional de
Comunicações (ANACOM), Ministério da Defesa Nacional/ Autoridade
Marítima Nacional (MDN/AMN), ANA-Aeroportos de Portugal (ANA),
Eletricidade de Portugal (EDP), Rede Elétrica Nacional (REN) e Autoridade
Nacional da Aviação Civil (ANAC). Posteriormente, também à Navegação
Aérea de Portugal, E.P.E. (NAV).
Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde
estiveram presentes representantes da CA, do proponente e da equipa
que elaborou o EIA.
Apreciação ambiental do projeto, ponderados todos os fatores em
presença, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivos
Aditamentos, tendo em conta as valências das entidades representadas na
CA, integrada com as informações recolhidas durante a visita ao local, com
os contributos das entidades consultadas e com os pareceres recebidos na
participação pública.
Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão
relativamente à viabilidade ambiental do projeto.
Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do
Código do Procedimento Administrativo, a qual foi prorrogada, por três
vezes, até 23 de dezembro de 2019.
A 20 de dezembro o proponente solicitou a quarta prorrogação do prazo
do período de audiência de interessados, tendo a Autoridade de AIA
considerado que estas prorrogações sucessivas por um período tão
alargado de tempo, não só desvirtuam claramente o princípio subjacente à
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figura de audiência de interessados como colocam em causa a validade da
avaliação desenvolvida e consequentemente dos pressupostos da
proposta de decisão. Nesse sentido, considerou não haver fundamentos
que suportem o deferimento de nova prorrogação do prazo para
audiência de interessados.
Atendendo aos prazos processuais inerentes a este procedimento de AIA,
emissão da presente decisão.

Síntese dos pareceres
apresentados pelas
entidades consultadas

No âmbito da Consulta às Entidades Externas foram recebidos pareceres das
seguintes entidades:
Posteriormente à receção do parecer da ANA foi também solicitado parecer à
NAV – Navegação Aérea de Portugal, EP.
Foram recebidos todos os Pareceres, à exceção da ANACOM e da REN. O
Parecer da NAV - Navegação Aérea de Portugal, EP, foi recebido
posteriormente à proposta de DIA, tendo a 26/2/2019 sido remetido à
Administração do Porto de Lisboa.
IPMA
O estudo utilizou metodologias reconhecidas para fazer a caracterização do
Clima, informação climatológica de diversas estações da rede meteorológica,
numa abordagem Regional e de caracterização do clima local.
No contexto geral da Mudança Climática apresenta projeções relativas à
evolução do nível médio do mar para as próximas décadas. Considerou vários
cenários no âmbito dos Relatórios de Avaliação do Painel Intergovernamental
e no contexto nacional, informação e bibliografia do projeto SIAM II (F. D.
Santos et al., FCUL 2006), correspondente para o litoral de Portugal
Continental para a mesma problemática.
Foram também avaliados os impactes ambientais no que diz respeito ao
descritor Clima, para as diferentes fases do empreendimento (construção,
exploração, desativação e cumulativos), verificando-se que os impactes nos
diferentes parâmetros meteorológicos são de fraca magnitude e significância.
Na análise do descritor Clima, considera que o projeto merece um parecer
favorável, no entanto com uma recomendação: em projetos futuros seja
apresentado de forma mais detalhada as probabilidades máximas de
ocorrência da precipitação, a intensidade e a frequência em determinados
períodos curtos (60, 30 e 10 minutos). Considera-se de elevada importância o
acompanhamento desta informação neste tipo de empreendimento, também
para se relacionar com outros descritores e verificar algumas implicações (i.e.
escoamentos superficiais e subterrâneos).
ANPC
Considera pertinentes as seguintes recomendações, que condicionam a
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emissão de parecer favorável na ótica da salvaguarda de pessoas, bens e
ambiente:
Elaborar um Plano de Emergência Interno do Porto e respetivo sistema de
aviso e alerta, periodicamente revisto e atualizado, incluindo as medidas
mitigadoras propostas face aos principais riscos associados ao projeto
(designadamente o risco de acidente grave de tráfego marítimo ou
terrestre), assim como um Programa de Monitorização de Segurança. As
autoridades locais e os agentes de proteção civil deverão ser parte ativa
nesse acompanhamento e receber todas as informações necessárias à
elaboração dos seus planos prévios de intervenção, em caso de acidente
ferroviário, rodoviário ou marítimo.
Assegurar o cumprimento da legislação que regula o transporte de
mercadorias perigosas por modo ferroviário (Decreto-Lei n.° 41-A/2010,
de 29 de abril, na sua atual redação).
Melhorar o Programa de Monitorização da qualidade e usos da água do
estuário, bem como as medidas de mitigação de impactes não só na fase
de construção, por forma a serem sensíveis à existência de zonas de
recreio e banhos junto à área de projeto (constituindo uma área de
concentração populacional) e particularmente expostas no caso da
solução 2 do canal de acesso ao Terminal.
Na fase prévia de execução, equacionar alternativas que salvaguardem a
passagem de veículos afetos ao socorro e à emergência, dando particular
atenção ao eventual aumento do fluxo de trânsito provocado pela
movimentação de veículos afetos às obras; alertar, o início dos trabalhos,
as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção civil,
nomeadamente os corpos de bombeiros locais e o Serviço Municipal de
Proteção Civil do Barreiro.
ICNF
Considera que o EIA apresenta uma análise bastante detalhada e
circunstanciada sobre um vasto conjunto de descritores ambientais sendo de
destacar o tratamento das questões relacionadas não só com os sistemas
ecológicos da parte terrestre e da parte aquática, mas também as questões
relacionadas com os recursos hídricos, hidrodinâmica e regime sedimentar e
qualidade dos sedimentos.
Considera adequados os estudos de caracterização da situação atual dos
Habitats, Flora e vegetação e Fauna para o meio terrestre e para o meio
aquático, e a avaliação dos impactes ambientais sobre os sistemas ecológicos,
quer na fase de construção quer na fase de exploração, onde é dada uma
especial importância aos impactes decorrentes das ações em meio marinho
(construção do terrapleno e cais de acostagem, dragagens e imersão de
materiais dragados).
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Relativamente às preocupações anteriormente manifestadas relativamente
aos impactes que as operações de dragagens, associadas à ressuspensão de
sedimentos, sua qualidade, hidrodinâmica e regime sedimentar, poderiam
acarretar para áreas sensíveis existentes na proximidade das áreas sujeitas a
intervenção, nomeadamente a Reserva Natural do Estuário do Tejo, a Zona de
Proteção Especial do Estuário do Tejo, e a Reserva Natural Local do Sapal do
rio de Coina e Mata Nacional da Machada, o EIA considera que os impactes
são nulos ou bastante reduzidos (Núcleos da Moita, Montijo e Sarilhos
Pequenos) e ainda assim minimizáveis pela implementação de um conjunto
de medidas de minimização propostas no âmbito das operações de
dragagem.
Quanto à questão da deposição dos sedimentos contaminados numa área
costeira próxima da batimétrica dos 100 m de profundidade, a cerca de 15
Km do Bugio, o EIA considera que as características dos processos dispersivos
na área em análise são no sentido offshore e da sua deposição no fundo, e
não no das praias e zonas costeiras norte (Baía de Cascais — Praia de
Carcavelos) ou sul (Costa da Caparica — Cabo Espichei), o que salvaguardará
as comunidades biológicas destas áreas, nomeadamente os habitats e
espécies do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Sintra-Cascais.
Assim, emite parecer favorável, no que diz respeito à análise do descritor
"Sistemas ecológicos", bem como às abordagens efetuadas nos descritores
"Hidrodinâmica e regime sedimentar" e "Qualidade dos sedimentos" e que se
prendem com a salvaguarda dos valores naturais, em especial os que dizem
respeito às áreas classificadas existentes nas proximidades dos locais a
intervencionar.
Câmara Municipal do Barreiro
Enquadram este parecer na vontade política expressa desde 2014 quanto ao
desejo de localização desta infraestrutura no Barreiro. O atual executivo
reitera a concordância com a localização desta infraestrutura no Barreiro, e
reconhece a oportunidade para o desenvolvimento do município, tendo
trabalhado em conjunto com o grupo de trabalho constituído pela APL, IP e
Gabinete da Ministra do Mar, do qual resulta a presente proposta que
salvaguarda os principais problemas identificados na proposta de 2017.
Neste contexto, o parecer tem como objetivo a indicação dos aspetos
considerados relevantes para a possibilidade de concretização deste
importante investimento no Barreiro, alguns deles constituindo
condicionantes a ter em consideração.
1. Contexto territorial e relevância do projeto:
1.1. Contexto territorial:
O Barreiro constitui um concelho integrado na sub-região NUTS III Península
de Setúbal, que, conjuntamente com a NUTS III Grande Lisboa, compõe a
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região NUTS II Lisboa, núcleo central metropolitano (onde vivem cerca de 2,6
milhões de habitantes, concentrando cerca de 25% da população e cerca de
38% do PIB nacional) de uma “mega” região, a Grande Região de Lisboa (GRL,
que inclui a antiga região de Lisboa e Vale do Tejo, a que se juntam as NUTS III
do Pinhal Litoral, do Alentejo Central e do Alentejo Litoral), onde se
estruturam relações de polarização dos modelos de habitação, educação,
transporte, produção, distribuição e consumo, onde vivem cerca de 4 milhões
de pessoas, concentrando cerca de 39% da população e cerca de 50% da
riqueza gerada no país.
A região de Lisboa é, assim, uma realidade territorial, económica, social e
institucional complexa e diversificada, secularmente construída em torno de
um dos grandes polos históricos do desenvolvimento europeu. A
aglomeração metropolitana de Lisboa será, no futuro, uma região
definitivamente mais forte em termos europeus e mundiais, o que exige uma
diferenciação qualitativa centrada na promoção sustentada da sua
competitividade internacional, assumindo novas funções qualificadas de
intermediação global e dando origem a efeitos de arrastamento positivos no
desenvolvimento das outras regiões nacionais, onde se integra
necessariamente a Península de Setúbal.
Neste contexto será fácil entender que o Barreiro deve enquadrar-se na
logica do desenvolvimento da região e, através dessa complementaridade,
conseguir um papel relevante no fortalecimento da sua própria coesão
territorial interna.
1.2. Relevância do projeto:
O Projeto do Terminal do Barreiro – TB, constitui uma infraestrutura portuária
e de logística que, a concretizar-se, apresentar-se-á no futuro como um
elemento gerador de transformações, muito em concreto, na estrutura física
e socio económica do Barreiro e áreas limítrofes, mas também, pela sua
dimensão e escala, no contexto nacional e internacional.
A implementação deste projeto, proporcionará investimento, fixação de
empresas gerando emprego direto e indireto, assim como, provocará
impactos bastante significativos nas acessibilidade e mobilidade, assim como,
na temática do ambiente.
Assim, a dinamização da atividade portuária no Barreiro é vista como uma
oportunidade para este concelho integrar-se, em definitivo, no contexto
regional de aumento da competitividade e internacionalização da região, e
contribuir ativamente para o reforço do PIB nacional.
Trata-se de um setor com capacidade de gerar fortes externalidades positivas
ao nível económico e social, com impacto económico significativo no
emprego e na atividade no próprio setor (incidências diretas), na cadeia de
abastecimento (incidências indiretas) e na economia do país, potenciando um
grande número de atividades industriais e de serviços (Ex: petroquímica,
siderurgia, indústria automóvel, produção e distribuição de energia, etc.).
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Os portos estão também no centro da atividade económica dos clusters
marítimos, nomeadamente estaleiros navais, construtores de equipamento
naval, gruas e equipamento de terminal, companhias de assistência marítima,
companhias de prospeção e exploração ao largo, empresas de construções
marítimas, empresas de dragagem, bases navais, etc.
Considerando que se prevê o aumento do tráfego de mercadorias que
transita pelos portos da UE em 50 % até 20301, entende-se estar-se perante
uma oportunidade de crescimento económico e de criação de emprego (na
ordem dos 3000 a 5000 postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos) que
o Barreiro, e a região de Lisboa, não podem ignorar.
A) Analise aos documentos
Nota Introdutória:
A presente análise procurou perceber os impactes deste grande projeto no
território do município do Barreiro, ao mesmo tempo que se procurou
apontar soluções que atenuem os referidos impactes decorrentes da
implementação desta atividade, sendo o principal foco a qualificação
territorial do Barreiro.
Mais que assegurar a compatibilização do projeto ao nível funcional e de
infraestruturas, importa mitigar e resolver questões ambientais, funcionais e
de mobilidade que, na fase de operação, não poderão constituir problemas a
resolver, possibilitando que esta obra seja sentida como uma mais-valia
efetiva pelo não agravamento de problemas existentes, e pela
implementação de soluções que permitam qualificar o território.
A avaliação dos aspetos positivos e negativos que poderão surgir com a
concretização do Terminal é, nesta fase, determinante por forma a minimizar
os efeitos negativos, em especial os impactes ambientais resultantes desta
atividade, e potenciar os positivos para que no futuro se possa garantir
condições para o investimento, fixação de empresas, geração de emprego
direto e indireto à atividade portuária bem como a promoção de qualidade de
vida da população, garantindo assim a sua fixação no município.
Atendendo à visibilidade deste projeto pela sua dimensão e importância,
assim como pelos impactes locais, nacionais e internacionais que
proporcionará, é imperativo que este venha a constituir um modelo de boas
práticas a seguir no futuro para projetos com semelhantes caraterísticas.
1 Planeamento e ordenamento
A concretização do Terminal do Barreiro irá promover importantes
transformações territoriais no Barreiro, que se traduzirá numa progressiva

1

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-448_pt.htm - Portos Marítimos Europeus Horizonte 2030
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alteração da configuração deste território e do seu papel no contexto
metropolitano, regional e nacional.
Esta é uma oportunidade de concentrar esforços na criação de novas
estruturas e funções, e de requalificar urbanisticamente o território da área
norte do concelho, com destaque para a Baia Tejo, que desempenhará um
papel de extrema relevância na articulação entre o Terminal e a Cidade,
tendo como principal premissa o modelo de cidade que se pretende alcançar
para o Barreiro.
Assim, importa referenciar a sua compatibilidade com o memorando da
comissão europeia para a competitividade dos portos marítimos europeus no
horizonte 2030.
O Terminal estabelece pontos de compatibilidade com os seguintes
Instrumentos de Gestão Territorial:
Quadro de referência estratégico nacional e PT – Estratégia Nacional para
Portugal pós 2020; Programa Operacional Temático Valorização do Território
2014-2020; Programa Operacional Regional de Lisboa 2014-2020; Plano de
Ação Regional de Lisboa 2017-2020; Orientações Estratégicas para o Sector
Marítimo-Portuário; Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário; Plano
Estratégico de Infraestruturas e Transportes: Horizonte 2014-2020 | PETI 3+;
Plano Estratégico da Região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo; Plano Estratégico
para Desenvolvimento da Península de Setúbal; Plano Estratégico de
Desenvolvimento do Porto de Lisboa; Plano Estratégico do Arco Ribeirinho
Sul; Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos
Comerciais do Continente - Horizonte 2026; Estratégia 2030 da Região de
Lisboa e Vale do Tejo (em elaboração); Programa Nacional de Política de
Ordenamento do Território; Plano Regional de Ordenamento do Território da
AML; Plano Diretor Municipal; Revisão do PDM | Estratégia de
Desenvolvimento Barreiro 2030; Proposta de Plano de Urbanização do
Território da Quimiparque e Áreas Envolventes (PUTQAE).
2. O Terminal e a cidade
É fundamental promover medidas antecipadas de ordenamento, que evitem
o desenvolvimento urbano descontextualizado.
Promover antecipadamente regras de planeamento que acolham o TB,
permitirá atribuir personalidade territorial, com a criação de novas estruturas
e funções não só adequadas à função portuária e logística, como para funções
compatíveis com o uso habitacional dominante a sul do território da Baía do
Tejo.
A proposta para o Estudo Urbanístico de Reconversão da Área Portuária e
Industrial do Barreiro permite melhorar a Integração Paisagística do Terminal
do Barreiro, para o qual se conhece já uma versão em análise, sendo
fundamental e determinante para a concretização de uma estratégia de
refuncionalização para o território da Baia Tejo, e consolidará o seu papel de
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transição com a cidade consolidada a sul.
Numa primeira análise, a proposta estrutural apresentada, permite antever
uma adequada organização deste território e articulação da cidade,
constituindo uma referência fundamental para a qualificação do território ao
nível a sua refuncionalização socio económica, mas também da sua
“devolução” à população, permitindo a sua fruição, constituindo um
elemento fundamental não só pelo acima referido, como pela fundamental e
necessária articulação com o Modelo de Ordenamento Territorial do Plano
Diretor Municipal do Barreiro atualmente em revisão.
Alem da importância que este trabalho tem na presente fase quanto à
perspetiva de ordenamento, relação com a cidade e enquadramento do
porto, apontando perspetivas para a qualificação e classificação do solo, será
fundamental para a fase subsequente do desenvolvimento dos projetos de
acessibilidades, permitindo a adequada ponderação sobre os corredores a
beneficiar e a criar em função dos estudos que estão a ser desenvolvidos pela
IP.
Sobre os traçados ferroviários e rodoviários indicados em EIA,
esquematicamente acordados com o município, salientam a importância
destes serem, posteriormente, adequados ao Estudo Urbanístico de
Reconversão da Área Portuária e Industrial do Barreiro, permitindo a
otimização dos traçados, o não comprometimento de património municipal
(terreno para equipamento na Baia do Tejo) e a criação das soluções
necessárias à melhor integração do funcionamento desta infraestrutura com
as funções urbanas.
Sobre os corredores a criar, com a criação de novo corredor ferroviário a
partir da estação do Lavradio (que não deve inviabilizar o funcionamento de
outras atividades que deste se servem atualmente) consideram que será
possível desativar o atual ramal que serve a baia do Tejo e articular as
acessibilidades através da ligação da R. Starazagora com a Rotunda do
Lavradio através do Bairro das Palmeiras, bem como criar eixos de penetração
no território da Baia do Tejo, permitindo a separação do trânsito urbano do
exclusivamente portuário, constituindo estas referências alguns dos objetivos
a detalhar e garantir em fase de projeto de acessibilidades. Por fim, estes
estudos deverão igualmente assegurar a mobilidade nascente entre o
Barreiro e Lavradio nas vias existentes e a criar consideradas para o efeito.
3. Integração Paisagística e impacte visual na cidade
A concretização do Terminal no Barreiro, criará como é expectável, impactes
na estrutura e na qualidade da paisagem e da sua relação com o rio. A
minimização destes impactes, tanto em fase de construção como de
exploração, é igualmente desejável na fase de desativação, constituindo um
ponto fundamental.
No sentido de minimizar o impacte da implementação do Terminal na
paisagem, a atual proposta (resultante da revisão do projeto anterior),
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introduz 3 alterações bastante significativas:
1 - A alteração da localização do terminal que será implantado cerca de 750m
para nascente, traduzindo-se na redução significativa (face à proposta de
2017) do impacto visual na frente Norte da Av. Bento Gonçalves.
Esta solução não compromete a TTT, nem a concretização da ligação ao
Montijo, tendo sido estudado pela IP- Infraestruturas de Portugal o novo
corredor mais para nascente, garantindo assim a compatibilização das
infraestruturas e a exequibilidade da TTT.
2- A redução da extensão do cais de 1.500m para 1.325m, com uma
consequente redução da capacidade de 2M TEU para 1,7M TEU. Esta redução
tem implicações na ocupação do território, verificando-se que a linha
vermelha perpendicular (90º) à Av. Bento Gonçalves revela que a
infraestrutura portuária não ultrapassa o atual edifício do Clube de Vela,
libertando significativamente as vistas sobre Lisboa face à solução de 2017.
3 - Por último, a incorporação do transporte fluvial por barcaças, o que não
estava previsto no anterior projeto e Estudo de Impacte Ambiental
submetidos a Avaliação de Impacte Ambiental, e que tem a vantagem de
reduzir o tráfego rodoviário de contentores.
De referir ainda que a anterior área de terrapleno era de 95 ha passando
agora para 67,3 ha (com redução de 200 m de largura), alteração que reduz o
impacte físico, visual e ambiental desta infraestrutura.
As alterações que foram integradas nesta nova solução vêm ao encontro da
posição desta entidade no que a isto diz respeito, e traduz-se numa
significativa redução do impacte visual que irá obviamente acontecer com a
implementação do TB. Prova disto, é a avaliação efetuada e demonstrada no
EIA através de um levantamento fotográfico de vários pontos de vista,
comparando sem e com o Terminal. Concluem que esta solução tem menos
impactes visuais que a solução anterior (como se pode verificar na imagem
seguinte).
Consideram que o principal óbice que condicionou o desenvolvimento do
projeto em 2017 está ultrapassado, verificando-se um reduzido impacte
visual que não impede a contemplação do estuário e da vista sobre Lisboa na
maior parte do Passeio Augusto Cabrita.
Sublinham a importância de garantir um conjunto de medidas e ações que
minimizem, no futuro, os impactes visuais provocados pela concretização do
Terminal, nomeadamente, o estudo cromático dos pórticos e a criação de
áreas verdes urbanas de tampão entre a zona logística e industrial e a cidade
a sul, garantindo a conetividade destes espaços com toda a frente ribeirinha
assim como, articulando com corredores/áreas verdes que reduzam o
impacte de algumas infraestruturas na sua relação com a cidade, encarandose assim a implantação do TB como uma oportunidade para maximizar a
reconciliação de outros territórios com os sistemas paisagísticos ribeirinhos,
devendo constituir-se um exemplo de boas práticas na minimização dos seus
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impactes paisagísticos locais, reforçando e potenciando outros que lhe são
territorialmente complementares.
4. Componente ambiental
Em matéria de ambiente, a construção, exploração e monitorização do TB,
deve ser tratada como uma oportunidade para a recuperação e requalificação
ambiental de uma área com o passivo reconhecido.
A fase da construção deverá ser considerada como um período com diversos
impactes que devem considerar um plano de mitigação, nomeadamente no
que concerne às vias de circulação partilhadas com o trânsito urbano.
A concretização do Terminal do Barreiro, provocará a alteração de uma área
de estuário do Tejo integrada no Domínio Público Hídrico e na Reserva
Ecológica Nacional, para o domínio terrestre (cerca de 67,3 ha, que
corresponde a quase 0,3 % da área total do estuário e menos de 0,5% da área
do Mar da Palha), com interesse para a sustentabilidade da AML.
Considerando este impacte, as propostas estudadas, agora em avaliação, com
as quais não discordam e que permitem a criação de áreas de
enquadramento paisagístico e funcional, salientam os trabalhos que têm
vindo a ser realizados pela Baia Tejo, no processo de descontaminação do
solo, surgindo como ideia a possibilidade de deposição dos inertes retirados
ao rio neste território, ocupando os vazios resultantes do processo de
descontaminação, criando uma plataforma de solo utilizável, minimizando
assim o impacte na Reserva Ecológica Nacional, permitindo ainda subir
ligeiramente as atuais cotas do terreno, situação vantajosa no combate às
alterações climáticas.
Ainda, e sobre a reutilização dos inertes, seja na fase de construção seja de
exploração, poder-se-á explorar a possibilidade destes serem utilizados no
reforço das zonas ribeirinhas do concelho que têm sofrido maior erosão,
designadamente na Praia de Alburrica, Copacabana, e eventualmente no
processo de recriação parcial da Praia Norte, com a vantagem de reduzir a
“Área de Reserva” proposta no projeto, área esta que ao ser minimizada
permitirá manter a atual linha de frente ribeirinha, e ao mesmo tempo
“aligeirar” a plataforma do TB na sua relação com o território da Baía do Tejo.
As questões relacionadas com resíduos, efluentes e emissões na fase de
exploração, deverão ser objeto de um Plano de Contingência para Derrames
do Terminal, no âmbito da prevenção e gestão de risco de derrames de
hidrocarbonetos e HNS (hazardous and noxious substances), devidamente
articulado com o plano de contingência da APL, Plano Nacional Mar Limpo e
plano municipal de emergência.
Na fase de construção seria desejável que sempre que os trabalhos possam
causar incómodo à população no que respeita a vibrações, ruído e poeiras,
haja informação prévia dos mesmos com a respetiva calendarização prevista.
Na mesma ótica, no que respeita ao tráfego rodoviário.
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Os acessos “alternativos” devem ser considerados como essenciais na
implantação do TCB, fazendo parte do caderno de encargos das
infraestruturas principais, que permitirão integrar a infraestrutura na
estrutura urbana da cidade ao mesmo tempo que as atuais vias (IC21 e Av.
Nacionalizações) se preveem ocupadas com viaturas dedicadas à construção
do Terminal.
Avaliação dos impactes ambientais na vertente do ruído:
O Terminal do Barreiro deve constituir-se como uma oportunidade para
resolver problemas existentes no território e não devendo ser um fator de
agravamento. Deve esta oportunidade permitir resolver novos problemas ou
já existentes através de mecanismos de atenuação e cumprimento dos níveis
de ruído, em observância com a legislação em vigor (Regulamento Geral de
Ruído).
Avaliação dos impactes ambientais na vertente qualidade do ar:
A Diretiva Comunitária (EU) 2016/802 preconiza metas de redução do teor de
enxofre em alguns combustíveis líquidos, idênticas à da última revisão do
Anexo VI da MARPOL.
É objetivo da Diretiva que os portos dos países da União Europeia adotem as
medidas necessárias a que os navios que os frequentam não utilizem
combustíveis com mais de 1% de enxofre.
Assim, foi possível recolher informação junto da APL que nos permite
salientar que há várias iniciativas a nível internacional e europeu para
redução das emissões do transporte marítimo, sendo de realçar a recente e
ambiciosa estratégia da OMI para redução das emissões de GEE no transporte
marítimo e a legislação europeia, incluído a intenção de alargar as áreas ECA.
Atualmente, no Porto de Lisboa é obrigatória a utilização de combustível com
teor de enxofre inferior a 0,1%, de acordo com a Diretiva 2005/33/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de julho de 2005. O controlo é feito
maioritariamente através de Port State Control. As simulações foram
efetuadas para emissões com um nível de teor de S mais desfavorável
(<0,5%). É, portanto, expectável que a situação real na exploração do
Terminal seja mais favorável.
5. Referências complementares a considerar em EIA respeitante ao sistema
de acessibilidades e mobilidade
O concelho do Barreiro apresenta um posicionamento geograficamente
central na Área Metropolitana de Lisboa (AML), contudo este é marcado por
uma acessibilidade “periférica” face aos principais centros urbanos da região.
Esta situação deriva principalmente da presença de um conjunto de barreiras
físicas naturais, nomeadamente as correspondentes aos esteiros do estuário
do Tejo e do Coina. Face a estas barreiras, no âmbito do PROTAML foi
atribuída especial relevância ao papel das redes de acessibilidade e do
sistema de mobilidade e transportes nas formas de articulação e
interdependência radial, entre a AML Sul e a AML Norte, e transversal, entre
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os núcleos urbanos do Arco Ribeirinho Sul. Relativamente às articulações
transversais é de destacar a fortíssima barreira do esteiro do Coina, a qual
isola o sistema urbano do Seixal do sistema Barreiro / Moita, impedindo a
integração do sistema de mobilidade e transportes de carater transversal e
incrementando, simultaneamente, limitações de acessibilidade relacionadas
com a reduzida capacidade e fluidez disponível em parte da rede rodoviária
local/urbana que assegura o tráfego de atravessamento das respetivas
ligações transversais.
Para além das referidas condicionantes naturais, este município também está
estruturalmente marcado por um conjunto de barreiras artificiais,
constituindo estas as principais infraestruturas de acessibilidades a este
concelho, nomeadamente o IC21 e a linha ferroviária do Alentejo. Estas
barreiras segmentam o território concelhio em setores, introduzindo rigidez
na rede de mobilidade e transportes urbanos, atendendo que as ligações
viárias estão condicionadas somente a algumas travessias, e limitam a
conetividade no território.
Face ao referido e atendendo que o projeto tem, na sua génese2, o propósito
de contribuir “(…) para potenciar a competitividade da economia nacional e
do tecido empresarial, sem negligenciar a coesão territorial”3, considera-se
que, no âmbito do mesmo, se deverá procurar responder ao desafio do
aumento do grau de integração deste território na AML, por via da
viabilização das opções estratégicas territoriais do PROTAML da organização
coerente do sistema de acessibilidades, mobilidade e transportes. É de referir
a importância, para a potenciação deste projeto, a construção da TTT.
Embora o EIA apresente outras soluções para o transporte de carga
(designadamente barcaças) que aliviarão o sistema rodoferroviário, estas
alternativas não constituem uma substituição do papel que a TTT terá de
desempenhar no sistema de transportes da Região.
Assim, assumindo como central a materialização do desafio referido e tendo a
clara noção que o planeamento e a organização funcional do sistema de
mobilidade e transportes exerce-se em estreita articulação com o modelo de
ordenamento territorial preconizado nos Instrumentos de Gestão Territorial
(IGT), constituindo o pressuposto base necessário à efetivação do
desenvolvimento e a consolidação do sistema urbano e por sua vez a coesão
territorial, identificaram-se um conjunto de propostas, perspetivas e
preocupações, ao nível da temática das acessibilidades e do sistema de
mobilidade e transportes, que devem estar associadas a este projeto, ainda
que no âmbito dos projetos complementares, nomeadamente:

2

Despacho da Secretaria de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações n.º 11215-A/2013 de 29 de agosto

3

Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado (IEVA) – Relatório Final
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

17

6.1. Acessibilidade rodoviária
6.1.1. A acessibilidade rodoviária ao Terminal do Barreiro, tal como é referido
no EIA, será realizado com recurso às infraestruturas rodoviárias existentes,
nomeadamente através do IC21 e Avenida das Nacionalizações, mediante
obras de beneficiação do traçado existente. Esta possibilidade não deverá
excluir a avaliação do parecer da CMB no âmbito do anterior EIA segundo o
qual passaria o acesso ao TB pela construção de uma ligação exclusiva, a qual
seria acomodada ao canal previsto para a travessia rodoferroviária do Tejo
entre o Barreiro e Chelas (TTT).
A adaptação referida anteriormente revela-se importante para a prossecução
do modelo territorial preconizado para a região de Lisboa no âmbito do
PROTAML, para a área territorial do Arco Ribeirinho Sul e, mais
concretamente, para o território da Baia do Tejo.
Considera-se portanto, que a solução rodoviária apresentada pela IP neste
documento não deverá agravar a barreira artificial que hoje segmenta o
referido território em setores. Este projeto deverá constituir uma
oportunidade para promover a qualidade de vida das populações residentes
nesses mesmos territórios, atendendo aos enormes impactes gerados pelo
TB.
6.1.2. Considera-se também, que deverá ser realizada a devida avaliação
técnica para o desenvolvimento de um acesso rodoviário dedicado,
desnivelado e autónomo ao TB. Esta avaliação reveste-se de uma importância
relevante para uma melhor coesão territorial de alguns setores da estrutura
urbana da cidade do Barreiro, para o sistema de mobilidade e transportes
concelhio, bem como para uma maior eficiência no acesso ao território da
Baia do Tejo e particularmente ao TB, pois permitirá que o impacte gerado
pelas correntes de tráfego inerente a esta infraestrutura portuária seja menos
intrusivo no território, na estrutura rodoviária concelhia e nos serviços de
transportes coletivos rodoviários urbanos existentes (SMTCB4) e que não
introduza, desnecessariamente, novas condicionantes à futura estrutura
territorial da área urbana a desenvolver na Baia do Tejo.
6.1.3. A concretização do TB constituirá um motivo de atração adicional para
o estabelecimento de empresas de comércio e indústria na sua envolvente
(Parque Empresarial do Barreiro), induzindo a um aumento tendencial da
ocupação urbano-industrial nesses territórios.
Este previsível cenário cumulativo irá causar impactes negativos,
permanentes e, principalmente, locais significativos relacionados com o
aumento da pressão sobre as infraestruturas rodoviárias existentes e futuras.
Torna-se assim evidente e elementar que os futuros projetos de
acessibilidades da responsabilidade da IP procurem desde logo medidas que

4

Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro
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mitiguem os referidos impactes negativos do tráfego rodoviário sobre os
territórios afetados.
6.1.4. Os dados de tráfego considerados no EIA do Terminal do Barreiro (TB)
foram retirados do estudo de tráfego realizado para a elaboração do Mapa de
Ruído do Barreiro, em 2009, e do estudo de tráfego realizado em 2012, no
âmbito da elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes Intermunicipal
da Área de influência da TTT (Margem Sul).
Face às novas dinâmicas de acessibilidades e mobilidade que ocorreram
desde 2012 neste território, nomeadamente a abertura à população em geral
da Rua da União (ligação Barreiro-Lavradio pelo interior da Quimiparque) e a
inauguração das rotundas na Av. das Nacionalizações, as quais tornaram o
percurso da Av. das Nacionalizações – Rua da União um dos principais
percursos de acesso ao centro do Barreiro, considera-se que os dados de
tráfego utilizados neste EIA, embora possam manter o cenário já estudado,
carecem de atualização, tendo sido afirmado pela IP em grupo de trabalho, e
publicamente na apresentação pública de 24 de Nov. 2018, que estão a
realizar a atualização do referido estudo de mobilidade e acessibilidades,
considerando novas contagens.
Este estudo de tráfego deverá acautelar que o acesso rodoviário ao TB esteja
devidamente concertado com o canal previsto para a travessia
rodoferroviária do Tejo entre o Barreiro e Chelas (Lisboa), e considerar a
futura ligação ao Montijo.
6.1.5. Atendendo à importância do IC21 na rede rodoviária concelhia,
enquanto infraestrutura estruturante de acesso ao Barreiro e eixo
distribuidor de tráfego entre os territórios sul e norte do concelho, considerase que será necessário despender particular atenção às obras de
beneficiação, em toda a sua extensão, de modo a acautelar as caraterísticas
operacionais necessárias para precaver o incremento de tráfego expectável,
em especial de veículos pesados, com origem e destino no Terminal do
Barreiro e no pólo empresarial e logístico que será desenvolvido na sua
envolvente.
Assim, de forma a minimizar o efeito “barreira” e a promover a articulação
funcional e coesão territorial das referidas áreas urbanas, propõe-se que seja
avaliado o descrito no ponto 6.1.2., e que o acesso direto ao TB possa ser
desnivelado e que se inicie o mais a sul possível.
6.1.6. Segundo o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 20142020 (PETI 3+), a proposta do Terminal apresenta uma forte componente e
valia hinterland a qual produz um relacionamento muito estreito entre a
atividade portuária e as atividades da área metropolitana envolvente,
carecendo de boas ligações viárias aos principais núcleos urbanos,
económicos e logísticos existentes ou a construir. Face a esta caraterística do
projeto e atendendo que os concelhos adjacentes ao Barreiro apresentam
atualmente um conjunto de atividades potencialmente complementares ao
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Terminal do Barreiro (reparação naval, indústrias, entre outras) e que está
previsto a concretização de um dos investimentos prioritários inerentes ao
Porto de Lisboa, contemplado no PETI 3+ (a Reativação do Cais da Siderurgia
Nacional – Terminal do Seixal), a importância da concretização de ligações
rodoviárias transversais entre o Barreiro e os concelhos adjacentes – como
sejam a ligação rodoviária Barreiro-Montijo, Barreiro-Seixal e as respetivas
extensões para os territórios a nascente, não esquecendo da ligação a Lisboa
e às Regiões Centro e Norte do país através da TTT, por via rodoferroviária.
Estes ganhos de acessibilidade transversal aumentam as oportunidades da
articulação funcional e do desenvolvimento de sinergias socioeconómicas,
podendo mesmo favorecer a implementação de sistemas integrados de
micrologística urbana entre estes territórios, e promovem a melhoria das
deslocações transversais entre os territórios do Arco Ribeirinho Sul, o reforço
da competitividade da região e, deste modo, a consolidação do modelo
territorial programado no PROTAML.
6.1.7. No âmbito da mitigação dos impactes rodoviários da Plataforma
Multimodal na estrutura urbana, devem igualmente ser consideradas
prioritárias (a realizar no âmbito da construção da Plataforma) outras ligações
de carácter mais urbano, que mitiguem o aumento de tráfego e melhorem a
circulação entre os setores do concelho, nascente/ poente, norte/sul, dandose como exemplo a eventual criação de novo eixo transversal no território da
Baia do Tejo, com as respetivas conexões à malha urbana.
6.2. Acessibilidade ferroviária
No âmbito da acessibilidade ferroviária ao Terminal do Barreiro há a referir
que a solução proposta no estudo do TB foi a acordada com o município do
Barreiro em grupo de trabalho constituído para o efeito. A solução entra no
local estudado para a TTT, mas pelo facto de se tratar de uma componente de
carga, possui um alinhamento diferente desta, que se destina a passageiros,
não havendo colisão entre as duas soluções, aspeto fundamental para
garantir a exequibilidade da Terceira Travessia do Tejo, pelo que se considera
esta solução ser merecedora de concordância, embora haja a necessidade de
detalhar pormenores quando se passar à fase de projeto, por forma a
minimizar o seu impacte no território, designadamente através da
consideração de barreiras acústicas.
O acesso ferroviário à Plataforma Multimodal, mesmo quando se tratam de
passagens superiores desniveladas em relação aos eixos rodoviários
constituem um “corte” nos territórios que poderá ser mitigado através de um
perfil adequado a sua integração num território que se pretende ser
vocacionado para a atividade económica de perfil compatível com um modo
de vida urbano, incorporando eventuais passeios e/ou ciclovias lateralmente
na mesma plataforma.
Sugerem que seja estudado o perfil da passagem superior a criar para
permitir a ligação pedonal e clicável entre o Alto do Seixalinho/Estação do
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Lavradio e o Parque Empresarial (com vários pontos de ligação) constituindose com o elemento urbano qualificador e identitário da ligação entre uma
área urbana e empresarial.
Deverá ter-se em atenção a necessidade de se garantir o desenvolvimento de
passagens desniveladas (em viaduto ou em túnel) garantindo a ligação
territorial nascente/poente, Barreiro/ Lavradio, ao longo do traçado, nos
locais onde esta nova acessibilidade cruza com as infraestruturas rodoviárias
existentes e/ou previstas em estudo de integração (por exemplo, interseção
com a Rua das Palmeiras).
Por outro lado, qualquer solução ferroviária deverá assegurar a necessária
compatibilização da infraestrutura de transporte de mercadorias com as
necessidades das empresas instaladas (por exemplo a AP Amoníacos), no que
concerne ao transporte, triagem e montagem de composições, de modo a
permitir a desativação do atual canal ferroviário que passa junto ao centro da
cidade cruzando de nível com áreas urbanas.
Com o desvio da ferrovia a partir da estação do Lavradio, será possível a
desativação do atual corredor ferroviário que passa em área fronteira à
cidade e cruza zonas urbanas, passando a ser possível a concretização de uma
importante ligação entre a Rua Starazagora e a Rotunda do Lavradio, a qual
deverá ser considerada nos projetos futuros.
7. Conclusão
Tendo em consideração o faseamento das ações (EIA e projeto para o
Terminal + EIA e Projeto para as acessibilidades), o trabalho de estudo e
avaliação de uma intervenção deste natureza, não deve nem pode ficar
contido apenas à área de terrapleno a conquistar ao rio, uma vez que os
impactes da atividade pretendida extravasam largamente a zona portuária,
devendo incorporar as preocupações manifestadas no presente parecer face
a problemáticas de relações com áreas urbanas, relação das áreas urbanas
com o rio e com a paisagem ribeirinha, mobilidade, transportes, paisagismo,
ambiente e remediação de solos, numa perspetiva de que a concretização do
projeto poderá ser, simultaneamente, uma oportunidade para a promoção da
coesão territorial, para a salvaguarda da qualificação da cidade e para a
correta integração desta atividade no território, quer seja ao nível das
infraestruturas de mobilidade e acessibilidade, de uma adequada intervenção
de enquadramento paisagístico e de valorização ambiental ou mesmo da
relação funcional com a cidade.
Esta nova solução, comparativamente à anterior proposta de 2017, traz
significativas melhorias do ponto de vista ambiental no que concerne ao
impacte visual que irá provocar.
Através das medidas de alteração propostas, nomeadamente no que diz
respeito à deslocação da plataforma portuária em cerca de 750 m para
nascente, conjugada com a redução do cais de acostagem em 175 m, e a
adoção de barcaças para o transporte fluvial, foi possível mitigar e reduzir
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significativamente um dos principais impactes negativos deste projeto.
Nesse sentido, reforça-se a importância da elaboração do Estudo Urbanístico
de Reconversão da Área Portuária e Industrial do Barreiro, que se encontra
em curso, cujo objetivo será o de garantir um melhor desenvolvimento e
coesão territorial, incorporando na sua versão prévia, as preocupações atrás
mencionadas, garantindo a desejada integração do Terminal do Barreiro,
atenuando os impactes negativos e salvaguardando sempre os interesses do
município, em consonância com as estratégias definidas pelos modelos de
desenvolvimento, estabelecidos em programas operacionais e planos
estratégicos, permitindo a sua concretização, bem como contribuir de forma
indireta para a realização de outras convergências com objetivos nacionais e
regionais definidos nos Instrumentos de Gestão Territorial, garantindo
soluções de mobilidade e acessibilidades internas, ordenamento do solo e
compatibilização com a TTT e Ligação ao Montijo. Em suma, afirma-se o
desejo de alcançar o objetivo principal: Que o Terminal do Barreiro resulte na
sua afirmação nacional e reconhecimento internacional de um projeto de
sucesso, sendo à escala regional e municipal um forte fator de
desenvolvimento socioeconómico, que concretize os interesses do Barreiro
assegurando sempre o melhor para o futuro da população.
Salientam alguns aspetos que consideram serem decisivos para a melhoria da
proposta, a considerar em EIA sobre projetos em curso da IP,
designadamente acautelar soluções de acessibilidade, que minimizem os
impactes na circulação urbana da cidade; A consideração de medidas
mitigadoras da intensidade do trânsito e ruído ao longo das vias a utilizar
(incluindo a ferrovia); Permitir a refuncionalização do atual porto da Baia do
Tejo para funções mais urbanas; Permitir a criação de áreas de
enquadramento paisagístico do Terminal que ofereçam funções mais urbanas
e de compatibilização física, visual e funcional que sejam sentidas como maisvalia para a vivência qualificada da cidade, dando-se como exemplo a
extensão da Av. Bento Gonçalves até à área de reserva, e para o interior da
Baia do Tejo, estabelecendo uma conexão ao Lavradio; Aproveitar a
oportunidade das dragagens para o eventual reforço do areal em diversos
pontos do concelho.
Por fim, consideram de extrema importância para o Barreiro que este
processo de fixação da atividade portuária garanta a fixação, no Barreiro, da
sede, ou sedes, de empresas que venham a participar, e operar, no âmbito da
concretização desta importante infraestrutura portuária.
ANA
Dos documentos apresentados destaca-se, na caracterização da situação
atual a menção à localização do Novo Aeroporto de Lisboa em Alcochete, no
âmbito do PROTAML, instrumento de ordenamento do território de nível
regional eficaz. Ainda assim, na evolução da situação de referência sem o
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projeto é mencionada a possível transformação da base aérea do Montijo em
aeroporto secundário de Lisboa (em estudo). No âmbito do referido
aeroporto secundário, cujo desenvolvimento se refere ser do interesse da
ANA, identificam-se como impactes cumulativos o desenvolvimento do arco
Alcochete - Montijo - Moita - Barreiro e o potencial aproveitamento do
parque empresarial do Barreiro para fins logísticos e de apoio. É ainda
mencionada a eventual construção de ponte entre Barreiro e Montijo, para
além da Terceira Travessia do Tejo entre o Barreiro e Lisboa. No âmbito da
concretização do aeroporto secundário no Montijo é referido que o projeto
carece ainda de aprovação no âmbito de procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental.
Focalizando a análise no que às eventuais condicionantes que poderão estar
associadas à atividade aeroportuária, nomeadamente ao nível da gestão
ambiental e respetivas interações com as áreas de intervenção, tendo
presente o projeto em questão, não se perspetivam efeitos sinergéticos entre
os eventuais impactes associados ao projeto de criação do aeroporto
secundário de Lisboa no Montijo.
No que concerne à análise efetuada aos descritores ambientais, na
generalidade não existem comentários a tecer, considerando-se que a
abordagem efetuada corresponde ao desenvolvimento normalmente
preconizado em processos desta tipologia.
No que respeita a Servidões Aeronáuticas, constata-se estarem incluídas as
condicionantes relativas à Servidão Aeronáutica do Aeroporto Humberto
Delgado, à Servidão Militar da Base Aérea n.º 6 do Montijo e, de alguma
forma, as proteções que a conversão desta Base Aérea em Aeroporto Civil
preveja passar a garantir.
Quanto à Servidão Aeronáutica do Aeroporto Humberto Delgado, as
considerações previstas neste EIA estão corretas pelo que nada se tem a mais
a referir.
Não havendo ainda qualquer proteção ao futuro Aeroporto Complementar na
Base Aérea do Montijo, as condicionantes a considerar serão as que se
encontram definidas no Decreto n.º 42090, de 7 de janeiro de 1959, devendo
ser obtido o correspondente parecer da Força Aérea Portuguesa.
Neste EIA é apresentada uma ilustração sobre as eventuais futuras proteções
às operações do Aeroporto Complementar do Montijo que carecem de ser
devidamente acauteladas.
Essa ilustração representa tão só uma informação genérica sobre quais as
condicionantes a que uma infraestrutura como a Base Aérea deveria ter caso
fosse transformada em aeroporto civil nas atuais condições que a Base tem
neste preciso momento, considerando o disposto no Anexo 14, Vol.I da ICAO,
e no documento ADR Rules da EASA, suportado pelo Regulamento da
Comissão (Eu) n.º 139/2014. Isto é, duas pistas com orientações 01/19 e
08/26.
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A referida ilustração tem algumas imprecisões e é omissa quanto a uma
proteção essencial, denominada Superfície Horizontal Interior, que é um
plano com condicionante altimétrica de 45 acima da cota de referência do
aeródromo, ou seja, estará à cota de 50 metros, cota essa que é a que serve
de referência para o limite inferior da Superfície Cónica apresentada na
ilustração.
Daqui resulta que a avaliação sobre as perfurações indicadas no EIA, que
incidem apenas sobre a Superfície Cónica, devem estender-se também sobre
a Superfície Horizontal Interior.
Neste contexto, considerando que é indicado que as gruas pórtico poderão
atingir uma cota de 90 metros, a Superfície Horizontal Interior estará a ser
perfurada em 40 metros.
Esta circunstância levará a que a coexistência entre as duas infraestruturas,
aeroporto/base aérea e terminal de contentores, possa ficar comprometida.
Nesta avaliação de interferência do Terminal de contentores com o aeroporto
não estão incluídos/as os/as eventuais conflitos/perturbações que a presença
de gruas das dimensões apresentadas possa vir a ter nos sistemas de apoio às
operações com aeronaves, como é o caso de radares de apoio à navegação
aérea.
É entendimento da ANA, SA que a NAV-EPE, entidade responsável pelos
serviços de navegação aérea e respetivos equipamentos de apoio, deva
igualmente ser consultada.
A ANA, SA dará conhecimento desta comunicação e parecer técnico à ANAC Autoridade Nacional de Aviação Civil, entidade responsável pelas servidões
aeronáuticas civis e pela emissão dos correspondeste pareceres nesse
âmbito.
DGAM
Considera dever ser observado o seguinte:
Avaliar o aumento do risco associado ao trânsito de cargas perigosas que
demandam o Terminal de Granéis Líquidos do Barreiro, nomeadamente
durante a execução da obra.
Avaliar com as empresas Transtejo e Soflusa os eventuais riscos e/ou
constrangimentos associados ao transporte de passageiros de/para
Terminal Fluvial do Montijo.
Elaborar e submeter o projeto de assinalamento fluvial temporário para
proteção da obra, durante a fase de construção.
Elaborar e submeter projeto de assinalamento fluvial final, da
acessibilidade marítimo-fluvial e das bacias de manobra e de
estacionamento, incluindo do canal das barcaças.
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oceanográfica definitiva para o Serviço Hidrográfico Nacional (Instituto
Hidrográfico), para atualização da cartografia e das publicações náuticas
nacionais.
DGRM
Considera que o projeto se encontra devidamente justificado, nada havendo
a opor à realização das intervenções previstas, desde que condicionado aos
seguintes aspetos:
O proponente assegure que os titulares de estabelecimentos aquícolas
licenciados no estuário do Tejo são informados das datas de início e fim
das dragagens de modo a que lhes seja possível gerir o processo de
abertura/fecho de comportas, evitando a entrada de água com materiais
em suspensão que possam afetar as espécies estabuladas.
O proponente assegure que as comunidades locais que exercem atividade
de pesca, seja lúdica ou comercial, ou atividade de náutica de recreio, nas
zonas afetadas pelas dragagens ou imersão de dragados, sejam
informadas das datas de início e fim das dragagens, de modo a que lhes
seja possível gerir a sua atividade.
Considerando que a Licença de Utilização do Espaço Marítimo Nacional
para a Imersão de Dragados (TUPEM n° 26/12/2017 DGRM) emitida prevê
um volume máximo de imersão anual de 30 000 m3 de dragados de classe
3, o que poderá não ser suficiente para o projeto em análise, competirá
ao proponente assegurar atempadamente a alteração do TUPEM emitido
ou a solicitação de um novo TUPEM, nos termos previstos na legislação
aplicável.
IMT
Informa que foi solicitada à Infraestruturas de Portugal, S.A., a informação
que se considera como crucial, conforme ofício cuja cópia se anexa, uma vez
que, e no que se refere à fase de exploração é referido do EIA:
"(...), à primeira vista seriam de esperar impactes negativos significativos
relacionados com o aumento do tráfego rodoviário tendo como destino ou
origem o terminal de contentores, e relacionados com o aumento dos níveis
ruído e do congestionamento no final da IC1 e na Av. das Nacionalizações (em
períodos de ponta). Estes impactes potenciais são negativos, indiretos,
prováveis, permanentes, locais e de médio prazo (efeitos aumentarão à
medida que cresce o tráfego de contentores no porto) e de magnitude forte,
tendo em conta a alta densidade populacional no centro do Barreiro e a
presença de uma escola básica (Escola Básica Álvaro Velho)."
(…)
"Estes impactes (tráfego rodoviário no final do IC1 e na Av. das
Nacionalizações) deverão ser bastante minimizados, e deverão passar a ser
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pouco significativos com a execução do projeto associado de nova
acessibilidade rodoviária ao Terminal do Barreiro (da responsabilidade da
Infraestruturas de Portugal e que oportunamente apresentará o projeto das
acessibilidades rodo e ferroviárias e respetivo EIA, definindo as medidas e
mitigação necessárias), que se espera concluído em 2022 (previamente à
entrada em exploração do Terminal do Barreiro)."
Infraestruturas de Portugal, SA
No que respeita à Rede Rodoviária, e tendo como referência o Plano
Rodoviário Nacional (publicado pelo Decreto-Lei n° 222/98, de 17 de Julho,
retificado pela Declaração de Retificação n° 19-D/98, de 31 de Outubro, e
alterado pela Lei n° 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n°182/2003, de
16 de Agosto), as vias de maior proximidade com a área de intervenção são o
IC21/A39, Itinerário Complementar integrado na Subconcessão Baixo Tejo.
Todavia, verifica-se que o afastamento da área de intervenção em relação à
rede existente sob jurisdição desta empresa não compromete a zona de
proteção.
Atento ao novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN)
(Lei n.° 34/2015 de 27 de abril), em vigor desde 27 de julho, o qual regula a
proteção e fixa as condições de segurança e circulação dos seus utilizadores e
as de exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e
conservação, das estradas nacionais constantes do PRN, das estradas
desclassificadas, isto é, não classificadas no PRN, mas ainda sob jurisdição da
IP, SA, bem como das estradas regionais. Neste contexto, o regime de
proteção a aplicar será o estabelecido no número 8° do artigo 32° do EERRN.
Ainda no âmbito das interferências com a área sob jurisdição rodoviária
deverá ser, também, tido em consideração o disposto nos artigos 41°, 42°, 50°
e 51°, 55°, 56° e 64° do acima mencionado EERRN.
No que respeita à Rede Ferroviária, as estruturas de maior proximidade com a
área de intervenção são Linha do Alentejo, o Ramal Barreiro-Quimigal e
Barreiro-Terra, todas com exploração, pelo que se salvaguarda que, as linhas
ferroviárias existentes, em exploração ou não, mantêm-se no Domínio
Público Ferroviário, logo sujeitas ao regime de proteção definido Decreto-Lei
n° 276/2003, de 4 de novembro.
A IP está a desenvolver o "Estudo De Tráfego, Estudo De Viabilidade, Estudo
Prévio E Eia Das Acessibilidades Rodoferroviárias Ao Terminal De Contentores
Do Barreiro" adjudicados ao Consórcio CONSULPLANO VIATÚNEL, Estudos,
Projetos, Planeamento e Fiscalização de Empreendimentos, S.A., prevendo-se
a conclusão em março de 2019 e consequente submissão do mesmo a
procedimento de AIA.
Este projeto, que está a ser desenvolvido em articulação com a APL, configura
um projeto associado/complementar ao projeto objeto de análise do
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presente parecer, no âmbito dos quais informam o seguinte:
1. Após o encerramento do processo de AIA n° 2945 relativo ao Terminal de
Contentores do Barreiro, a Infraestruturas de Portugal, S.A., (IP) suspendeu o
Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental das Acessibilidades ao TCB;
2. Em setembro de 2018, retomou-se o desenvolvimento do Estudo Prévio e
do Estudo de Impacte Ambiental das acessibilidades rodoferroviárias para a
nova localização do Terminal do Barreiro;
3. Durante o atual processo de AIA n° 3030, foram referidas, a título
indicativo, as soluções que estão contempladas no EIA atualmente em
processo de Avaliação de Impacte Ambiental e que permitirão escoar as
mercadorias geradas pelo futuro TCB (traçados apresentados na Figura 8 do
RNT);
4. A definição das acessibilidades rodoferroviárias dependem do ponto de
entrega no futuro TCB, não sendo possível desenvolvê-las simultaneamente
com o projeto do terminal;
5. As novas propostas que estão a ser desenvolvidas para as acessibilidades
foram analisadas e acordadas no âmbito do Grupo de Trabalho constituído
por elementos do Gabinete da Senhora Ministra do Mar, do Gabinete do
Senhor Secretario de Estado das Infraestruturas, Transportes e
Comunicações, Câmara Municipal do Barreiro, APL e IP.
Por fim, há a salvaguardar que, qualquer proposta de intervenção/alteração
na Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas Desclassificadas,
sob jurisdição da IP, SA terá que ser objeto de estudo específico e de
pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as
disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e serem previamente
submetidos a parecer e aprovação da IP, SA.
EDP Distribuição
Não existem objeções ao desenvolvimento do projeto, desde que sejam
cumpridos os seguintes requisitos:
As condições de ligação do Terminal do Barreiro à Rede Elétrica do
Serviço Público (RESP) serão avaliadas em processo próprio, não sendo
abrangidas pelo presente parecer.
No local previsto para a instalação do Terminal do Barreiro existem redes
de Média Tensão de 6 e 15KV e redes de Baixa Tensão, que poderão
constituir um conflito ao desenvolvimento do projeto.
Relativamente à infraestrutura da Rede Elétrica do Serviço Público
documentada no ponto anterior, devem ser garantidas as respetivas
servidões e respeitada as distâncias de segurança regulamentares (nos
termos da legislação em vigor), impostas pelo Decreto Regulamentar n.º
1/92 de 18 de fevereiro de 1992, e as normas e recomendações da DGEG
e do Operador de Rede, nomeadamente garantir o acesso permanente à
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infraestrutura elétrica de serviço público, quer de pessoas quer de meios,
não sendo necessário qualquer autorização específica para o efeito.
Eventuais alterações às redes RESP referidas que possam colidir com o
desenvolvimento do projeto terão que ser solicitadas à EDP Distribuição,
com a devida antecedência, para que possam ser estudadas e avaliada a
imputação de encargos à Entidade Requerente.
Consideração dos resultados da Consulta às Entidades Externas na decisão:
Considera-se que as preocupações das entidades acima referidas são
pertinentes e vão ao encontro do expresso nesta Decisão, que decorre da
avaliação dos vários fatores ambientais.

A consulta pública, de acordo com a Diretiva 2014/52/EU, de 16 de abril de
2014 e, também, com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013
decorreu durante 30 dias úteis, de 26 de outubro a 7 de dezembro de 2018.
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 39 exposições
provenientes das seguintes entidades:

Síntese do resultado da
consulta pública e sua
consideração na decisão

•

Estado-Maior da Força Aérea.

•

Direção Geral do Território.

•

Turismo de Portugal, I.P..

•

Juventude Popular do Barreiro.

•

Partido Ecologista Os Verdes.

•

EDP Distribuição.

•

Associação Barreiro – Património Memória e Futuro.

•

Baía do Tejo.

•

SAPEC Parques Industriais, S.A..

•

Ecodeal.

•

CITRI, S.A..

•

LPN – Liga para a Proteção da Natureza.

•

Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável.

• 26 Cidadãos.
O Estado Maior da Força Aérea informa que, nos termos da servidão do
oleoduto POL NATO de Lisboa-Montijo, estabelecida pelo Despacho do
Ministro da Defesa Nacional, nº 23/MDN/83, publicado no D.R. Nº 276 de 30
novembro de 1983, o parecer é autorizado condicionado. Refere o seguinte:
O oleoduto POL NATO de Lisboa-Montijo (traçado Quimigal), com ligação
à Base Aérea nº 6, (Montijo), de acordo com o despacho de servidão
antes referido tem uma zona de proteção definida por uma largura de 6
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m (centrada ao eixo do oleoduto).
Os projetos de execução de infraestruturas de arruamentos e sinalização
viária, associados à remodelação dos espaços públicos (arruamentos,
circuitos pedonais e cicláveis, estacionamentos, espaços verdes, entre
outros), infraestruturas de distribuição de água e combate a incêndio,
infraestruturas de drenagem de esgotos pluviais e residuais,
infraestruturas de telecomunicações e infraestruturas de distribuição de
energia em baixa tensão e iluminação exterior, devem salvaguardar a
integridade estrutural e funcional do oleoduto, cabendo ao dono de obra
a assunção de responsabilidade sobre quaisquer danos que decorram dos
trabalhos por ele promovidos.
•

As eventuais zonas de sobreposição/intersecção do projeto com o
oleoduto deve ser merecedora de estudo rigoroso, devendo ser sujeito à
consideração da autoridade militar (Comando da BA6) a solução técnica
que venha a ser desenvolvida pelo dono de obra.

Imprecisões quanto ao traçado do oleoduto devem ser esclarecidas in
loco, se necessário, solicitando apoio ao Comando da BA6.
Informa, ainda, o seguinte:
A área de implantação prevista para o cais de contentores corresponde,
em termos de área de desobstrução aeronáutica, à Zona F “Cónica”, com
restrições altimétricas acima da altitude 120,00m;
Os obstáculos críticos do projeto em estudo serão os pórticos PostPanamax, com altitude máxima de 91,50m. Apesar de não ultrapassarem
os limites atualmente em vigor, nos termos da Circular de Informação
Aeronáutica do INAC (CIA 10/2003 de 6 de maio), constituem obstáculos
aeronáuticos, pelo que deve ser acautelada a implementação de
balizagem diurna e noturna.
Refere que, no que concerne com os acessos marítimo-fluviais, a solução 2
interseta o corredor de aproximação/descolagem da pista 08-26 do
aeródromo militar a uma distância superior, resultando, face à solução 3, em
melhor harmonia com a operação aérea.
Destaca, ainda, que no âmbito do projeto do aeroporto complementar de
Lisboa, a solução Montijo, conforme já havia sido exposto pela ANA –
Aeroportos de Portugal, contempla alterações face à servidão aeronáutica em
vigor. Assim, face às alterações, a implantação do cais e zona de manobra
passará a corresponder à zona “Horizontal interior”, que define limitações à
constituição de obstáculos acima de 50,00 m. Como tal, refere que tanto os
pórticos de cais (91,50 m), como o navio de projeto (50,50 m) violam os
limites previstos.
Por último, nos termos do Decreto nº 42090/59 de 7 de janeiro, ressalva que
o projeto final carece de autorização da FA, o qual deve apresentar
informação detalhada de todos os obstáculos, nomeadamente em termos de
•
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implantação, alturas/altitudes máximas e tipo de balizagem diurna/luminosa.
A Direção-Geral do Território refere que dentro do limite da área de
intervenção do projeto do Terminal do Barreiro não existem vértices
geodésicos da Rede Geodésica Nacional (RGN), nem marcas de nivelamento
da Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP).
No entanto, considera que, como o projeto prevê também a constituição de
áreas exteriores ao Terminal, poderão haver algumas marcas de nivelamento
nas proximidades do projeto que sejam afetadas. Como tal, envia uma lista
das marcas que poderão ser afetadas e cuja integridade deverá ser
preservada.
Informa, ainda, que a destruição, no todo ou em parte, ou a inutilização de
um vértice geodésico ou de uma marca de nivelamento pode ser configurado
crime enquadrável no artigo 213º do Código Penal.
Relativamente à cartografia, verifica que nem todas as peças desenhadas
apresentadas têm as coordenadas associadas à quadrícula cartográfica com
visibilidade adequada.
No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), informa que o
“Terminal do Barreiro” se localiza na margem esquerda do estuário do rio
Tejo e abrange a “União das freguesias do Barreiro e Lavradio, no concelho do
Barreiro.
Refere que as peças desenhadas apresentam a CAOP2015, que se encontra
atualizada.
Emite parecer favorável, solicitando contudo, que seja considerado o referido
no que diz respeito à Rede Geodésica.
O Turismo de Portugal considera que o EIA não avalia os eventuais impactes
na prática de surf no estuário do Tejo na chamada “onda do catamarã”.
Alerta, ainda, para a efetiva implementação das medidas de minimização
previstas, em especial ao nível do descritor paisagem, quer através de
soluções de materiais e cores menos impactantes em termos visuais para as
estruturas permanentes a implementar, quer através do desenvolvimento e
implementação de projeto de integração paisagística.
O Partido Ecologista Os Verdes considera que o projeto em análise constitui
uma agressão paisagística da frente ribeirinha do Ribeiro, recentemente
requalificada pela autarquia, uma vez que incide sobre a Av. da Praia, a
marginal no centro da cidade, afetando a sua vista sobre o rio e sobre Lisboa.
Por outro lado, considera que o EIA continua a não avaliar o ecossistema em
causa nem o impacte da implantação do Terminal, da sua laboração e
previsível aumento do tráfego de navios sobre as populações de vertebrados,
peixes e mamíferos.
Refere, ainda, que não pode nem deve ser descurado dado o caráter
bioacumulativo dos metais pesados na cadeia alimentar.
Considera que deveria haver uma maior incidência de amostragens, uma vez
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que a dragagem dos sedimentos pode representar um impacte na qualidade
das águas do estuário e dos ecossistemas.
Considera que todo o projeto nas suas diversas vertentes tem uma avaliação
global de impactes ambientais e não compartimentada.
Refere que o projeto em análise continua a não efetivar uma verdadeira
estratégia de planeamento e organização funcional do sistema de mobilidade
e transportes, a qual se deve exercer em estreita articulação com o modelo
de ordenamento territorial preconizado nos Instrumentos de Gestão
Territorial.
Relativamente ao Ruído, considera que deveriam ser apresentados os dados
consolidados e um extrato do mapa do Ruído para as diferentes fases e
soluções, de forma a possibilitar a avaliação do contributo do TCB e os seus
impactes no território.
Por último, considera que pressupostos ou considerações como a
competitividade do custo da mão-de-obra são uma mais-valia para justificar
uma obra daquela natureza.
A Juventude Popular do Barreiro manifesta-se a favor da construção do
Terminal de Contentores no Barreiro considerando um projeto de enorme
relevância para o desenvolvimento económico e social da cidade. No entanto,
apresenta algumas dúvidas, tais como:
•

O projeto prevê uma possível expansão?

•

De que forma o projeto evitará um possível isolamento do Lavradio
da restante cidade?

•

A sede da empresa que vencer o concurso será estabelecida no
Barreiro?

•

As acessibilidades a construir incluirão travessias para o Seixal e
Montijo?

As dragagens a efetuar não afetarão a fauna e flora circundante,
nomeadamente o Estuário do Tejo?
A EDP Distribuição informa que não existem objeções ao desenvolvimento do
projeto, desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos:
As condições de ligação ao Terminal do Barreiro à Rede Elétrica do
Serviço Público serão avaliadas em processo próprio.
No local previsto para instalação do Terminal do Barreiro existem redes
de Média Tensão de 6 e 15 kV e redes de Baixa Tensão, que poderão
constituir um conflito ao desenvolvimento do projeto.
Relativamente à infraestrutura da Rede Elétrica do Serviço Público
referida no ponto anterior, devem ser garantidas as respetivas servidões
e respeitadas as distâncias de segurança regulamentares.
Eventuais alterações às redes RESP referidas que possam colidir com o
desenvolvimento do projeto terão que ser solicitadas à EDP Distribuição,
•
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com a devida antecedência.
A Liga para a Proteção da Natureza considera que a análise deste projeto é
feita, no atual contexto de um desenvolvimento sustentável, num total
desrespeito dos compromissos assumidos por Portugal em fóruns
internacionais de conservação da natureza e da biodiversidade e de
desenvolvimento sustentável.
Refere que este projeto, como foi apresentado e no contexto em que se
insere, encontra-se também num total desrespeito pela Estratégia Nacional
de Conservação da Natureza e da Biodiversidade.
A LPN apresenta o seu parecer desfavorável ao EIA por considerar que este
não se adequa ao projeto proposto de um novo terminal do Barreiro.
As razões apontadas são as seguintes:
• A ausência de uma análise de impactes cumulativos;
• A inadequabilidade do estudo apresentado que justifica a localização
de imersão de dragados;
• A descrição metodológica para a amostragem, análise e classificação
dos sedimentos a dragar não é conclusiva quanto à conformidade.
A Zero refere que a Política Europeia para os Portos preconiza que se deverá
melhorar o perfil ambiental dos portos, dado que as atividades portuárias
têm um impacte significativo em termos de emissões, ruído, poluição das
águas e dos solos e fragmentação dos habitats.
No entanto, refere que nada daquelas recomendações são visíveis no projeto
em análise. Refere que os impactes sobre as populações, como a qualidade
do ar e o ruído, são inexplicavelmente minimizados. E mesmo os impactes
sobre património são também minimizados ou nem sequer considerados.
Refere, ainda, que todos os projetos conexos, imprescindíveis são projetados
para uma avaliação futura, evitando assim uma avaliação mais realista dos
verdadeiros impactes ambientais do projeto.
Refere que outros projetos previstos, como o Terminal de Sucata da
Siderurgia, no rio Coina, não são sequer mencionados.
Como tal, considera que o projeto deverá ser reavaliado, tendo em
consideração todos os projetos essenciais ao funcionamento da
infraestrutura.
Para além disso, e tendo em conta os vários projetos que a Administração do
Porto de Lisboa tem previstos para a zona do Estuário do Tejo, deverá ser
feita uma avaliação conjunta dos impactes cumulativos de todos eles.
Face ao exposto, a Zero emite parecer desfavorável, exigindo que sejam
cumpridos os requisitos da legislação de AIA, no que se refere à avaliação dos
impactes cumulativos de todos os projetos associados e conexos ao projeto
em análise.
A Associação Barreiro – Património Memória e Futuro considera que o
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projeto em análise, mantém uma configuração essencialmente idêntica à que
já foi reprovada e põe diretamente em causa o essencial do rico património
industrial, que nele existe, devido à extensão da área que é afetada.
Manifesta preocupação quanto à dimensão do projeto em análise, cujas
consequências colocam em causa o desenvolvimento de projetos sustentados
nos domínios culturais, ambientais, paisagísticos e turísticos, tendo em conta
a inserção em áreas sensíveis e classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº
142/2008, de 24 de julho, integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas
(criada pelo Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de janeiro) e na Rede Natura 2000
(cujo Plano sectorial foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº
115-A/2008, de 21 de julho), tais como:
•

Sítio de Importância Comunitária (SIC) “Estuário do Tejo”
(PTCON009), a cerca de 2 km a nordeste.

•

Zona de Proteção Especial (ZPE) “Estuário do Tejo” (PTZPE0010), a
cerca de 2 km a nordeste, com uma pequena “ilha” classificada na
zona de Sarilhos Pequenos (cerca de 4,5 km a este).

•

Important Bird Area (IBA) “Estuário do Tejo” (IBA PT021), a cerca de 2
km a nordeste.

•

Reserva Natural do Estuário do Tejo (decreto-Lei nº 565/76, 19 de
julho), a cerca de 12,5 km a nordeste.

•

Sítio RAMSAR “Estuário do Tejo”, também a cerca de 12,5 km a
nordeste.

•

Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da
Machada, aprovada por deliberação da Câmara Municipal do
Barreiro, a cerca de 4 km a sul.

•

Sítio de Alburrica e do Mexilhoeiro e seu Património Moagueiro,
Ambiental e Paisagístico, classificado como Sítio Interesse Municipal
(SIM) por deliberação do executivo da Câmara Municipal do Barreiro,
a cerca de 2,3 km a sudoeste.

•

Igreja da Misericórdia do Barreiro, classificada como Monumento de
Interesse Municipal, por deliberação da Câmara Municipal do
Barreiro, a cerca de 1,5 km a sudoeste.

•

Portal Manuelino da Ermida de São Sebastião, classificado como
Monumento de Interesse Municipal, por deliberação da Câmara
Municipal do Barreiro, a cerca de 1,6 km a sudoeste.

•

Edifício dos Paços do Concelho do Barreiro, classificado como
Monumento de Interesse Municipal, por deliberação da Câmara
Municipal do Barreiro, a cerca de 1,8 km a sudoeste.

•

Conjunto de imóveis ligados à atividade industrial e à obra social da
Companhia União Fabril (CUF), que se encontra em vias de
classificação, de onde se destacam, pela proximidade à área do
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

33

projeto, o Silo de enxofre, a cerca de 1,1 km a sul, e o aglomerado
que inclui o Bairro Operário de Santa Bárbara, o Mausoléu de Alfredo
da Silva, os edifícios da antiga central a vapor e edifícios da primeira
geração do Eng. Stinville, a cerca de 1 a 2 km a sul).
Complexo ferroviário do Barreiro, que se encontra em vias de
classificação, a cerca de 2 km a sudoeste.
Verifica, ainda, que se pretende construir dois terminais do Barreiro, sendo
um de Contentores e outro de Barcaças. Conclui, também, que o Cais se
prolonga pela Frente da Avenida Bento Gonçalves, também conhecida por Av.
da Praia, sendo que a Projeção Perpendicular do topo do cais vai bater no
Campo Polidesportivo daquela avenida, a Oeste do Clube de Vela, solução
que continua a impedir o usufruto da paisagem privilegiada sobre Lisboa.
A Ecodeal reforça que todos os sedimentos, independentemente da classe,
para serem geridos como resíduos, deve o seu produtor/detentor fazer a
classificação dos resíduos nos termos da LER, Lista Europeia de Resíduos.
Refere que a escolha do código LER que melhor classifica um determinado
resíduo deverá ser feita com base na descrição do capítulo e subcapítulo e
por fim no processo de fabrico que lhe deu origem, tal como se pode ver em
detalhe no parecer em anexo ao relatório de consulta pública.
No que diz respeito à determinação das características de perigosidade, a
decisão 12014/955/EU, da Comissão, de 18 de dezembro, refere que a
mesma deverá ser feita de acordo com o estabelecido no regulamento (CE) nº
1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro (CLP).
Refere, ainda, que as características de perigosidade poderão ser aferidas
através de determinação analítica usando-se para tal os métodos de ensaio
descritos no regulamento (CE) nº 440/2000 da Comissão, de 30 de maio.
Salienta que só poderão utilizar-se métodos que envolvam ensaios em
animais, na aceção da Diretiva 86/609/CEE, do Conselho, de 24 de novembro,
se não forem possíveis outras alternativas que proporcionem uma adequada
fiabilidade e qualidade dos dados.
A Baía do Tejo, SA, salienta o seguinte:
A importância do projeto em análise no desenvolvimento dos eixos do
Plano Estratégico do Arco Ribeirinho Sul, especificamente no que diz
respeito ao reforço da atividade económica e criação de equipamentos
âncora que possam tornar-se elementos dinamizadores de uma Área
metropolitana mais competitiva.
O Terminal do Barreiro permitirá reforçar os 5 eixos prioritários de
intervenção do Arco Ribeirinho Sul:
Atividades económicas – instalação de atividades económicas,
relacionadas e interdependentes da atividade portuária
qualificada e compatível com as novas vocações dos territórios e
geradoras de emprego qualificado.
•
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Equipamentos – o reforço da atividade portuária do Barreiro com
a instalação de um novo equipamento – Terminal – permite
induzir novas atividades económicas.
Mobilidade e acessibilidades – requalificação de redes de
acessibilidade existentes e potenciar novas ligações à área urbana
da cidade.
Ambiente e paisagem – a implementação do TB terá impactes na
frente ribeirinha, pelo que deverá permitir a valorização do
estuário para atividades económicas, mas também de recreio e
lazer, garantindo igualmente a preservação da paisagem da
cidade.
Identidade e valores socioculturais – o reforço da atividade
portuária no Barreiro, existente há mais de um século, permite o
reforço da identidade do território como polo económico
diretamente ligado ao Rio Tejo.
A Baía do Tejo enquanto proprietária do território atualmente ocupado
pelo Parque Empresarial e entidade responsável pela promoção do
projeto Arco Ribeirinho Sul, constitui-se um importante stakeholder na
discussão da revisão do PDM do Barreiro e desenvolvimento do Plano de
urbanização para aquela área.
O Plano de Urbanização do Território da Quimiparque e Área Envolvente
(PUTQAE), em desenvolvimento e amplamente discutido com a
população da cidade, prevê uma área destinada a um novo terminal da
Administração do Porto de Lisboa, embora não totalmente coincidente
com áreas de projeto agora em discussão. No entanto, o TB compatibilizase com grande parte dos objetivos do PUTQAE, que deverá ser objeto de
uma nova avaliação para poder articular-se com o projeto.
Existindo um cenário definido para a implantação do Terminal do Barreiro
e encontrando-se em estudo pela Infraestruturas de Portugal os acessos
rodoferroviários, é indispensável elaborar um Estudo Urbanístico de toda
a área envolvente para garantir a adequada integração do TCB no tecido
urbano-industrial adjacente, potenciando a sua mais-valia social e
económica, concretizando a definição em termos de usos, ocupação e
eixos estruturantes do território da Baía do Tejo, permitindo fornecer as
bases para a revisão do PUTQAE.
A Baía do Tejo com a CMB, APL e IP encontra-se a desenvolver o Estudo
Urbanístico de Reconversão da Área Portuária e Industrial do Barreiro.
A implantação do TB está alinhado com os objetivos e com a política da
empresa, constituindo-se como fator positivo no reforço da
competitividade do Parque Empresarial, gerando impactes positivos
diretos e indiretos com geração de emprego, capacitação das empresas e
desenvolvimento económico para a cidade.
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A perda do potencial da qualidade cénica da atual frente ribeirinha
deverá ser minimizado com a adoção de medidas que mitiguem os
aspetos menos positivos e que posam potenciar e valorizar as
características da zona ribeirinha e a relação da cidade com o rio.
O TB deverá funcionar em articulação com a utilização do Estuário para
atividades de recreio e lazer, considerando igualmente importante o
enquadramento paisagístico do espaço-canal TTT, evitando que uma área
expectante se torne numa zona desqualificada.
O tratamento da morfologia do terreno e a inclusão de zonas de acesso
público com forte componente natural deverão estar previstas e
contribuirão para uma redução do impacte do terrapleno e da operação
do Terminal.
Os acessos previstos no EIA não devem constituir-se com barreiras à
mobilidade da cidade e particularmente do Parque Empresarial, mas sim
resolver estrangulamentos existentes e fomentar a criação de um espaço
urbano qualificado e uma malha coesa.
O Estudo Urbanístico de Reconversão da Área Portuária e Industrial do
Barreiro deverá prever a consolidação de três áreas do território: Área
Logística e Industrial (Zona Norte); Área Empresarial (Zona Central) e Área
Urbana (Zona Poente).
A SAPEC aponta um conjunto de questões que se encontram por abordar no
EIA, tais como:
Realização da necessária Avaliação Ambiental Estratégica, considerando o
enquadramento e a análise das infraestruturas portuárias já existentes no
país.
Levantamento e ponderação das alternativas de localização, conjugadas e
complementadas com o conjunto de infraestruturas e o contexto já
existentes.
Realização de análises de compatibilização e integração dos projetos
infraestruturantes em estudo no país, nomeadamente do Aeroporto do
Montijo, Terceira Travessia do Tejo e Terminal do Barreiro.
Análise e ponderação de consequências da alternativa de relocalização do
Terminal de Líquidos da Tanquipor.
Avaliação de custos de indeminização e/ou relocalização do Terminal de
Líquidos da Tanquipor, bem como identificação da entidade responsável
pelos mesmos.
Análise e contabilização dos custos associados às infraestruturas
complementares e de apoio ao Terminal do Barreiro.
Esclarecimento quanto à possibilidade de o Terminal do Barreiro implicar
a desmobilização dos terminais localizados na margem Norte do rio Tejo.
Indicação do facto de o Terminal do Barreiro, no imediato ou em fase
posterior, considerar a movimentação de carga geral e/ou graneis
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(sólidos e líquidos), para além das operações anunciadas no EIA para
contentores.
Impactes económicos nos restantes portos do país derivados da
concretização do Terminal do Barreiro, nomeadamente no porto de
Setúbal e de Sines.
Esclarecimento quanto à eventual intervenção do Estado Português na:
Construção de acessibilidades e infraestruturas rodoferroviárias
no hinterland do Terminal.
Construção de acessibilidades marítimas de primeira instância no
rio Tejo.
Manutenção periódica anual do canal de navegabilidade.
Melhoria da acessibilidade marítimo-fluvial entre o Terminal do
Barreiro e o Terminal de Castanheiro do Ribatejo, de primeira
instância.
Manutenção periódica anual do canal de navegabilidade
marítimo-fluvial entre o Terminal do Barreiro e o Terminal de
Castanheira do Ribatejo.
A CITRI, S.A. questiona a razão pela qual os sedimentos provenientes da
dragagem não foram classificados de acordo com a Lei-quadro dos resíduos.
Sugere a realização de análises aos dragados, de acordo com a legislação em
vigor, para classificação de resíduos para posterior definição de destino mais
adequado segundo a hierarquia de gestão de resíduos e o princípio da
proteção do ambiente.
A maioria dos cidadãos e, ainda, a Barreiro Progresso manifestam-se contra
o projeto em análise destacando-se as seguintes razões: impactes na
paisagem; impactes no turismo; impactes na qualidade do ar; destruição de
praias, pela ondulação criada; impactes no ambiente sonoro; ausência de
estudos de acessos e mobilidade com as características e traçados das
acessibilidades ferroviária e rodoviária; não se encontram garantidos os
canais de acessibilidade ferro e rodoviário ao TBC através dos canais definidos
para a TTT; aumento de tráfego; não salvaguarda os pressupostos
estratégicos do PUTQAE; e, impossibilidade da instalação de indústrias não
poluentes.
Mencionam-se de seguida, por cidadão, os aspetos relevantes dos seus
pareceres:
Favorável ao projeto.
Favorável à construção do Terminal, no entanto, deverá estar
contemplado uma via de acesso exclusiva.
Favorável à solução 3.
•

Sugere a criação de: acessos, de barreiras visuais e sonoras, de
contrapartidas que melhorem as ligações marítimas, de laser e
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desportivas, de um porto de recreio a explorar pelos 3 clubes existentes e
de novos espaços verdes.
•

Considera que deveria ter sido realizada uma Avaliação Ambiental
Estratégica, uma vez que há diversas localizações possíveis que não foram
estudadas e comparadas; Setúbal poderia ser uma melhor solução
porque já tem, e está em ampliação, um porto de águas profundas; e que
a parede de contentores irá prejudicar o Barreiro e as potencialidades dos
espaços urbanos ribeirinhos para os habitantes e para o turismo.
Apresenta os seguintes comentários:
•

A justificação apresentada parece insuficiente por ausência de
comparação do impacte económico e da perda de competitividade
externa com as alternativas existentes.

•

É exagerada a previsão para o navio de projeto: a sonda no canal de
aproximação é de 6 a 7 m e na zona de manobra é 0 (comprimento
do navio 350m), o que para um calado desejável de 14 m obriga a
dragagens profundas; existe colisão com a rota do barco do Montijo
que terá de se deslocar para onde existem hoje baixios (obrigando a
dragagens não pagas pelo concessionário do terminal).

•

Segundo estudo do LNEC, os valores indicados para as dragagens
anuais são otimistas, o que justifica a recomendação de se realizarem
já experiências de determinação de taxas de assoreamento tanto
quanto possível próximas das condições reais; igualmente se receia
que os custos estimados para as dragagens sejam otimistas (2€/m3,
quando poderá ser 5€/m3); a localização do Terminal do Barreiro é
desfavorável do ponto de vista do assoreamento dada a sua
exposição aos ventos dominantes N e SW, pelo que se consideram
otimistas os valores apresentados, tanto mais que os custos de
dragagens deverão ser assumidos pelo concessionário; recomenda a
sobreposição da carta náutica ao projeto do porto para avaliar
adequadamente as necessidades de dragagens.

•

Enquanto terminal de contentores de volume significativo para navios
de 8000 TEU o terminal do Barreiro não parece, pelo exposto, ser
uma boa solução; no entanto, a sua valência como porto fluvial, de
ligação a portos fluviais a montante, como receção de transhipment e
como terminal ferroviário com ligação a Setúbal e Poceirão é
importante, sendo desejável para navios de menor calado,
mantendo-se os terminais de Alcântara e Santa Apolónia e
preparando-se o fecho da Golada e um futuro porto de águas
profundas na Cova do Vapor-Bugio;

Recomenda a realização de ensaios para determinação experimental
da taxa de assoreamento.
Considera que para o funcionamento correto do Terminal de Contentores
•

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

38

no Barreiro é necessário que:
•

O transporte dos contentores seja feito exclusivamente por viaférrea;

•

As dragagens a efetuar sejam precedidas dos estudos técnicos
elaborados por técnicos altamente qualificadas e idóneas sobre
aquela matéria.

•

Seja estudada cuidadosamente a deposição do material dragado
para a formação do terrapleno e analisada a consolidação dos
lodos de forma a obviar os efeitos colaterais referidos.

•

No que se refere ao material de dragagem com produtos
contaminados sejam estudados cuidadosamente a sua
manipulação e ser sujeito a tratamento posterior qua as melhores
práticas recomendem.

•

Ponderar a travessia ferroviária pesada (em exclusivo), na ligação
entre as duas margens para servir em simultâneo o TCB e o NAL
no CTA.

A utilização de barcaças seja abandonada pois será dinheiro gasto
desnecessariamente e uma má solução.
Manifesta-se contra o projeto em análise pelas seguintes razões:
•

•

Em termos de estratégia de desenvolvimento regional, o Projeto
compromete o futuro, por ser um vetor unidirecional que inviabiliza
outras direções e projetos multidimensionais para a vasta área da exCuf/Quimigal, que se transformará num gigantesco parque de
contentores.

•

Do ponto de vista económico a criação de novas empresas e de
postos de trabalho será irrelevante, quer pela crescente
automatização de processos, quer pela transferência de operadores
do Porto de Lisboa, se for avante a orientação subjacente de trazer
todos os terminais da margem direita.

•

A perspetiva mais ou menos explicita, de trazer todos os contentores
de Lisboa, configura uma perda para a economia da cidade que não
deve assentar unicamente no Turismo.

•

Do ponto de vista do interesse nacional o investimento de 600
milhões de euros (mais acessibilidades) na construção de um Porto
Fluvial obrigando a dragagem de milhões de toneladas, só se
justificaria se não houvesse alternativas menos onerosas (ampliação
do Porto de Lisboa, alargamento do Porto de Setúbal, aumento de
capacidade dos Portos de Sines e Leixões).

•

A ampliação do Porto “natural” de Lisboa que está longe de estar
esgotado não gastando praticamente nada em dragagens e com
melhores acessos rodoviários e ferroviários.
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•

Em termos de impactes ambientais, ecológicos e paisagísticos, o
projeto é altamente agressivo, por “roubar o rio à cidade”, “tapar” a
mais bonita marginal de todo o curso do Tejo, mexer em milhões de
toneladas de lodos e areias mais ou menos contaminadas, criar um
“muro” de contentores que tapará as “vistas” e colocará o Lavradio
num gueto.

•

Do ponto de vista da segurança, o Projeto cria sérias limitações à
projetada Terceira Travessia do Tejo, empurrando, segundo o EIA2018, o seu traçado para uma área proibida pela Diretiva de Seveso (a
menos de 500 metros do Porto de Armazenamento de Líquidos
Perigosos). O próprio TCB/L, com instalações portuárias a menos de
500 metros, também cairá nessa alçada.

•

Não foi feito o estudo prévio, nem a contabilização de custos
respetivos, para a retirada rodoviária de contentores, impossível
pelas vias atuais já saturadas, obrigando à construção de viadutos de
razoável complexidade e significativos custos. A aventada Ponte para
o Montijo afigura-se muito problemática pelos impactos ambientais
negativos previsíveis.

•

Também não foi estudado o transporte por via ferroviário, nem foi
feita a sua quantificação, que se afigura de concretização complicada
por obrigar à construção de obras de arte em ponte ferroviária
elevada, como elevados custos. É liminarmente rejeitável qualquer
solução que corte as vias rodoviárias e coloque o Lavradio num gueto.

A proposta solução parcial de retirar contentores em barcaças, além
de introduzir mais entropia na navegabilidade do estuário, aumenta
os impactes negativos nas margens da cidade (ruído, poluição,
agitação das águas). As barcaças subindo pelas margens de reserva do
Tejo até um projetado parque rio acima, obrigam a mais dragagens e
a passear os contentores até à margem norte.
Discorda que se continue a investir no, já muito, saturado, setor terminal
do estuário do Tejo insistindo fazer um porto de águas profundas num
estuário, quando existe Sines e eventualmente Leixões.
Aponta críticas ao processo de consulta pública.
Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão
Salientam-se os principais aspetos negativos mencionados, parte dos quais
vão ao encontro das preocupações da CA: impactes no Turismo, impactes no
ambiente sonoro e na qualidade do ar, impactes nas praias e na prática de
surf no estuário do Tejo, na “onda do Catamarã”, agressão paisagística da
frente ribeirinha do Ribeiro, recentemente requalificada pela autarquia,
impedindo o usufruto da paisagem privilegiada sobre Lisboa, perda do
potencial da qualidade cénica da atual frente ribeirinha; os impactes
decorrentes do aumento de tráfego de navios sobre as populações de
•
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vertebrados, peixes e mamíferos, no atual contexto de um desenvolvimento
sustentável o projeto encontra-se em desrespeito dos compromissos
assumidos por Portugal em fóruns internacionais de conservação da natureza
e da biodiversidade e de desenvolvimento sustentável (designadamente da
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade);
ausência de análise dos impactes cumulativos; afetação do rico património
industrial existente, devido à extensão da área que é afetada a qual coloca
em causa o desenvolvimento de projetos sustentados nos domínios culturais,
ambientais, paisagísticos e turísticos, não salvaguarda os pressupostos
estratégicos do Plano de Urbanização do Território da Quimiparque e Área
Envolvente (PUTQAE) e a necessidade deste Plano ser objeto de uma nova
avaliação para poder articular-se com o projeto, efeito barreira sobre a
povoação do Lavradio.
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Informação das
entidades legalmente
competentes sobre a
conformidade do projeto
com os instrumentos de
gestão territorial, as
servidões e restrições de
utilidade pública e de
outros instrumentos
relevantes

Relativamente ao fator Ordenamento do Território verifica-se que o projeto
colide com as orientações e normas do Plano Regional de Ordenamento do
Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) conforme a RCM n.º
68/2002, de 7 de fevereiro e publicado no Diário da República nº 82, I Série –
B de 08/04/2002, para a Área Estruturante Primária do Estuário do Tejo.
Relativamente a intervenção nesta Área a Orientação setorial é no sentido de
garantir a proteção e manutenção dos recursos hídricos, águas interiores,
estuários, águas subterrâneas e litorais, elementos fundamentais para a
sustentabilidade da AML.
Desta forma pretendendo-se nesta Área a criação de uma plataforma e um
canal de acesso, não respeitando/preservando as integrais características do
Estuário, são expectáveis impactes negativos muito significativos (porque
colocam em causa a função ecológica da área, devido à alteração do seu
carácter para zona portuária), de magnitude forte (devido à dimensão da
plataforma e do canal), diretos e eventualmente indiretos (caso interfiram
com áreas adjacentes ao projeto), permanentes, irreversíveis, imediatos e de
âmbito local.
Para o local vigora o Plano Diretor Municipal do Barreiro conforme a RCM nº
26/94, publicado a 04/05/1994 e sujeito a posteriores alterações. Tendo em
conta que o terminal é uma infraestrutura designadamente para
importar/exportar mercadorias necessárias a diferentes atividades
económicas verifica-se que o projeto na parte abrangida pelo PDM não
conflitua com o disposto naquele IGT.
Relativamente à Reserva Ecológica Nacional verifica-se que o território em
causa é exterior ao concelho do Barreiro, pelo que é aplicável o artigo 42.º do
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º
239/2012, de 2 de novembro. A área do Terminal configura ações previstas
como interditas no âmbito do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro, uma vez que se traduzem em:
Vias de comunicação (dragagens de estabelecimento);
Escavações e aterros (terrapleno e cais);
Obras de construção (intervenções sobre o terrapleno e cais).
Da avaliação efetuada considera-se que quer o terrapleno e o cais acostável,
quer as construções e as pavimentações levarão à perca das funções atuais de
uma área na ordem dos 97 ha e sua artificialização, de forma
definitiva/permanente, verificando-se a perda de uma área muito significativa
de REN, logo na Fase 1 do projeto. O terrapleno e o cais acostável implicarão
também a perda do ecossistema bentónico diretamente afetado
(correspondente à área ocupada por ambos), bem como a perturbação dos
ambientes pelágico e bentónico, adjacentes.
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Quanto às dragagens, importa analisar de que forma interferem com as
funções estabelecidas no Anexo I, do Regime da REN. Assim e nos termos
desse anexo, o projeto abrange águas de transição e respetivos leitos,
margens e faixas de proteção onde podem ser realizados os usos e ações que
não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i)
Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
ii)
Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha.
Em relação à primeira função, as dragagens resultaram na perda de habitat
bentónico e afetação do habitat pelágico, representando efeitos diretos
potenciais sobre a fauna bentónica e ictiofauna. Quanto à segunda função os
impactes das dragagens na hidrodinâmica e regime sedimentar resultam na
dispersão de dragados durante as operações de dragagem, no aumento da
hidrodinâmica e do transporte de sedimentos não coesivos, na diminuição da
hidrodinâmica e aumento da deposição de sedimentos coesivos na área do
projeto, na alteração dos tempos de residência da água e na alteração do
prisma de maré.
Relativamente às dragagens periódicas de manutenção, principal impacte da
fase de exploração, e que no âmbito deste regime se configuram como
“Beneficiação de infraestruturas portuárias e de acessibilidades marítimas
existentes”. Para garantir que este uso é compatível com os objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais
das áreas integradas em REN, é ainda necessário que as dragagens de
manutenção não coloquem em causa, também as funções mencionadas das
áreas, nos termos do anexo I, daquele diploma legal, acima mencionadas.
Quanto à primeira função acima mencionada, foram avaliados os impactes
das dragagens periódicas de manutenção tendo-se considerado que os
impactes negativos resultarão na afetação dos meios bentónico e pelágico, e
no risco de contaminação dos habitats aquáticos devido ao aumento do risco
de acidentes que envolvam a libertação de substâncias poluentes.
Face ao exposto, da avaliação efetuada, considera-se que, dados os impactes
significativos a muito significativos nos sistemas ecológicos e na verificação do
cumprimento das funções previstas no Anexo I do DL n.º 166/2008, na
redação do DL n.º 239/2012 e, apesar da alegada indispensabilidade da
infraestrutura portuária e da especificidade, designadamente, das matérias
relacionadas com a “hidrodinâmica e regime sedimentar” (que enquadra a
função manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha), com os
recursos hídricos e com a ecologia, genericamente, não estão reunidas
condições para a viabilização do projeto.
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Razões de facto e de
direito que justificam a
decisão

De acordo com o proponente a localização de um novo Terminal de
Contentores no Porto de Lisboa, com capacidade para receber navios de
grande porte, tem vindo a ser objeto de estudo e discussão desde finais da
década da 80 do século XX, data de elaboração do 1º Plano Estratégico do
Porto de Lisboa – 1990-1992.
A evolução positiva do tráfego de contentores no Porto de Lisboa verificada
nas últimas décadas, a par com o aumento da dimensão dos navios portacontentores e as previsões de continuação do aumento do tráfego de carga
contentorizada a nível mundial levaram a APL a equacionar diversas
localizações alternativas para a construção de um novo Terminal no Porto de
Lisboa que permita dar resposta, não só ao aumento expectável da procura,
mas também às novas exigências que se colocam às infraestruturas
portuárias, em termos de capacidade de receção de navios com maior porte e
maiores calados, quer ao nível dos cais, quer ao nível dos fundos
disponibilizados.
Refere-se no EIA que tendo em conta que a maior parte das diversas
localizações estudadas e analisadas ao longo dos anos foram sendo excluídas,
face a constrangimentos diversos de índole técnica relacionados com
acessibilidades marítimas e terrestres, bem como características
geológicas/geotécnicas dos locais, entre outros, mais recentemente foi
estudada a viabilidade económico-financeira das localizações consideradas
viáveis, ou seja, Trafaria e Barreiro.
A decisão de abandonar a localização de um novo terminal na Trafaria,
essencialmente vocacionado para o transhipment, concorrente ao terminal
do porto de Sines, foi adotada em 2014 pelo XIX Governo Constitucional na
sequência, quer da forte contestação pública dos Municípios e das
populações, em particular do Município de Almada, porquanto o mesmo para
além dos fortes impactes sobre a comunidade local, contraria o estabelecido
em Plano Diretor Municipal que perspetiva o desenvolvimento da Trafaria
numa vertente de requalificação urbana e turística, quer dos estudos técnicos
da AT Kearney que referem fortes limitações e impactes ao nível da
construção das acessibilidades ferroviárias e da ausência de espaços para a
localização de áreas logísticas adjacentes.
De acordo com o proponente entre os argumentos mais valorizados da
localização do projeto constam a facilidade de ligações estruturantes para
todo o hinterland, dada a proximidade à rede ferroviária nacional e a
possibilidade de ligação aos principais eixos de hierarquia superior da rede
rodoviária nacional. Ao nível da acessibilidade ferroviária, a localização do
Terminal do Barreiro é igualmente favorável, uma vez que tem facilitada a
ligação à rede ferroviária nacional.
De acordo com o proponente, outro aspeto importante, é a existência de
amplas áreas de solo expectante (350 – 400 ha, segundo AT Kearney, 2014)
na zona (Parque Empresarial do Barreiro e zonas sob jurisdição portuária Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
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APL), cuja utilização pode ser afeta a um espaço logístico-industrial, desde
que reabilitado, em condições muito atrativas, dado o natural interesse
estratégico e sinergias no desenvolvimento deste tipo de atividades em
espaço contíguo a um terminal desta natureza e dimensão.
Face ao exposto, considera a APL que o projeto encontra fundamentação e
justificação e que a localização Barreiro é aquela que reunirá, face a todo o
historial e à conjuntura atual, as melhores condições para acolher o novo
terminal de contentores do Porto de Lisboa.
Considera o proponente que se justifica, desta forma, o planeamento e
implementação de um novo Terminal de carga no Porto de Lisboa, tal como já
era preconizado no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa
de 2007 (PEDPL – horizonte 2025), no Plano Estratégico dos Transportes
(PET), para o horizonte 2011-2015 (aprovado pela RCM nº 45/2011, de 13 de
outubro de 2011) e identificado no Plano Estratégico dos Transportes e
Infraestruturas – PETI3+, para o horizonte 2014-2020 (aprovado pela RCM nº.
61-A/2015, de 18 de junho de 2015) como investimento prioritário e principal
a realizar no Corredor da Fachada Atlântica da Rede Transeuropeia de
Transportes (RTE-T).
Mais recentemente, na Estratégia para o Aumento da Competitividade da
Rede de Portos Comerciais do Continente – Horizonte 2026 (RCM nº
175/2017, de 24 de novembro), o Terminal do Barreiro foi incluído no
conjunto de intervenções a efetuar no Porto de Lisboa.
Relativamente ao Terminal do Barreiro, os estudos de mercado e de
viabilidade económico-financeira do novo terminal de contentores
desenvolvidos pela AT Kearney (2014) para o Porto de Lisboa, estimam que
este pode vir a registar um valor de 0,6 milhões de toneladas em 2025, que
continuará a crescer até atingir um valor de 1,4 milhões de TEU em 2040, e de
2,3 milhões de TEU no ano horizonte da estimativa realizada neste estudo, o
ano de 2048, período em que se encontrará já esgotada a capacidade prevista
para as duas fases deste terminal (1,7 milhões de TEU).
Ainda de acordo com o EIA são já identificadas um conjunto de
condicionantes ao projeto, que se prendem com projetos estruturantes
previstos para a mesma zona, mas cuja concretização ainda é incerta,
nomeadamente TTT, cuja localização condiciona a localização do projeto;
questões ligadas à qualidade física e química dos sedimentos a dragar face à
necessidade de dragagens de primeiro estabelecimento e de dragagens de
manutenção do canal e bacias de manobra e de estacionamento, numa zona
interior do estuário; a hidro e morfodinâmica do estuário, bem como a
eventual existência de vestígios arqueológicos subaquáticos, conhecidos ou a
detetar na prospeção a efetuar; por último, o Plano de Urbanização para o
Território da Quimiparque e Área Envolvente (PUTQAE), apresentado em
2008; e, a Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos
Comerciais do Continente – Horizonte 2026, que prevê que a Fase 1 deste
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projeto seja executada na sua totalidade com recurso a financiamento
privado. Por esta razão, o projeto só será concretizado caso haja privados
interessados na sua execução e exploração.
Face à identificação e avaliação de impactes efetuada pela CA, considerou-se
que os fatores determinantes na avaliação do projeto do Terminal do Barreiro
são os Recursos Hídricos, a Hidrodinâmica e Dinâmica Sedimentar (nos quais
se inclui a Qualidade dos Sedimentos, Sistemas Ecológicos associados à
Diretiva Quadro da Água), o Ordenamento do Território e a Socioeconomia.
Como relevantes foram considerados os seguintes fatores: Geomorfologia,
Geologia e Riscos Geológicos, Ambiente Sonoro e Vibrações, Património e
Paisagem.
Em termos Socioeconómicos considera-se que o projeto do Terminal do
Barreiro representa uma expansão muito significativa das instalações e do
desempenho do Porto de Lisboa. O projeto envolve, no entanto,
componentes com efeitos significativos no contexto de influência do estuário,
destacando-se no âmbito socioeconómico as atividades económicas, os locais
de acostagem existentes, as funções sociais das travessias, assim como as
áreas urbanas da envolvente. Trata-se também de um prolongamento da
plataforma terrestre, assumindo a forma de substituição de espaço marítimofluvial por espaço terrestre. Releva contudo um enquadramento onde a
atividade portuária e industrial é significativamente representativa,
reafirmando-se a vocação portuária e industrial, tendo associado novas
oportunidades de emprego e de qualificação, assim como pela possibilidade
de ser implementado e desenvolvido num contexto de qualificação mais
atualizado, favorecendo uma melhor articulação com a área empresarial e
populacional do concelho.
Relativamente aos Recursos Hídricos Superficiais as principais ações do
projeto passíveis de causar impactes negativos são: a instalação e atividade
dos estaleiros e frente de obra; as dragagens de estabelecimento; as
dragagens de manutenção; a imersão de dragados; a construção do
terrapleno e do cais de acostagem; o potencial derrame de óleos e
lubrificantes no estuário devido ao tráfego e abastecimento de navios; a
produção de águas residuais domésticas e pluviais no Terminal e o tráfego
marítimo-fluvial.
A estes impactes acrescenta-se ainda a alteração das condições
hidromorfológicas do estuário, nomeadamente a alteração dos fundos e das
margens, a ocupação de parte do estuário pelo terrapleno, incluindo uma
área de reserva cujo destino e funcionalidade se desconhece e a alteração da
profundidade, de aproximadamente 5 m para 16 m, com as resultantes
alterações sobre o meio aquático e capacidade de suporte das comunidades
biológicas aquáticas.
A avaliação dos impactes apresentada no EIA é detalhada, porém considerase que em relação aos fatores recursos hídricos, qualidade dos sedimentos e
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sistemas ecológicos os impactes se encontram fortemente subavaliados face
às características e dimensão do projeto e à situação atual apresentada,
conforme foi demonstrado na análise específica destes fatores.
No que se refere aos Recursos Hídricos Superficiais, os principais impactes
identificados (todos de sentido negativo) relacionam-se com o aumento da
turbidez da coluna de água (aumento do teor de sólidos, com menor
penetração de luz e consequência direta na produtividade primária), a
ressuspensão da matéria orgânica depositada nos fundos e remobilização de
nutrientes (de entre os quais a amónia, à qual está associada toxicidade) com
redução dos teores de oxigénio dissolvido na água (e consequente alteração
da qualidade da água para suporte aos sistemas ecológicos), a degradação da
qualidade microbiológica da água e a introdução de toxicidade na cadeia
alimentar (com risco para a saúde pública) causada pela remobilização de
substâncias poluentes adsorvidas nos sedimentos (nomeadamente metais
pesados e compostos orgânicos) para a coluna de água.
Os impactes são comuns às zonas de dragagem e zonas de deposição de
dragados, e ainda que minimizáveis dependendo das técnicas de dragagem,
muito significativos em fase de construção devido aos muito elevados
volumes de sedimentos a dragar e depositar nos vazadouros. Em fase de
exploração os impactes continuam a ser significativos, já que se prevê a
realização de dragagens de manutenção anuais de volumes também
consideráveis de sedimentos, cuja qualidade por enquanto se desconhece. Os
impactes são ainda cumulativos quanto ao tipo de interação e em relação às
atividades antropogénicas que já se realizam no estuário.
Estes impactes são também conflituantes com os usos da água,
nomeadamente a atividade piscatória, a apanha de bivalves (que apesar de
ilegal tem uma forte expressão na zona) e a atividade balnear (apesar de não
existirem águas balneares identificadas na zona de implementação do
projeto, existem no local praias que tradicionalmente são utilizadas para a
prática balnear) com potencial risco para a saúde humana.
O EIA apresenta uma avaliação dos impactes do projeto associados à
qualidade dos sedimentos relacionados com: a interferência da dragagem
com sedimentos contaminados (Classe 4) e ligeiramente contaminados
(Classe 3); a dispersão de sedimentos contaminados (Classe 4) e ligeiramente
contaminados (Classe 3) a partir das zonas a dragar; o destino final dos
materiais dragados; e, a dispersão de sedimentos ligeiramente contaminados
(Classe 3) a partir do local de imersão.
Os impactes, de sentido valorativo negativo ou nulo, são considerados
genericamente pouco significativos e de magnitude fraca, avaliação com a
qual não se concorda. De facto, apesar de corresponderem a 2,5% do total de
sedimentos, os sedimentos contaminados correspondem a um volume de 485
mil m3 de sedimentos de Classe 4 e 97 mil m3 de sedimentos de Classe 3,
valores muito superiores aos que têm vindo a ser dragados no estuário do
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Tejo nos últimos anos em que tipicamente as dragagens de manutenção
realizadas no estuário do Tejo correspondem a valores dragados inferiores a
100 mil m3, em que em apenas alguns casos existe uma percentagem de
sedimentos de Classe 3. De salientar que, não houve nos últimos anos
licenciamento de dragagens de sedimentos de Classe 4.
Por outro lado, a dragagem e deposição de sedimentos de Classe 2 também
não é isenta de riscos de contaminação, pois apesar de a contaminação ser
vestigiária, em volumes da ordem dos milhões de metros cúbicos a
transferência de poluentes para a coluna de água pode ser significativa. Desta
forma, considera-se que os impactes associados à qualidade dos sedimentos,
ainda que minimizáveis pelos meios de dragagem a implementar, são no seu
conjunto significativos a muito significativos.
Particularmente preocupante é a dispersão de sedimentos contaminados
(designadamente com mercúrio e arsénio, entre outros metais pesados e
compostos orgânicos) e a remobilização dos contaminantes para a coluna de
água, com forte impacte nos ecossistemas e potencialmente na saúde
humana. Em particular, o mercúrio é uma substância prioritária perigosa nos
termos da Diretiva Quadro da Água e da Diretiva das Substâncias Prioritárias,
o arsénio foi classificado como poluente específico no Plano de Gestão de
Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (2º ciclo de planeamento),
sendo que estes metais pesados podem ser potenciados na cadeia trófica e
estender-se a outros locais do estuário devido à dispersão da pluma de
sedimentos e mobilidade dos organismos pelágicos. Podem ainda constituir
potencial risco para a saúde humana decorrente do consumo de peixes e
bivalves contaminados com mercúrio e outros metais pesados.
Finalmente no que se refere aos sistemas ecológicos, as ações do projeto
resultam em impactes (diretos e indiretos) globalmente muito significativos
sobre os ecossistemas aquáticos. Em particular, é afetada a comunidade
fitoplanctónica, através do aumento de turbidez da coluna de água e
aumento do teor de sólidos, com menor penetração de luz e consequências
direta na produtividade primária. É também afetada a macrofauna bentónica,
através da perda permanente e irreversível de comunidades bentónicas de
boa qualidade ecológica, tanto nas zonas ocupadas pela área construída,
como nas zonas a dragar, e da perturbação destes ecossistemas a cada
dragagem de manutenção, cuja periodicidade está prevista ser anual.
Também a comunidade piscícola é afetada pela perturbação dos meios
pelágico e bentónico, pela deslocalização de recursos alimentares e pela
introdução de espécies exóticas, uma das principais causas de perda de
biodiversidade no ambiente marinho, só superada pela perda direta de
habitats (normalmente associada à realização de aterros, dragagens e ações
equivalentes).
Atendendo aos volumes a dragar e à presença de volumes significativos de
sedimentos de Classe 3 e Classe 4, a remobilização de contaminantes
adsorvidos aos sedimentos para a coluna de água, é também um potencial
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

48

impacte significativo sobre a componente faunística, uma vez que
principalmente os metais pesados podem ser potenciados na cadeia trófica e
estender-se a outros locais do estuário devido à dispersão da pluma de
sedimentos e mobilidade dos organismos pelágicos.
Por fim, refira-se que à necessidade de dragagem periódica anual de
manutenção do canal de acesso, do canal das barcaças e das bacias de
estacionamento e manobra estão associados os mesmos impactes
decorrentes das dragagens na fase de construção, principalmente no que
concerne à afetação dos meios bentónico e pelágico. Ainda que a magnitude
destes impactes possa ser inferior na fase de manutenção, devido ao menor
volume de dragagem envolvido, os impactes associados às ações de
dragagem de manutenção continuam a ser significativos para os sistemas
ecológicos, especialmente atendendo a que a realização do projeto vai, por si
só, duplicar a triplicar o volume de dragagens anual no Estuário do Tejo.
Outro aspeto determinante nesta avaliação diz respeito ao enquadramento
do projeto no âmbito dos objetivos da Diretiva Quadro da Água (DQA),
instrumento da Politica da União Europeia para a Água, que estabeleceu o
enquadramento para a proteção e a gestão sustentável das águas de
superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas
subterrâneas de modo a assegurar que, em regra, todas as massas de água
atinjam o Bom estado. Tendo presente a necessidade de a longo prazo se
assegurar uma gestão sustentável da água, a DQA definiu, para todas as
massas de água superficiais e subterrâneas, os objetivos ambientais que
devem ser atingidos e que devem constar nos Planos de Gestão de Região
Hidrográfica aprovados por ciclos de 6 anos. As massas de água do estuário
do Tejo atualmente classificadas abaixo de Bom têm o objetivo ambiental de
atingir o Bom estado em 2027.
O projeto do Terminal do Barreiro insere-se na massa de água de transição
Tejo-WB1 (local de implementação do projeto, dragagens e deposição de
dragados), podendo também ser afetadas, por ação da hidrodinâmica, as
massas de água de transição Tejo-WB2, Tejo-WB3 e a massa de água costeira
CWB-I-4. Conforme atrás demonstrado, as ações resultantes da
implementação do projeto e respetivos impactes podem afetar o estado
ecológico (definido pelos elementos físico-químicos de suporte, os elementos
hidromorfológicos e os elementos biológicos fitoplâncton, outras plantas,
macroinvertebrados bentónicos e peixes) e o estado químico das massas de
água, impedindo-as potencialmente de atingir o Bom estado.
O artigo 4º da DQA relativo às derrogações, considera admissível que se
verifique o incumprimento dos objetivos ambientais de (i) não se restabelecer
o bom estado (ii) não se conseguir evitar a deterioração do estado de uma
massa de água devido a alterações recentes das características físicas de uma
massa de água de superfície ou de alterações do nível das massas de águas
subterrâneas ou (iii) não se evitar a deterioração do estado de uma massa de
água classificada de Excelente para Bom em resultado do desenvolvimento
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sustentável de novas atividades humanas, desde que cumpridos na totalidade
os requisitos expressos nas alíneas a) a d) do artigo 4(7) da DQA que impõe
que:
a) Sejam tomadas todas as medidas exequíveis para mitigar o impacto
negativo sobre o estado da massa de água;
b) As razões que explicam as alterações estejam especificamente
definidas e justificadas no plano de gestão de bacia hidrográfica
exigido nos termos do artigo 13.o e os objetivos sejam revistos de seis
em seis anos;
c) As modificações/alterações são de superior interesse público e/ou os
benefícios para o ambiente e para a sociedade decorrentes da
realização dos objetivos definidos são superados pelos benefícios das
novas modificações/alterações para a saúde humana, segurança ou
desenvolvimento sustentável;
d) Os objetivos benéficos decorrentes dessas modificações ou alterações
da massa de água não possam, por motivos de exequibilidade técnica
ou de custos desproporcionados, ser alcançados por outros meios
que constituam uma opção ambiental significativamente melhor;
Assim, efetua-se de seguida a análise do cumprimento de cada uma destas
alíneas:
a) Analisando o cumprimento destes requisitos, verifica-se que as medidas
de mitigação propostas no EIA para os fatores recursos hídricos e
sistemas ecológicos não configuram verdadeiras medidas de minimização
que visem evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos
resultantes da implementação do projeto, o que não se considera
aceitável face aos impactes negativos do projeto sobre os sistemas
ecológicos.
b) A realização do projeto não se encontra prevista no Plano de Gestão de
Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste do segundo ciclo de
planeamento (PGRH 2016-2021).
Mais recentemente, e em contexto de Avaliação Ambiental Estratégica, a
APA, I.P., pronunciou-se sobre o Relatório Ambiental e a Proposta do
Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+) para o
horizonte 2014-2020. Tal como no caso do PET, constatou-se que o fator
Água não foi considerado relevante, nem crítico, pelo que não foi
considerado nem avaliado. Uma estratégia de transportes deve atender,
no que se refere à Qualidade do Ambiente, também à preservação do
recurso água, seja em termos quantitativos, seja em termos qualitativos,
uma vez que os Planos a desenvolver pelos diferentes sectores não
poderão pôr em risco o Bom Estado das massas de água (químico,
quantitativo e ecológico), sejam estas superficiais ou subterrâneas. Como
fica claro na avaliação deste projeto os recursos hídricos podem ser
fortemente afetados pelo que a sua não avaliação no âmbito AAE
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

50

compromete seriamente a declaração ambiental emitida ao plano
Estratégico dos Transportes e Infraestruturas.
c) A justificação do projeto apresentada no EIA encontra fundamentação
num contexto de competitividade portuária e viabilidade económicofinanceira, não apresentando nenhum elemento de integração do projeto
no contexto de uma estratégia portuária a nível nacional que avalie e
justifique relativamente aos restantes portos nacionais (nomeadamente
Leixões, Aveiro, Setúbal e Sines) a necessidade imperiosa de criar
capacidade adicional que não exista já disponível e que justifique a
alteração da massa de água.
Considera o EIA que, sendo o projeto em avaliação considerado
especificamente na Estratégia para o Aumento da Competitividade da
Rede de Portos Comerciais do Continente – Horizonte 2026 aprovada na
Resolução de Conselho de Ministros n.º175/2017 e encontrando-se
alinhado com a necessidade de um novo terminal de carga no Porto de
Lisboa, expressa em diversos documentos de planeamento (e.g. Plano
Estratégico dos Transportes 2011-2015, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 45/2011, e Plano Estratégico dos Transportes e
Infraestruturas – PET3+ para o horizonte 2014-2020, aprovado pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º61-A/2015), possa ser possível a
sua declaração, por autoridade competente, como de superior interesse
público. No entanto, o que está em causa é a competitividade de um
determinado porto face a outros já existentes em Portugal, não ficando
demonstrado nem o interesse público nem os benefícios para o
desenvolvimento sustentável.
d) O cumprimento do requisito constante desta alínea implica a análise de
outras alternativas, ambientalmente mais favoráveis, para atingir os
mesmos objetivos. Ora o EIA apresentado não demonstra de forma
inequívoca que os objetivos preconizados para o projeto em análise não
possam ser atingidos noutras localizações ambientalmente mais
favoráveis, incluindo dentro do estuário do Tejo.
Acresce que para além da verificação do artigo 4(7) deve também ser
avaliado disposto no artigo 4(8) ou seja, demonstrar que a implantação do
projeto não compromete o cumprimento dos objetivos da DQA noutras
massas de água contíguas e não colide com o cumprimento da restante
legislação comunitária no domínio do ambiente (e.g. Diretiva Habitats,
Diretiva Aves). Ora, face às caraterística do projeto e dos impactes já
referidos existe impacte nas massas de água adjacentes que pode colocar em
causa o cumprimento de outras diretivas.
Assim, analisando o cumprimento destes requisitos, verifica-se que para
nenhuma das alíneas do artigo 4(7) da DQA ou do n.º 4 do artigo 51.º da Lei
da Água, que constam como condições obrigatórias para permitir a alteração
do estado da massa de água, são apresentados factos e argumentos
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inequívocos quer da necessidade de implementação do projeto para suprimir
uma necessidade nacional de capacidade de receção de carga por via
marítima, quer as vantagens no que se refere a uma melhor opção ambiental
da localização do Barreiro dentro da área de intervenção da APL.
Neste enquadramento, não se encontra assegurada a viabilidade ambiental
do projeto no quadro do cumprimento das disposições da Diretiva Quadro da
Água e Lei da Água.
Relativamente ao fator Ordenamento do Território verifica-se que o projeto
colide com as orientações e normas do Plano Regional de Ordenamento do
Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) conforme a RCM n.º
68/2002, de 7 de fevereiro e publicado no Diário da República nº 82, I Série –
B de 08/04/2002, para a “Área Estruturante Primária do Estuário do Tejo”.
Relativamente a intervenção nesta Área a Orientação setorial é no sentido de
garantir a proteção e manutenção dos recursos hídricos, águas interiores,
estuários, águas subterrâneas e litorais, elementos fundamentais para a
sustentabilidade da AML.
Desta forma pretendendo-se nesta “Área” a criação de uma plataforma e um
canal de acesso, não respeitando/preservando as integrais características do
Estuário, são expectáveis impactes negativos muito significativos (porque
colocam em causa a função ecológica da área, devido à alteração do seu
carácter para zona portuária), de magnitude forte (devido à dimensão da
plataforma e do canal), diretos e eventualmente indiretos (caso interfiram
com áreas adjacentes ao projeto), permanentes, irreversíveis, imediatos e de
âmbito local.
Relativamente à Reserva Ecológica Nacional verifica-se que o território em
causa é exterior ao concelho do Barreiro, pelo que é aplicável o artigo 42.º do
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º
239/2012, de 2 de novembro. A área do Terminal configura ações previstas
como interditas no âmbito do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro, uma vez que se traduzem em:
Vias de comunicação (dragagens de estabelecimento);
Escavações e aterros (terrapleno e cais);
Obras de construção (intervenções sobre o terrapleno e cais).
Da avaliação efetuada considera-se que quer o terrapleno e o cais acostável,
quer as construções e as pavimentações levarão à perca das funções atuais de
uma área na ordem dos 97 ha e sua artificialização, de forma
definitiva/permanente, verificando-se a perda de uma área muito significativa
de REN, logo na Fase 1 do projeto. O terrapleno e o cais acostável implicarão
também a perda do ecossistema bentónico diretamente afetado
(correspondente à área ocupada por ambos), bem como a perturbação dos
ambientes pelágico e bentónico, adjacentes.
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Quanto às dragagens, importa analisar de que forma interferem com as
funções estabelecidas no Anexo I, do Regime da REN. Assim e nos termos
desse anexo, o projeto abrange águas de transição e respetivos leitos,
margens e faixas de proteção onde podem ser realizados os usos e ações que
não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i)
Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
ii)
Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha.
Em relação à primeira função, as dragagens resultaram na perda de habitat
bentónico e afetação do habitat pelágico, representando efeitos diretos
potenciais sobre a fauna bentónica e ictiofauna. Quanto à segunda função os
impactes das dragagens na hidrodinâmica e regime sedimentar resultam na
dispersão de dragados durante as operações de dragagem, no aumento da
hidrodinâmica e do transporte de sedimentos não coesivos, na diminuição da
hidrodinâmica e aumento da deposição de sedimentos coesivos na área do
projeto, na alteração dos tempos de residência da água e na alteração do
prisma de maré.
Relativamente às dragagens periódicas de manutenção, principal impacte da
fase de exploração, e que no âmbito deste regime se configuram como
“Beneficiação de infraestruturas portuárias e de acessibilidades marítimas
existentes”. Para garantir que este uso é compatível com os objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais
das áreas integradas em REN, é ainda necessário que as dragagens de
manutenção não coloquem em causa, também as funções mencionadas das
áreas, nos termos do anexo I, daquele diploma legal, acima mencionadas.
Quanto à primeira função acima mencionada, foram avaliados os impactes
das dragagens periódicas de manutenção tendo-se considerado que os
impactes negativos resultarão na afetação dos meios bentónico e pelágico, e
no risco de contaminação dos habitats aquáticos devido ao aumento do risco
de acidentes que envolvam a libertação de substâncias poluentes.
Face ao exposto, da avaliação efetuada, considera-se que, dados os impactes
significativos a muito significativos nos sistemas ecológicos e na verificação do
cumprimento das funções previstas no Anexo I do DL n.º 166/2008, na
redação do DL n.º 239/2012 e, apesar da alegada indispensabilidade da
infraestrutura portuária e da especificidade, designadamente, das matérias
relacionadas com a “hidrodinâmica e regime sedimentar” (que enquadra a
função manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha), com os
recursos hídricos e com a ecologia, genericamente, não estão reunidas
condições para a viabilização do projeto.
Relativamente aos fatores que se consideraram relevantes importa salientar
os seguintes aspetos relevantes da sua análise:
Riscos Geológicos: A área de intervenção do projeto possui, para além da
elevada suscetibilidade sísmica, formações geológicas e condições
geomorfológicas que favorecem este fenómeno, nomeadamente a
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presença de depósitos superficiais de fácies fluvial (aluviões do Tejo),
incoerentes e saturados e de terrenos do rio conquistados ao mar. Em
termos regionais, a área está caracterizada como tendo potencial de
liquefação de solos moderada, podendo existir suscetibilidade alta a
muito alta relativamente ao risco de liquefação do solo. A localização da
área de projeto numa zona de sismicidade elevada, associada às
características fisiográficas do terreno, faz com que a suscetibilidade ao
efeito de um tsunami seja também muito elevada. Estudos efetuados
para simulação do tsunami decorrente do sismo de 1755, evidenciam que
grande parte da zona ribeirinha da área metropolitana de Lisboa
apresenta elevada suscetibilidade de inundação num episódio com
características similares, sendo que, a zona do Barreiro, incluindo os
terrenos da ex-Quimiparque, está incluída numa das áreas críticas aos
efeitos do tsunami. Dado o grande aumento da ocupação, pelas
populações, das zonas ribeirinhas, bem como o aumento das respetivas
infraestruturas de apoio, os efeitos de um evento deste tipo tornam-se
mais gravosos que os verificados no passado. A ocorrência de tsunami
poderá dar origem a um eventual galgamento da plataforma de
contentores e a rápida e intensa expansão da onda para o interior
provocando a dispersão dos mesmos devido à sua flutuabilidade. Este
efeito de galgamento da plataforma por um tsunami, designadamente o
efeito da própria construção, a eventual dispersão dos contentores e o
efeito que os mesmos terão caso atinjam a zona industrial e,
eventualmente, os aglomerados populacionais, que não foram
considerados no projeto, são considerados como tendo um impacte
negativo, temporário e muito significativo, dependendo da magnitude da
onda de tsunami.
Ambiente Sonoro e Vibrações: Foram realizadas as avaliações que o
proponente entendeu por convenientes e que abrangem o território do
Terminal propriamente dito e, ainda, as acessibilidades que espera
venham a ser utilizadas e que constituem impactes diretos do projeto. Da
avaliação da fase de construção concluiu-se que, tanto para o Ambiente
Sonoro como para as Vibrações, as repercussões e impactes diretos
associados à construção do Terminal do Barreiro tanto na Fase 1 como na
Fase 2 serão bastante gravosos. De facto, a utilização da Av. das
Nacionalizações como principal via de escoamento de tráfego pesado irá
condicionar severamente as atividades que se desenvolvem na sua
envolvente, nomeadamente, as de natureza escolar e ligadas à saúde. A
este respeito o proponente reconhece a necessidade de medidas
ambientais – para as quais enunciou diversas alternativas – sem nunca
avaliar o respetivo grau de eficácia e a possibilidade da sua
implementação.
A avaliação agora realizada para a fase de exploração, prendeu-se
essencialmente com os recetores mais próximos do Terminal
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propriamente dito, embora também tenha integrado os recetores que se
localizam ao longo da Av. das Nacionalizações. Em ambos os casos, foram
identificadas situações de incumprimento legal (Ambiente Sonoro), no
caso de se implementar o projeto em apreciação. Nem todas as medidas
de minimização enunciadas serão aceitáveis neste projeto ou o resultado
da sua implementação será tão eficaz quanto o estimado. No caso das
Vibrações, apesar de não existirem requisitos legais, ficou demonstrada a
provável incomodidade humana, maioritariamente devida à vibração
estrutural decorrente das atividades do Terminal e do transporte de
mercadorias.
Considera-se, assim que, apesar de serem enunciadas algumas
possibilidades de minimização, não se conseguiu demonstrar que existe
solução exequível, técnica e economicamente, para resolver a
globalidade dos impactes diretos decorrentes da sua atividade, como
sejam os decorrentes do transporte terrestre de mercadorias, que serão
embarcados e/ou desembarcados nos meios de transporte marítimo e
fluvial. Permanece como medida de minimização de fundo a alteração do
modo de transporte das mercadorias. No entanto, a utilização de
barcaças e os potenciais impactes decorrentes da sua utilização não
foram avaliados.
Património: Os impactes do projeto refletem-se em alterações diretas
sobre o território, em meio aquático e em meio terreste, e indiretas, em
termos visuais já que a potencial presença física do Terminal tem
consequência na dinâmica e escala de referência desses locais,
condicionando assim negativamente a leitura dos mesmos. Os impactes
mais significativos serão os decorrentes das dragagens de primeiro
estabelecimento previstas, cuja realização irá afetar da totalidade dos
três arqueossítios identificados na área de incidência direta da Solução 3
do canal de acesso, nomeadamente Mar da Palha 1 (SVL1); Mar da Palha
2 (SVL2); Mar da Palha 3 (SVL5 e SVL6).
Paisagem: Salienta-se a ocorrência de impactes visuais negativos,
significativos, associados a algumas das componentes do projeto, como é
o caso de parte do terrapleno, que se situa mais junto ao Passeio Público
da frente ribeirinha do Barreiro e sobre o Estuário do Tejo, e aos pórticos,
sobretudo na Fase de Exploração. À altura do terrapleno, acima da linha
de água, acresce ainda a altura dos contentores empilhados, reforçando o
efeito de barreira visual por um lado e por outro reduzindo a amplitude
do campo visual. Estas limitações não permitem a observação de parte da
zona oriental da cidade de Lisboa.
Relativamente aos Pareceres solicitados a entidades externas salienta-se o
parecer da Câmara Municipal do Barreiro que, apesar de favorável, admite a
ocorrência de impactes negativos nomeadamente associados à acessibilidade
rodoviária relacionados com o aumento da pressão sobre as infraestruturas
rodoviárias existentes e futuras, a existência de situações problemáticas no
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território relacionadas com os níveis de ruído existentes atualmente, bem
como o facto de os dados de tráfego utilizados no EIA carecem de
atualização. A ANA - Aeroportos de Portugal considera que relativamente às
eventuais futuras proteções às operações do Aeroporto Complementar do
Montijo que carecem de ser devidamente acauteladas é omissa a proteção
essencial, denominada Superfície Horizontal Interior, que é um plano com
condicionante altimétrica de 45 acima da cota de referência do aeródromo,
ou seja, estará à cota de 50 metros, cota essa que é a que serve de referência
para o limite inferior da Superfície Cónica apresentada na ilustração. Tendo
em consideração que as gruas pórtico poderão atingir uma cota mais
elevadas, a Superfície Horizontal Interior estará a ser perfurada, o que levará
a que a coexistência entre as duas infraestruturas, aeroporto/base aérea e
Terminal de contentores, possa ficar comprometida. Na avaliação de
interferência do Terminal de contentores com o aeroporto não estão
incluídos/as os/as eventuais conflitos/perturbações que a presença de gruas
das dimensões apresentadas possa vir a ter nos sistemas de apoio às
operações com aeronaves, como é o caso de radares de apoio à navegação
aérea. Foi entendimento da ANA, SA que a NAV-EPE, entidade responsável
pelos serviços de navegação aérea e respetivos equipamentos de apoio, deva
igualmente ser consultada tendo-se solicitado a referida pronúncia, a qual
não foi até à data efetuada.
No âmbito da consulta pública efetuada receberam-se 39 exposições, sendo
que a maioria dos cidadãos bem como as ONG que participaram se
manifestam contra o projeto. Apesar de se terem mencionado aspetos
positivos e algumas recomendações para projeto de execução, foram
mencionados inúmeros aspetos negativos associados à construção e
exploração do projeto bem como deficiências de avaliação do EIA (ausência
de AAE, insuficiente justificação da localização apresentada, que não teve em
conta os outros portos existente) que vão, também ao encontro das
preocupações da CA.
Assim, face ao atrás exposto e considerando que:
O projeto colide com as orientações e normas do Plano Regional de
Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML).
Os impactes significativos a muito significativos nos sistemas ecológicos e
na verificação do cumprimento das funções previstas no Anexo I do
Regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (DL n.º 166/2008, na
redação do DL n.º 239/2012).
Os impactes hidromorfológicos significativos resultantes dos elevados
volumes de sedimentos a dragar, quer em fase de construção, quer em
fase de manutenção (Fase de construção - dragagem de 23 a 25 milhões
de m3 de areias, areias lodosas, lodos arenosos e lodos, sendo o volume
de dragados a imergir por dia da ordem dos 100 mil m3, 24h/dia, 6 a 7
dias por semana; Fase de exploração: dragagem de 1,3 a 2,4 milhões de
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m3). Atualmente são dragados no estuário do Tejo entre 300 mil a 900 mil
m3 por ano, sendo já considerada uma pressão significativa.
O elevado volume (485 mil m3) de sedimentos de Classe 4 (contaminados)
que se perspetivam dragar nas duas soluções, com mercúrio, arsénio,
zinco, cobre, chumbo e compostos orgânicos, cuja ecotoxicidade não é
conhecida. Também a bibliografia científica indica que existem nesta zona
sedimentos de Classe 5 (muito contaminados), que não podem ser
dragados. Também o facto de os sedimentos de Classe 2 (contaminação
vestigiária) e Classe 3 (ligeiramente contaminados) apresentarem
concentrações de metais e compostos orgânicos que permitem a sua
deposição em meio aquático, esta não é isenta de impactes em termos de
qualidade da água, pois há sempre remobilização de parte dos
contaminantes para a coluna de água, o que em volumes desta
magnitude pode ser relevante.
As alterações hidromorfológicas relevantes sobre o estuário,
nomeadamente a alteração dos fundos e das margens, a ocupação e
diminuição de uma parte do estuário pelo terrapleno e pela criação de
uma área de reserva (com cerca de 23,5 ha e que, segundo o EIA, não
tem, de momento, um uso específico atribuído), com as resultantes
alterações sobre o meio aquático e capacidade de suporte do
ecossistema às comunidades biológicas. Os resultados expressos no EIA
permitem afirmar que os impactes permanentes nos fundos, associados
às dragagens necessárias para obter a variação de cotas pretendida,
induzirão a diminuição local da hidrodinâmica de zonas próximas ao
projeto, e, deste modo, o aumento das taxas de assoreamento.
A ausência de informação sobre a capacidade de carga dos locais de
deposição dos sedimentos de Classe 1 e Classe 2 (contaminação
vestigiária). A deposição, na fase de construção, de cerca de 11 milhões
de m3 de sedimentos no vazadouro de Algés e entre 2 a 4 milhões de m3
no vazadouro de Alcântara. Nos últimos anos foram distribuídos por estes
dois vazadouros 300 mil a 900 mil m3 de dragados por ano, valor muito
inferior ao previsto neste projeto, mesmo em fase de manutenção. A
escolha dos locais de depósito tem por base um estudo no LNEC de 1998,
que poderá estar desatualizado atendendo às alterações da dinâmica
sedimentar do estuário nos últimos anos, e não faz referência à
capacidade de carga dos referidos vazadouros.
A imersão de sedimentos de Classe 3 no vazadouro ao largo da Barra do
Porto de Lisboa. Este vazadouro prevê a imersão máxima de 30 mil m3
por ano (valor máximo licenciado anualmente pela DGRM) e o projeto
prevê a deposição de 97 mil m3, o que levanta dúvidas na viabilidade
desta solução, pois não está totalmente esclarecida no EIA. De realçar
que a utilização dos vazadouros é cumulativa com outras dragagens que
venham a realizar-se no estuário no âmbito da manutenção dos canais de
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

57

navegação já existentes.
O facto de não serem claras as quantidades, características, destino e
metodologias a aplicar na remoção, tratamento e transporte dos
sedimentos de Classe 4 (contaminados), o que se afigura preocupante
face à sua perigosidade enquanto resíduos e aos potenciais impactes da
sua dispersão sobre o meio aquático e ecossistemas. Recorde-se que não
houve, nos últimos anos, licenciamento de dragagens de sedimentos de
Classe 4.
O elevado grau de incerteza no que se refere à magnitude das dragagens
de manutenção, que se traduz em estimativas significativamente
diferentes consoante sejam obtidas a partir da utilização de um método
semi-empírico ou através da modelação numérica da hidrodinâmica, às
quais correspondem impactes de magnitude bastante distinta
(respetivamente, 1,6 – 3,3 milhões de m3 e 0,4 – 1,0 milhões de m3). O
grau de incerteza no que se refere aos resultados da modelação utilizada
no EIA, na medida em que a incerteza referida decorre, por um lado, das
limitações do estado de conhecimento técnico-científico atual face à
complexidade dos fenómenos hidromorfológicos estuarinos e, por outro
lado, da falta de medições locais e sistemáticas de parâmetros físicos e da
modelação dos fundos, essenciais para a calibração e validação do
modelo utilizado.
Os impactes muito relevantes sobre a qualidade da água e os sistemas
ecológicos, com alteração do estado da massa de água, quer durante a
construção quer durante a exploração do projeto. Os elementos de
qualidade mais afetados são fitoplâncton, macroinvertebrados
bentónicos e peixes, devido à perda direta de habitat, afugentamento,
introdução de espécies exóticas, aumento de turbidez, ressuspensão de
matéria orgânica, remobilização de nutrientes (incluindo amónia que
apresenta toxicidade), redução dos teores de oxigénio, degradação
química e microbiológica da qualidade da água e introdução de
contaminantes na coluna de água e cadeia alimentar, com alteração do
estado químico da água. Estes impactes são também conflituantes com os
usos da água, nomeadamente a atividade piscatória, a apanha de bivalves
(que apesar de ilegal tem uma forte expressão na zona) e a atividade
balnear (apesar de não existirem águas balneares identificadas na zona
de implementação do projeto, existem no local praias que
tradicionalmente são utilizadas para a prática balnear), com potencial
risco para a saúde humana.
O facto de o projeto provocar profundas e graves alterações ao estado da
massa de água afetada, com possíveis repercussões para as massas de
água adjacentes que põe em causa o cumprimento dos objetivos da
Diretiva Quadro da Água e da Lei da Água, na medida que as ações
resultantes da implementação do projeto e respetivos impactes podem
afetar o estado ecológico e o estado químico das massas de água,
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impedindo-as de atingir o Bom estado. E, de se verificar que para
nenhuma das alíneas do artigo 4(7) da DQA ou do n.º 4 do artigo 51.º da
Lei da Água que constam como condições obrigatórias para permitir a
alteração do estado da massa de água são apresentados factos e
argumentos inequívocos quer da necessidade de implementação do
projeto para suprimir uma necessidade nacional de capacidade de
receção de carga por via marítima, nem as vantagens no que se refere a
uma melhor opção ambiental da localização do Barreiro dentro da área
de intervenção da APL.
Face ao exposto emite-se decisão desfavorável ao projeto.
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