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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
do projeto “Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz”
em fase de projeto de execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
152-B/2017, de 11 de dezembro.
Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a APFF Administração do Porto da Figueira da Foz, S.A., enquanto promotora do projeto do “Aprofundamento da
Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz", submeteu o Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) na Plataforma do Licenciamento Ambiental (n.º PL20190729001103), sendo o licenciador
do projeto a APFF - Administração do Porto da Figueira da Foz, S.A..
Este procedimento de AIA teve início a 19 de agosto de 2019, data em que se considerou estarem reunidos
todos os elementos necessários à correta instrução do processo.
O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes
disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual:
“…nos termos do ponto i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar
tipificado na alínea n) do n.º 10 do Anexo II, nomeadamente por envolver uma dragagem com um
volume de material dragado superior a 100 000 m3…”
Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA
competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S052535-201908DAIA.DAP, de 03/09/2019, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em
conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes
entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDR-Centro), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral de
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG), Instituto Da Conservação Da Natureza e Das Florestas, I.P./Direção Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Centro (ICNF-DRCNF Centro), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:
•

APA/DAIA/DAP – Eng.º Bruno Rodrigues

•

APA/DCOM - Dr.ª Clara Sintrão

•

APA/ARH Centro - Eng.º Mário Ferreira

•

DGRM - Eng.ª Ana Castro

•

ICNF/DRCNF Centro - Dr. Aleluia Batista

•

DGPC - Dr. Pedro Barros

•

LNEG - Dr. Carlos Ângelo

•

CCDR Centro - Eng.ª Madalena Ramos

•

FEUP - Eng.ª Cecília Rocha

•

ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge

O EIA objeto da presente análise, datado de julho de 2019, é da responsabilidade da empresa EDGAR
CARDOSO Lda., tendo sido elaborado entre dezembro de 2018 e maio de 2019. É composto pelos
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seguintes volumes:
•

Volume 1 - Resumo Não Técnico

•

Volume 2 - Relatório Síntese

•

Volume 3 - Anexos

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação:
•

Aditamento, datado de janeiro de 2020;

•

Resumo Não Técnico reformulado, datado de janeiro de 2020;

•

Aditamento 2, datado de março de 2020.

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto, em fase de projeto de execução.
Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação
efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto
em causa.

2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto do “Aprofundamento da Barra, Canal de
Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz”, foi a seguinte:
•

Instrução do processo de AIA e nomeação da CA.

•

Realização de uma reunião no dia 07 de outubro de 2019, com o proponente e consultores, para
apresentação do projeto e do EIA à Comissão de Avaliação.

•

Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, a 18 de outubro de 2019,
relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: introdução e descrição do projeto, caracterização
da situação atual e avaliação de impactes; Fatores Ambientais – Situação de referência, avaliação de
impactes e medidas de minimização (Recursos Hídricos; Ambiente Sonoro; Vibrações; Património
Cultural; Solos e Uso do Solo; Ordenamento do Território; Socioeconomia; Sistemas Ecológicos e
Recursos Marinhos). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi
apresentada em 31 de janeiro de 2020.

•

Declaração da conformidade do EIA a 12 de fevereiro de 2020 com solicitação de informação
complementar relativamente a: Recursos Marinhos, Património Cultural, Ambiente Sonoro e
Vibrações. Esta informação foi apresentada em 06 de abril de 2020.

•

Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, interrompidos pela
declaração do estado de emergência no território nacional, de 19 de fevereiro de 2020 a 14 de maio
de 2020.

•

No quadro do Plano de Contingência COVID19 da APA, encontrando-se suspensa a participação dos
trabalhadores da APA em seminários, congressos, formações e afins, em território nacional ou no
estrangeiro, não foi realizada visita ao local do projeto.

•

Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de
execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem
minimizados/compensados.
A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades
que constituem a CA e pareceres externos solicitados.

•

Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto e

Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução

2

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3301

da respetiva área de implantação.
•

Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados da
Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do projeto,
caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de minimização
e planos de monitorização.

•

Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de
avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. Síntese dos
pareceres das entidades externas, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Elementos a
apresentar, medidas de minimização, medidas de compensação e planos de monitorização.

3.

ANTECEDENTES

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.

3.1.

ANTECEDENTES DO PROJETO

A APFF, promoveu a realização de ”Estudos de Viabilidade Técnica, Económico-Financeira e Ambiental do
Aprofundamento da Barra, Canal de Navegação, Bacia de Manobras e Frentes de Cais do Porto da Figueira
da Foz”, os quais foram realizados em 2016 com atualização em 2018.
No âmbito desses estudos de viabilidade foram internalizadas as decisões quanto às alternativas
estudadas, tendo o proponente optado pelo aprofundamento do acesso marítimo e das frentes de cais,
em detrimento da manutenção da situação atual e desenvolvido o projeto e respetivo EIA com essa
orientação.

3.2.

ANTECEDENTES DE AIA

O presente projeto foi, ainda, antecedido de anterior procedimento de AIA, em 2004, destinado a “obras
de melhoria das condições de abrigo no cais do setor comercial e de manutenção do canal de acesso ao
Porto da Figueira da Foz”, que contemplou o prolongamento do molhe norte na sua configuração atual e
o estabelecimento das cotas de rasto na zona da Barra de -8,00 m(ZH), e na zona do anteporto de -7,00
m(ZH).

4.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.

4.1.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O projeto proposto consiste no aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto
da Figueira da Foz, para permitir a entrada e estacionamento de navios de maior dimensão, pretende
melhorar as condições de acesso marítimo do Porto da Figueira da Foz, de modo a fazer face ao aumento
da dimensão média dos navios que operam no mercado e, assim, promover uma maior integração do
porto nas cadeias logísticas e o aumento da competitividade do tecido industrial da sua área de influência,
o qual se baseia muito no porto da Figueira da Foz para a receção e exportação de produtos e matériasprimas.
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4.2.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

Em termos administrativos o projeto insere-se na Região Centro, Sub-região do Baixo Mondego, concelho
da Figueira da Foz, e união de freguesia de Buarcos e São Julião e freguesia de São Pedro (Figura 1).

Figura 1.

Localização do projeto. Fonte EIA, 2019

O projeto localiza-se na área de jurisdição do Porto da Figueira da Foz, abrangendo o troço final do Estuário
do rio Mondego para jusante da ponte Edgar Cardoso, bem como a zona litoral a oeste da Barra, para
onde se definem os locais para imersão dos materiais dragados, (Figura 2).

Figura 2.

4.3.

Área de intervenção do projeto. Fonte EIA, 2019

ENQUADRAMENTO GERAL DO PROJETO

O Porto da Figueira da Foz, dada a sua localização central face a grandes portos nacionais, assume a missão
de facilitar o acesso competitivo de mercadorias aos mercados regionais, nacionais e internacionais,
promovendo o desenvolvimento económico da região centro do país, na medida em que é preponderante
na atração e fixação de novos investimentos empresariais, tanto em exportação como em importação
para indústria, como também no que se refere a transporte marítimo de curta distância, é um porto
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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vocacionado para o short sea shipping da costa atlântica portuguesa. Este porto oferece excelentes
acessos rodoviários nacionais (A8, A17, A14 e A1) e acessos ferroviários à rede ferroviária nacional e de
Espanha. Atualmente oferece soluções marítimas regulares para Marrocos, França, Reino Unido, Holanda
e Alemanha.
O Cais Comercial é composto por dois troços, designadamente: o Terminal de Granéis Sólidos (TGS) a
montante; e o Terminal de Carga Geral (TCG) a jusante (Figura 3). Operam-se ainda contentores no troço
de montante do TGS.
Atualmente os navios que demandam o Porto podem ter comprimento máximo até 120 m e 6,5 m de
calado. As cotas de serviço são variáveis entre terminais, entre - 5,5 m (ZH) e -7,0 m (ZH), sendo limitadas
a jusante por afloramentos de maciços de calcário compacto.
A acessibilidade marítima encontra-se ainda condicionada pelas cotas existentes na Barra e na bacia de
manobras.
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Figura 3.

Planta do Porto da Figueira da Foz. Fonte EIA, 2019

Marina de recreio (1); Cais de Carga Geral e Cais de Granéis Sólidos (2); Terminal de Receção de
Produtos Betuminosos (3); Porto de Pesca Costeira (4); Estaleiros e a Companhia Portuguesa de Trabalhos
Portuários (CPTP) (5);

A Barra é delimitada pelos molhes exteriores: Norte, com cerca de 1000 m de comprimento e que serve
de abrigo à agitação com rumos de NW, e exerce algum barramento à entrada de sedimentos
provenientes do caminhamento litoral NS, para o interior do canal; e Sul, com comprimento aproximado
de 900 m, promovendo o abrigo à agitação de SW.
O anteporto define-se como a zona compreendida entre os molhes exteriores e os molhes interiores, de
guiamento. Nesta zona estabelece-se a ligação com o canal de navegação, encontrando-se abrigada dos
climas de agitação mais violentos.
O Canal de navegação possui um comprimento total de 2200 m até à Ponte Edgar Cardoso. Neste canal
inclui-se a bacia de manobras e estacionamento dos TCG e TGS.

4.4.

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

O projeto consiste no aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto da Figueira
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da Foz, para permitir a entrada e estacionamento de navios de maior dimensão, como seja com 140 m de
comprimento, 20 m de boca e calado de 8,0 m.
A geometria do canal de navegação considera o não cruzamento de navios, à entrada e saída, com o canal
da barra dragado a -10,5 m(ZH); anteporto dragado a -9.50 m(ZH) e no canal interior partir-se-á do valor
de referência para estudo, de -8,0 m(ZH).
O aprofundamento do canal de navegação do porto da Figueira da Foz envolve, por um lado, a dragagem
de areias ao longo de toda a extensão do canal de navegação, designadamente canal da barra, anteporto
e canal interior e, por outro, o quebramento de calcários no canal de acesso e no troço de jusante do cais
existente. Associada a estas operações estão as ações de deposição dos dragados, que se realizarão em
locais diferentes consoante a natureza desses materiais.
Para além das dragagens em rocha e material arenoso, com imersão dos dragados na deriva e depósito
ao largo, o projeto envolve também a execução da estrutura de avanço dos cais existentes, com cota de
plataforma à +5,0 m (ZH) e respetivo apetrechamento, e cota de serviço de -9,0 m (ZH), (Figura 4).
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Figura 4.

Localização das principais zonas de intervenção. Fonte EIA, 2019

4.4.1. DIMENSIONAMENTO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO
O dimensionamento vertical e em planta do canal de navegação foi realizado utilizando a metodologia
PIANC (Associação Internacional de Navegação) no relatório n.º 121 “Approach Channels. A Guide for
Design” (Canais de Acesso: Um Guia de Projeto) (1997 e 2014), tendo ainda em consideração as
Recomendações de Puertos del Estado (Espanha) ROM 3.1-99 “Proyecto de la Configuración Marítima de
los Puertos; Canales de Acceso y Áreas de Flotación” (Projeto da Configuração Marítima dos Portos, Canais
de Acesso e Áreas de Flutuação).
Foram consideradas as variáveis fundamentais: calado da embarcação; squat e resposta dinâmica da
embarcação frente às ondas e corrente; a batimetria local; o nível de maré; e a dragagem projetada. Foi
definida, em cada caso, uma margem de segurança a fim de evitar o encalhe ou contacto com o fundo,
considerando tanto o tipo e dimensões do navio, como o tipo de fundo e os riscos associados.
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4.4.2. DRAGAGENS
4.4.2.1

DRAGAGENS DE 1º ESTABELECIMENTO

As dragagens de 1º estabelecimento correspondem às dragagens de aprofundamento necessárias para se
estabelecer a geometria de canal ampliado da solução em estudo.
As cotas de dragagem foram determinadas tendo em consideração o dimensionamento vertical do canal
de navegação, considerando uma folga de segurança no ponto mais profundo da embarcação para as
tolerâncias altimétricas da execução das dragagens, incertezas no fundo, assoreamentos, etc. (Figura 5).

Figura 5.

Planta de dragagem. Fonte EIA, 2019

Tendo em consideração o perfil geotécnico ao longo do canal, as dragagens de 1º estabelecimento
incluirão a remoção de materiais de natureza arenosa e rochosa.
No Quadro 1 apresenta-se um resumo dos volumes de dragagem ao longo do canal de navegação (barra,
anteporto e canal interior). Na Quadro 2 apresentam-se as áreas a dragar (correspondência com a Figura
5) repartidas pelas cotas de dragagem.

Quadro 1. Volumes de dragagem. Fonte EIA, 2019

Quadro 2. Áreas a dragar. Fonte EIA, 2019

4.4.2.2

DRAGAGENS DE MANUTENÇÃO

As dragagens de manutenção constituem dragagens periódicas a realizar de modo a assegurar os fundos
de serviço que o canal necessita para garantir a navegabilidade do navio de projeto em segurança.
Tendo presente os resultados das dragagens de manutenção atuais, bem como os resultados do estudo
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de transporte sedimentar obtidos nas simulações numéricas realizadas no âmbito do Estudo de
Viabilidade, o EIA considerou que o volume de dragagens periódicas de manutenção da Barra e Anteporto
será da ordem dos 330.000 m3/ano, de modo a assegurar os fundos de serviço necessários para a
navegabilidade do navio de projeto em segurança.
Atualmente são dragados em média 232.000 m3/ano, pelo que haverá um acréscimo das dragagens de
manutenção.

4.4.3. LOCAIS DE DEPOSIÇÃO
Associadas às operações de dragagem e quebramento de rocha, estão as respetivas operações de
deposição dos materiais, que se realizarão em conformidade com a natureza dos sedimentos em causa e
nos termos da legislação aplicável.

4.4.3.1

DRAGADOS DE NATUREZA ARENOSA

O material de natureza arenosa será dragado com recurso a draga hidráulica do tipo Sucção, Arrasto e
Porão (Trailer Suction Hopper Dredge - TSHD) que permita a remoção e transporte dos sedimentos na
forma líquida. A descarga dos materiais é feita posteriormente no local de deposição, abrindo para isso as
portas de fundo da draga e deixando os materiais cair no fundo do local.
Prevê-se que a descarga dos materiais de natureza arenosa, resultantes das operações de dragagem (781
962 m3), seja realizada no mesmo destino final atualmente adotado pelo porto em dragagens de
manutenção (Figura 6), o qual está licenciado ao abrigo do Título de Utilização Privativa do Espaço
Marítimo (TUPEM) n.º 18/04/2017 DGRM, em vigor até 31 de dezembro de 2021, para a imersão de
dragados resultantes das dragagens de manutenção. Assim sendo, o material arenoso será descarregado
na área de imersão situada a sul do Molhe Sul, na faixa ativa do transporte litoral. Pretende-se com esta
operação proceder à alimentação da deriva litoral com areias, fazendo assim face à erosão costeira.

Figura 6.

4.4.3.2

Local para deposição de dragados de natureza arenosa (licenciado pelo TUPEM n.º 18/04/2017
DGRM, em vigor até 31 de dezembro de 2021). Fonte EIA, 2019

DRAGADOS DE NATUREZA ROCHOSA

Os materiais de natureza rochosa (calcários) deverão ser dragados com recurso a dragas mecânicas. Estas
dragas removem sedimentos de fundo através da aplicação direta de uma força mecânica para escavar o
material, independente de sua densidade. Os materiais de matriz rochosa mais cristalina e pouco
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alterados poderão ter que ser objeto de quebramento prévio com recurso a explosivos, sendo os detritos
resultantes dragados por meio de dragas mecânicas do tipo escavadora ou de caçamba de garras. Os
materiais de matriz rochosa mais branda e mais fraturada deverão ser objeto de quebramento com
recurso a “ripper” instalado na ponta da lança da escavadora e posteriormente removidos ou dragados
por meio de dragas mecânicas do tipo escavadora ou de caçamba de garras.
Para os materiais de natureza rochosa, resultantes do desmonte da camada calcária (49 360 m3) o destino
de deposição inicialmente proposto no EIA seria no mar (Figura 7), além da batimétrica dos -30 m(ZH), em
área identificada no Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (PSOEM) como de
depósito de dragados, correspondente ao local já antes licenciado para o Porto da Figueira da Foz ao
abrigo do anterior TUPEM (n.º 001/2016/DGRM, cuja validade terminou em 31 de dezembro de 2016).
Para além do local acima identificado para a imersão dos materiais das dragagens de manutenção de
classe 1, o qual se mantém atualmente, este TUPEM incluía ainda um local para a imersão dos dragados
de classe 3 ou 2, incompatíveis com o local de imersão definido junto à costa para classe 1, e que se
propunha para a imersão dos materiais de natureza rochosa.

9

Figura 7.

Local inicialmente proposto para deposição de dragados de natureza rochosa. Fonte EIA,
2019

No decorrer do procedimento de avaliação da conformidade do EIA foi solicitado à APFF o estudo de
alternativas relativamente à imersão de material rochoso, por se considerar o local proposto para a
imersão dos dragados de natureza rochosa como não adequado para a realização dessa operação. Tratase de facto de um local que se encontra previsto no PSOEM como área potencial para a imersão de
dragados, no entanto este local é passível de rececionar dragados de classe 3 (material dragado
ligeiramente contaminado, nos termos da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro), não só da APFF
mas de outras entidades que o requeiram, não sendo portanto um local adequado para promoção de um
recife artificial. Não se considerando, portanto, como uma medida ambientalmente correta a criação de
condições que permitam a fixação de organismos que, posteriormente, possam vir a ser contaminados
com materiais de classe 3.
Neste sentido, o proponente apresentou como solução alternativa a deposição do material rochoso na
área definida no PSOEM como área potencial para a instalação de complexos recifais, localizada ao largo
de Mira (Figura 8).
A escolha deste local prendeu-se com a compatibilidade dos materiais a depositar e os objetivos definidos
no PSOEM para a referida área. A deposição do enrocamento proveniente das dragagens de primeiro
estabelecimento e da remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros, admitindo a deposição em
montes/fileiras com alturas médias de 2 m, constitui um “recife artificial” que, permitirá a fixação de
vários organismos, “atraindo” possivelmente outros elementos ao longo da cadeia alimentar.
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Figura 8.

Área potencial de complexos recifais ao largo de Mira (Fonte: PSOEM)

A referida área potencial do complexo recifal tem cerca de 63 km2, dista cerca de 5 km da linha de costa,
estende-se desde a Praia da Tocha até a Praia de Mira, apresenta fundos predominantemente arenosos,
e situa-se para além da batimétrica dos -30 m(ZH).
Uma vez que o projeto prevê um volume total de enrocamento a depositar (105 000 m3 resultante da
dragagem de material rochoso [50 000 m3] e da remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros
[55 000 m3]), e admitindo a deposição em montes/fileiras com alturas médias de 2 m, prevê-se a ocupação
de uma área total máxima de cerca de 60 000 m2, ou seja cerca de 0,10% da área definida no PSOEM para
complexo recifal. A APFF equaciona a deposição dos dragados no limite sul da referida área, com maior
proximidade ao Porto da Figueira da Foz minimizando deste modo os impactes associados ao transporte
dos materiais a depositar.
Esta deposição será realizada a partir de batelão, segundo fileiras para que os amontoados de pedra
possam criar pequenas elevações com nichos que sejam atrativos para os peixes. A cota média de
deposição será uniforme de modo a não ter alteamentos substanciais do fundo que possam, em alguma
medida, conflituar com outros usos, nomeadamente navegação.
Esta solução alternativa proposta foi considerada viável, sendo esta a solução considerada em sede de
AIA.
Assim, os locais de deposição a considerar são os seguintes, consoante o tipo de materiais:
•

O material arenoso, no local de imersão situado uma milha a sul do Molhe Sul, delimitado pelas
coordenadas geográficas ETRS89 – longitude/latitude:
008°52'24.494"W/040°07'54.380"N;
008°51'58.984"W/040°07'54.575"N;
008°51'59.007"W/40°07'44.849"N;
008°52'24.474"W/040°07'44.687"N (sensivelmente entre a batimétrica -5 m(ZH) e -10 m(ZH)), na
faixa ativa do transporte litoral. Esta operação promove a alimentação da deriva litoral com areias,
fazendo assim face à erosão costeira. Este é o local que tem vindo a ser utilizado pela APFF para
a imersão dos dragados de manutenção (classe 1 e 2, nos termos da Portaria n.º 1450/2007, de
12 de novembro) compatíveis com as características/requisitos do local, ao abrigo do Título de
Utilização Privativa do Espaço Marítimo (TUPEM) n.º 18/04/2017 DGRM, válido até 31 de
dezembro de 2021.

•

O material de natureza rochosa, na área definida no PSOEM como área potencial para a instalação
de complexos recifais, localizada a cerca de 5 km da linha de costa, ao largo de Mira, além da
batimétrica dos -30 m(ZH), (Mapa 13C-11, Ficha 13C, Volume III-C/PCE, PSOEM).
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4.4.4. PROLONGAMENTO DAS ESTRUTURAS ACOSTÁVEIS
Dada a necessidade de dotar as estruturas acostáveis, nomeadamente o Terminal de Carga Geral e o
Terminal de Granéis Sólidos, de fundos de serviço a cotas mais baixas que as atualmente existentes, estas
estruturas, e respetivas retenções, terão necessariamente de ser reforçadas para garantir a sua
estabilidade estrutural e geotécnica para a nova configuração da bacia de acostagem.
A execução da estrutura do cais será feita segundo o seguinte esquema:
o

Pré-fabricação em estaleiro das vigas e lajes do tabuleiro;

o

Cravação das estacas até às cotas definidas em projeto;

o

Instalação de estrutura metálica secundária para travamento das estacas metálicas;

o

Colocação dos enrocamentos pesados que compõem a retenção marginal;

o

Limpeza do interior da estaca, montagem da gaiola de armadura e a betonagem “in situ”;

o

Demolição parcial do topo da estrutura do cais existente, mantendo as armaduras para ligação à
nova estrutura;

o

Instalação das pré-vigas pré-fabricadas sobre as estacas, ligação à estrutura existente e
betonagem de 2ª fase;

o

Instalação das vigas pré-fabricadas longitudinais e betonagem de 3ª fase;

o

Instalação das pré-lajes pré-fabricadas

o

Betonagem de solidarização da laje;

o

Instalação das defensas, cabeços, escadas e infraestruturas de redes e serviços.

A solução preconizada permite a execução das estacas e tabuleiro apenas com recurso a meios terrestres,
a partir da plataforma de cais existente, sendo apenas necessário algum apoio de meios marítimos em
situações pontuais. O posicionamento e montagem do conjunto desses elementos estruturais são feitos
com recurso a gruas-torre fixas ou por um guindaste móvel, movimentando esses elementos diretamente
a partir do veículo de transporte ou do estaleiro da frente de trabalho.
4.4.5. PONTÃO DE ESTACIONAMENTO DE REBOCADORES
Foi prevista uma zona para parqueamento dos rebocadores que prestam auxílio às manobras dos navios
no porto da Figueira da Foz na zona assinalada a verde na Figura 9.

Figura 9.

Localização do pontão para estacionamento de rebocadores. Fonte EIA, 2019

É considerada uma estrutura em pontão flutuante com pontos de acostagem em duque d’Alba
monoestaca e plataformas flutuantes, desenvolvendo-se paralelamente em relação à margem e seguindo
o alinhamento do cais. O acesso ao pontão flutuante é assegurado por um passadiço metálico,
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independente da área do cais a ampliar, não causando qualquer transtorno à normal exploração do
terminal. As plataformas flutuantes são estruturas leves e modulares, que acompanham o nível da maré,
e que se adequam aos requisitos do projeto.
A execução da estrutura será feita segundo o seguinte esquema:
o

Cravação das estacas até às cotas definidas em projeto;

o

Instalação dos dispositivos de guiamento e travamento das plataformas flutuantes;

o

Instalação das plataformas flutuantes;

o

Instalação da ponte de acesso;

o

Instalação das defensas, cabeços e infraestruturas de redes e serviços.

4.4.6. REMOÇÃO DOS MOLHES DA DOCA DOS BACALHOEIROS
Com o propósito de melhorar as condições de manobra dos navios junto da bacia de rotação, optou-se
pela remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros. Os molhes encontram-se em avançado estado de
ruína e parcialmente submersos em situação de preia-mar, a sua remoção seria de difícil execução através
de meios terrestres pelo que será executada a partir do rio.
Dada a escassez de elementos desenhados ou escritos que descrevam e definam a geometria e estrutura
dos molhes, considerou-se que o coroamento do molhe de montante se encontra a +3.0 m(ZH), e o de
jusante a +4.0 m(ZH), tendo a fundação sido considerada à cota -5.0 m(ZH) (dado o desconhecimento da
estrutura existente). Foi ainda considerada uma inclinação de taludes de 1:2 (V:H) de forma a considerar
o estado de ruína que os molhes apresentam.
Para a sua remoção considera-se que este trabalho poderá ser realizado com o mesmo equipamento a
utilizar na remoção do material resultante do quebramento de rocha nas operações de dragagem de
estabelecimento. Os enrocamentos poderão ser removidos por via marítima, por meio de dragas
mecânicas do tipo escavadora ou de caçamba de garras. Tratando-se de materiais de origem rochosa,
considera-se como uma solução viável a deposição no mar além da batimétrica correspondente aos - 30
m(ZH), no mesmo local de deposição do material rochoso dragado.

4.5.

FASE DE CONSTRUÇÃO

A fase de construção apresenta uma duração total de 15 meses.
Atendendo ao facto que a empreitada deverá decorrer de forma a minimizar ao máximo os
constrangimentos na normal exploração do terminal, o processo construtivo das estruturas acostáveis
será dividido em 8 fases independentes, que correspondem a 8 troços de cerca de 110 m, ao longo dos
Cais de Carga Geral e Granéis.
As operações de dragagem serão mais confinadas no tempo, estimando-se que as mesmas decorram num
período de 3 meses e meio. A remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros e implantação do Pontão de
estacionamento de rebocadores apresenta igualmente um tempo de intervenção restrito, de 1 mês.

4.5.1. ESTALEIROS/PARQUES DE MATERIAL
Dadas as condições do funcionamento e operação do Terminal, não é possível dispor de espaço suficiente,
perto do cais de acostagem existente, para a instalação de um estaleiro geral de obra. Assim sendo, a
localização do estaleiro principal foi definida pela APFF, bem como o modo de articulação do estaleiro de
frente. O estaleiro principal situa-se dentro da área portuária, junto à Ponte Edgar Cardoso, na
proximidade da portaria principal do Porto (Figura 10).
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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Figura 10. Planta de Localização de Estaleiro. Fonte EIA, 2019

O acesso ao estaleiro principal será assegurado pelas vias públicas existentes, com entrada para o interior
do porto pela portaria principal. A circulação interna será garantida pelas vias internas pavimentadas,
existentes no porto.
Prevê-se que o fornecimento de energia e água, seja assegurado através da ligação às infraestruturas
existentes no Porto. Quanto às águas residuais, o estaleiro disporá de sistema de pré-tratamento
compacto com ligação a fossa estanque, que será periodicamente descarregada para camião cisterna e o
efluente conduzido a destino final adequado.
Em termos gerais, o estaleiro contemplará as necessidades inerentes ao tipo de obra, nomeadamente:
o

Instalações sociais;

o

Instalações de produção;

o

Instalações de aprovisionamento;

o

Instalações de manutenção e reparação de máquinas;

o

Parques de abrigo.

Os módulos onde funcionarão os serviços técnicos, administrativos, médicos, sociais e laboratoriais serão
formados por corpos acoplados isotérmicos. Serão complementados com redes de abastecimento de
água, esgotos, instalações elétrica, telecomunicações e ar condicionado.
Os módulos oficinais serão constituídos por estruturas e revestimentos metálicos e adaptados à função a
que se destinam.

4.5.2. TRABALHOS A REALIZAR
Uma vez que durante a execução dos trabalhos a atividade de exploração dos terminais terá que decorrer
com normalidade e não pode ser afetada, o plano de trabalhos terá de ser ajustado em função dos
constrangimentos que, por esse motivo, venham a ocorrer no decurso da empreitada.
Construtivamente prevê-se que a empreitada decorra segundo o seguinte faseamento global:
o

Trabalhos de dragagem de aprofundamento do canal interior, anteporto e barra;

o

Remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros;

o

Pré-fabricação em estaleiro das vigas e lajes do tabuleiro;

Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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4.6.

o

Execução dos reforços estruturais das vigas existentes do TCG;

o

Execução das pregagens de reforço da estrutura do cais existente;

o

Execução das estacas do cais e pontão de estacionamento dos rebocadores até às cotas definidas
em projeto;

o

Instalação de estrutura metálica secundária para travamento das estacas metálicas;

o

Execução da viga de reforço da fundação do TCG;

o

Colocação dos enrocamentos pesados que compõem a retenção marginal;

o

Limpeza do interior da estaca, montagem da gaiola de armadura e a betonagem “in situ”;

o

Demolição parcial do topo da estrutura de cais existente, mantendo as armaduras para ligação à
nova estrutura;

o

Instalação das vigas pré-fabricadas transversais sobre as estacas, ligação à estrutura existente e
betonagem de 1ª fase;

o

Instalação das vigas pré-fabricadas longitudinais e betonagem de 2ª fase;

o

Instalação das pré-lajes pré-fabricadas e betonagem de 3ª fase para solidarização da nova
estrutura e a existente;

o

Instalação dos equipamentos flutuantes e passadiço de acesso do pontão de estacionamento dos
rebocadores;

o

Instalação das defensas, cabeços, escadas e infraestruturas de redes e serviços.

FASE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

As estruturas são concebidas para um período de vida útil que garanta que a sua deterioração natural e
progressiva não reduza o seu desempenho ao longo deste período. Assim sendo, em relação à empreitada
dos cais, prevê-se que as principais intervenções durante esse período sejam reduzidas e essencialmente
ao nível de elementos secundários.
Durante a fase de exploração e operação da estrutura portuária, será necessária a realização de inspeções
à estrutura com uma periodicidade não superior a 5 anos, podendo esta inspeção ser realizada recorrendo
a embarcações ligeiras.
Relativamente ao aprofundamento do canal de navegação, dada a tendência natural do sistema natural
para o assoreamento, que assume maior relevância na zona da Barra/Anteporto, na fase de operação
serão necessárias dragagens de manutenção periódicas, cujo material a remover será sempre de tipo
arenoso, à semelhança das que atualmente são realizadas todos os anos, considera-se que o volume anual
de dragagens de manutenção na Barra e Ante Porto será de cerca de 330 000 m3/ano. Os materiais
resultantes das dragagens de manutenção serão imersos no mesmo local previsto para as dragagens de
1.º estabelecimento, ou seja, no local atualmente licenciado ao abrigo do Título de Utilização Privativa do
Espaço Marítimo (TUPEM) n.º 18/04/2017 DGRM, em vigor até 31 de dezembro de 2021, para reforço da
deriva litoral, minimizando assim os problemas de erosão a sul do Porto.

5.

ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Geologia; Recursos
Marinhos; Recursos Hídricos; Solos e Uso dos Solos; Socioeconomia; Ordenamento do Território; Sistemas
Ecológicos; Ambiente Sonoro e Vibrações; Paisagem e Património.
Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto e ainda noutras
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.

5.1.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Geologia
De acordo com a carta geológica de Portugal 19-C à escala 1:50000, a Norte do cais comercial (onshore)
afloram aluviões do Holocénico, trazidas pelos rios de Tavarede e de Caceira. De uma forma geral, os
aluviões, constituídos por formações fluvio-marinhas, são bastante desenvolvidos ao longo do Rio
Mondego e também ao longo dos seus principais vales afluentes (Rocha et al., 1981).
Em direção a Norte, de uma forma linear e com alinhamento Este-Oeste afloram, da mais recente para a
mais antiga, as formações dos arenitos finos de Lousões (C4), seguidas por uma faixa de cerca de 500 m
de largura de calcários (C2-3) e pelos arenitos de Carrascal (C1-2), todas de idade Cretácica (Rocha et al.,
1981).
Os calcários identificados na zona envolvente pertencem à formação de Calcários apinhoados da Costa de
Arnes (C2-3), normalmente caracterizados por arenitos sem fósseis marinhos mais ou menos
conglomeráticos; margas calcárias, calcários oolíticos, calcários brancos com polipeiros, gasterópodes e
ostras, calcários dolomíticos e margas calcárias nodulares (Figura 11).
Os arenitos do Carrascal assentam em discordância sobre as formações anticlinais Jurássicas (anteriores),
circundando-as. São constituídos por arenitos mais ou menos argilosos, finos a grosseiros, e por argilas,
em geral arenosas. Do ponto de vista granulométrico, esta formação apresenta uma diminuição no calibre
dos órgãos, da base para o topo. O limite superior desta formação é marcado pelo aparecimento dos
calcários da Costa de Arnes, que afloram desde a Figueira da Foz até Lares, onde são cortados
abruptamente pelo rio Mondego. Sobre esta formação carbonatada assentam concordantemente os
arenitos finos de Lousões (Rocha et al., 1981).

Figura 11. Extrato da carta geológica. Fonte EIA, 2019

Litoestatigrafia
Em 2017 foi promovida pela APFF, S.A. uma campanha geofísica na área do projeto, que envolveu a
execução de perfis de reflexão sísmica de alta resolução. Complementarmente foram efetuadas
sondagens mecânicas à rotação, em plataforma flutuante e com amostragem contínua (Figura 12).
A análise dos perfis de reflexão sísmica permitiu a identificação de duas unidades principais. Uma primeira,
mais superficial, que consiste em formações arenosas e argilosas menos consolidadas, do Quaternário,
incluindo o preenchimento de canais que cortam as formações calcárias cretácicas. Esta unidade
apresenta uma espessura que varia entre 0 e cerca de 2 m. Uma segunda unidade, sob a primeira unidade,
correspondente ao substrato rochoso, dominado por calcários e margas do Cretácico. Frequentemente
abaixo da cota dos -13 m (ZH), esta segunda unidade ocorre a profundidades variáveis e aflora em algumas
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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zonas da área de estudo.

Figura 12. Área de estudo, com localização dos perfis de reflexão adquiridos e sondagens realizadas.

Fonte EIA, 2019
Os depósitos sedimentares abrangem praticamente toda a área em estudo e evidenciam espessuras
variáveis entre 1,0 e pelo menos 4,5 m. Estes depósitos são maioritariamente de natureza areno-lodosa a
arenosa, por vezes intercalados com bolsas argilosas e/ou lodosas, com presença frequente de elementos
conquíferos em frequência baixa a média, que evoluem em profundidade para granulometrias mais
grosseiras e estados de maior compactação.
Estes depósitos assentam diretamente sobre o maciço rochoso franco ou sobre horizontes de alteração
típicos deste tipo de ambientes, constituídos por uma argila acastanhada de consistência variável,
vulgarmente denominada de “Terra Rossa”.
A informação obtida nas sondagens revela ainda vestígios de carsificação do maciço rochoso, com
cavidades abertas ou preenchidas pela referida “Terra Rossa” e/ou fragmentos líticos.
Tectónica
A área de estudo insere-se na Orla Ocidental. Os terrenos que constituem a Orla Ocidental depositaramse numa bacia sedimentar, cuja abertura coincide com os primeiros estádios da abertura do Atlântico, a
Bacia Lusitaniana. Esta, forma uma depressão alongada, com orientação NNE-SSW, onde os sedimentos
acumulados na zona axial atingem cerca de 5 km de espessura. A leste, encontra-se individualizada do
Maciço Hespérico pela falha Porto-Coimbra-Tomar, a sul pelo ramo desta fratura, com direção NNE, que
se estende até ao canhão de Setúbal e a ocidente por um horst hercínico, atualmente materializado pelos
granitos e rochas metamórficas do arquipélago da Berlengas.
De acordo com a Carta Geológica 1/500 000, mais próximo da área de projeto identificam-se algumas
pequenas falhas de direção NNE-SSW e NNW-SSE. Na região de Coimbra, a Este, constata-se a existência
de uma importante falha com atividade neotectónica, Falha Nazaré/Caldas da Rainha – Vimeiro (PO013).
É ainda de salientar uma falha provável, com tipo de movimentação desconhecido, com direção NNWSSE, ao largo da desembocadura do rio Mondego. Saliente-se ainda, a norte da área de estudo, na zona
da Serra da Boa Viagem, uma falha com componente de movimentação vertical de tipo inverso, com
orientação NW-SE.
Sismicidade
A região em estudo apresenta uma sismicidade relativamente baixa, estando a área em estudo, segundo
o Atlas do Ambiente, na zona de intensidade sísmica VI.
De acordo com o “Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes”, o país foi
dividido em quatro zonas sísmicas que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, C
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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e D e cuja influência é traduzida por um determinado valor para o coeficiente de sismicidade.
A área de implantação do projeto situa-se na zona C, ou seja, de risco sísmico reduzido, à qual corresponde
um coeficiente de sismicidade de 0,5.

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Os principais impactes na geologia e geomorfologia resultantes da implantação do projeto em estudo
ocorrem, maioritariamente, na fase de construção e na fase de exploração.
Na fase de construção no que interessa à geologia relevam as operações de dragagem de sedimentos com
draga de sucção, arrasto e porão (que laboram em qualquer estádio de maré) e descarregam os dragados
na área definida entre os -5,0 m (ZH) e os -10 m (ZH). A dragagem de rocha, previamente sujeita a
desmonte, será efetuada por dragas mecânicas (de garras, caçambas ou de alcatruzes), que transferem
os materiais escavados para batelões que os transportam e descarregam em zona delimitada a cerca de
7,5 milhas a SW do molhe sul.
Atentos os documentos disponibilizados e a avaliação efetuada, considera-se que na fase de construção
o projeto: no que interessa às dragagens, induzirá impactes negativos, de magnitude reduzida e
permanentes; no que interessa à deposição de sedimentos, induzirá impactes positivos de magnitude
reduzida e reversíveis; a deposição de material rochoso (calcário) e outro resultante da remoção dos
molhes da doca dos bacalhoeiros induzirá alterações locais na morfologia e constituição dos fundos
marinhos, pelo que gerará impactes negativos, de magnitude reduzida, permanentes e irreversíveis,
embora pouco significativos .
Na fase de exploração, as dragagens de manutenção e a deposição dos dragados na área delimitada [entre
-5,0 m (ZH) e -10,0 m (ZH)] induzirão impactes negativos a nulos, de magnitude reduzida e reversíveis.
Apesar da reposição dos sedimentos na deriva, os impactes não se devem considerar positivos, por as
cotas de deposição serem mais baixas que as que seriam percorridas pela maior parte dos sedimentos
numa situação sem intervenções de manutenção na barra e na restinga submersa. Ainda assim
consideram-se os impactes na fase de exploração como pouco significativos.
Admite-se que o aprofundamento e o aumento do prisma de maré no interior do estuário poderão criar
alterações na morfologia e na extensão das zonas de entre marés, sapais, ilhotas e outros espaços. Em
conformidade, considera-se que o aumento do prisma de maré induzirá impactes negativos,
provavelmente pouco significativos, mas que, pelo menos, numa fase inicial deveriam ser monitorizados.

5.1.3. CONCLUSÃO
Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido
parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer.

5.2.

RECURSOS MARINHOS

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Ordenamento do espaço marítimo nacional
O projeto localiza-se em área de jurisdição do porto da Figueira da Foz, com exceção dos locais de
deposição de dragados, que se localizam em espaço marítimo nacional.
A área preconizada para a deposição dos dragados arenosos situa-se a uma milha a sul do molhe sul,
sensivelmente entre a batimétrica -5 m e -10 m. Este local encontra-se definido no PSOEM como área
existente de deposição de dragados (Ficha 12C – Imersão de dragados, Vol. III-C/PCE, PSOEM), sendo já
utilizado pela APFF, S.A. para a deposição dos seus dragados de manutenção (classe 1 e 2), ao abrigo do
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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TUPEM n.º 18/04/2017/DGRM.
A área preconizada para a imersão do material rochoso situa-se a cerca de 5 km da linha de costa, ao largo
de Mira, além da batimétrica dos -30 m(ZH), e encontra-se definida no PSOEM como área potencial para
a instalação de complexos recifais (Ficha 13C - Afundamento de navios e outras estruturas, Vol. III-C/PCE,
PSOEM).
Qualidade dos Sedimentos
Foi efetuada uma avaliação da qualidade dos sedimentos, nos termos da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de
novembro, com vista à sua imersão no mar, nos termos do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março.
O número de estações para recolha de amostras de sedimentos foi determinado pelo disposto na Tabela
1 da referida portaria, que tem em conta o volume de material a dragar. No presente caso, foram
selecionadas 19 estações de amostragem, e foi realizado um conjunto de ensaios laboratoriais para
determinação da granulometria, densidade dos sedimentos, carbono orgânico total e estimativa da
percentagem de sólidos presentes em cada uma das amostras.
Dos ensaios químicos realizados, resultou a quase total conformidade das amostras de sedimentos com a
classe 1, que corresponde a material dragado limpo, e que pode ser depositado no meio aquático, passível
de ser reposto em locais sujeitos a erosão ou ser utilizado para alimentação de praias sem normas
restritivas. Apenas uma das amostras analisadas na estação S11 (zona do anteporto) se insere na classe 2,
que corresponde a material dragado com contaminação vestigiária e que pode ser imerso no meio
aquático, tendo em atenção as características do meio recetor e o uso legítimo do mesmo. Os
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) são os responsáveis por essa classificação, sendo de
salientar que o valor de concentração se situa mais próximo do limite com a classe 1, do que do limite
com a classe 3, que corresponde a material dragado ligeiramente contaminado. Estes sedimentos de
classe 2 correspondem a cerca de 2% (17.900 m3) do material arenoso.
Recursos Marinhos
De acordo com o EIA, na zona marinha, onde se localizará a área de depósito dos sedimentos arenosos,
não é expectável a presença de comunidades de macroalgas, atendendo a que se localiza a profundidades
médias de 5 m, ainda sujeita à ação de marés e rebentação, e com um substrato fino que não permite a
fixação de plantas marinhas.
Do mesmo modo, na zona onde serão depositados os fragmentos de material rochoso, aproximadamente
na batimétrica -30 mZH, ainda na zona costeira entre os andares infra e circalitoral, poderão ocorrer algas
fotófilas, mas sem formar grandes pradarias.
É deste modo concluído não ser expectável a existência de comunidades extensas de macroalgas nos
locais de depósitos e envolvente próxima.
Quanto à fauna, é referido que a repartição da fauna piscícola ao longo da costa é irregular, sendo a
mesma dependente de vários fatores físicos e ambientais, como a ondulação e turbulência, bem como a
diversidade e tipo de microhabitats (substrato rochoso, arenoso, etc.). A proximidade ao estuário do
Mondego pode igualmente influenciar a repartição da fauna piscícola ao longo da zona costeira
envolvente, uma vez que o mesmo serve de local de desova e permanência de juvenis para numerosas
espécies marinhas.
Os habitats de sedimentos arenosos, como é o caso da frente costeira da Figueira da Foz, são móveis, com
espécies mais pequenas e de ciclo de vida curto, típicas de ambientes perturbados e que apresentam uma
boa capacidade para dispersarem durante a fase larvar planctónica. São igualmente zonas de menor
diversidade específica e produção com menor abundância e biomassa de organismos.
No que se refere à zona mais afastada da costa, nos andares infra e circalitoral, tendo por base os dados
de captura de pescado do Porto da Figueira da Foz (INE, 2018), identifica-se uma comunidade diversificada
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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(35 taxa), da qual se salienta Engraulis encrasicolus (biqueirão), Trachurus trachurus (carapau), Scomber
colias (cavala), Merluccius merluccius (pescada), Sardina pilchardus (sardinha), Trisopterus luscus (Faneca).
Nos últimos três anos verificou-se a regressão nas capturas de cavala, que é acompanhado pelo aumento
dos registos de biqueirão e carapau. As restantes espécies (pescada, sardinha, faneca e outros)
apresentam, por sua vez, sensivelmente a mesma proporção nas capturas anuais.
É ainda referido no EIA que, no âmbito da monitorização das dragagens de manutenção do Porto da
Figueira da Foz, mais precisamente na zona costeira de influência direta e indireta do local previsto para
deposição dos dragados arenosos, verificou-se a presença de uma comunidade composta por 23 espécies,
dominada por bivalves (mais de 34% da abundância total), apoiada na elevada abundância de Donax
vittatus. Destaca-se ainda uma percentagem importante dos Amphipoda (cerca de 20%), com forte
contributo de Nototropis swammerdamei, e dos Cumacea (cerca de 16%), com Eocuma dolfusi e Bodotria
scorpoides. Os anelídeos assumem uma menor importância nesta comunidade, representando apenas
13% da mesma, com representação, essencialmente, de Mediomastus fragilis e Nephtys cirrosa.
No que se refere à mamofauna são de destacar registo de ocorrência de duas espécies de mamíferos
marinhos, nomeadamente Delphinus delphis (golfinho-comum) e Phocoena phocoena (bôto), com maior
concentração na zona do cabo Mondego. O bôto, com estatuto Vulnerável, é menos abundante que o
golfinho-comum. Ocorre ao longo de todo o litoral Português com a maioria dos avistamentos observados
muito perto da costa (Projeto Life+ MARPRO). No entanto, em algumas áreas, exemplares desta espécie
foram observados no limite da plataforma continental a profundidades superiores. A concentração de
avistamentos mostra duas regiões de alimentação: a partir de Nazaré até Porto; e no sul de Sagres até
Albufeira.
É deste modo concluído não ser expectável a existência de habitats aquáticos com valor significativo.
Pesca
O concelho da Figueira da Foz apresenta condições naturais e infraestruturas no domínio das atividades
ligadas à pesca, aquicultura e salicultura. No âmbito do sector primário são estas as atividades que se
destacam no concelho.
O número de pescadores matriculados em 31 de dezembro de 2013, a nível nacional, foi de 16.797. Deste
valor, 21,7% corresponde ao total de pescadores inscritos na zona centro.
No que diz respeito às capturas de pescado, o concelho da Figueira da Foz representava 9,3% (11.819
toneladas) do total de capturas efetuadas no Continente (126.521 toneladas), sendo que a na cavala e a
sardinha foram as principais espécies capturadas, representando, respetivamente, 47,4% (5.612
toneladas) e 25,7% (3.034 toneladas) do total do pescado.
O porto de pesca localiza-se na margem sul do porto da Figueira da Foz.
A área do estuário, a montante da ponte Edgar Cardoso e no braço sul do Mondego, é uma zona
classificada para a Produção de Moluscos Bivalves, o mesmo acontecendo na faixa litoral (embora neste
caso com apanha interditada atualmente pelo IPMA).
No estuário ocorre a pesca, quer profissional, quer lúdica, a qual está contudo obrigada a um conjunto de
regras que constam do Edital n.º 277/2015, relativo às Instruções para a Navegação e Permanência no
Espaço de Jurisdição Marítima da Capitania do Porto da Figueira da Foz.
A caracterização não foi efetuada com os dados mais recentes, no entanto a pesca no concelho da Figueira
da Foz tem atualmente um peso um pouco menor do que tinha em 2013, pelo que não se coloca em causa
a avaliação efetuada.
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5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Ordenamento do espaço marítimo nacional
O local preconizado no projeto para a imersão dos dragados de natureza arenosa (situado uma milha a sul
do molhe sul, sensivelmente entre a batimétrica -5 m e -10 m), já foi objeto de TUPEM, para imersão de
dragados de manutenção de classes 1 e 2 da APFF, e encontra-se previsto no PSOEM. A deposição destes
dragados neste local potencia, através do trânsito litoral, a alimentação das praias a sul e a proteção da
zona costeira.
O local para a imersão dos dragados de natureza rochosa (situado a cerca de 5 Km da linha de costa, ao
largo de Mira, e após a batimétrica -30 m), encontra-se previsto no PSOEM como área potencial para a
instalação de complexos recifais. A deposição deste material rochoso cria condições para a formação de
um recife artificial, que irá promover um aumento da produtividade primária.
As utilizações privativas do espaço marítimo nacional devem ser compatibilizadas com a utilização comum
desse mesmo espaço. Neste sentido, importa garantir que as operações de dragagem e imersão sejam
realizadas evitando, tanto o período crítico de migrações das espécies piscícolas, já prevista no EIA, como
o período balnear.
No que ao ordenamento do espaço marítimo diz respeito, o projeto encontra-se em conformidade com
as orientações do PSOEM, tendo na fase de construção um impacte positivo, direto, permanente, de
âmbito regional e de magnitude elevada, não sendo esperados impactes, neste descritor, na fase de
exploração.
Qualidade dos Sedimentos
Na fase de construção, os impactes previsíveis na qualidade dos sedimentos são os seguintes:
o

o

Na barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto da Figueira da Foz
▪

Ressuspensão de poluentes contidos nos sedimentos, por ação das operações de dragagem.

▪

Libertação de substâncias contaminantes (efluentes e resíduos), no meio aquático e posterior
contaminação dos sedimentos, provenientes de máquinas, equipamentos e outras atividades
de obra.

▪

Contaminação dos sedimentos por hidrocarbonetos (óleos e combustível) com origem nas
embarcações utilizadas nas operações de dragagem e outras máquinas e equipamentos.

Nos locais de depósito de dragados
▪

Deposição de sedimentos contaminados no meio marinho, provocando alterações na
morfologia e natureza do material de fundo.

Relativamente às operações de dragagens e deposição de dragados, não existindo sedimentos
contaminados na área a dragar, não existe o risco de eventuais contaminantes serem colocados em
suspensão, durante a realização das dragagens, nem de se depositarem sobre o sedimento subjacente e
alterar a sua qualidade, ou de serem transferidos para a biota. Pelo mesmo motivo, este risco também
não existe nos locais de imersão de dragados, pelo que os impactes na qualidade dos sedimentos, nas
operações de dragagem e deposição de dragados, são nulos.
No que se refere à libertação de substâncias contaminantes para o meio aquático, associados ao
movimento de máquinas, equipamentos e outras atividades de obra (óleos, combustíveis, efluentes e
resíduos), com impacte sobre os sedimentos, pode considerar-se que o impacte, embora pouco provável,
a ocorrer, é negativo, direto, temporário e reversível, sendo ainda minimizável mediante a aplicação de
uma correta gestão ambiental.
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Relativamente aos materiais de natureza rochosa, resultantes da remoção dos molhes da Doca dos
Bacalhoeiros, importa que seja verificado, previamente à imersão se os mesmos se encontram isentos de
materiais contaminados.
Na fase de exploração, os eventuais impactes previstos estão associados a contaminações dos sedimentos
por derrames de hidrocarbonetos (óleos e combustíveis), efluentes e resíduos, provenientes quer das
embarcações das dragas de manutenção, quer das embarcações que irão utilizar o Porto da Figueira da
Foz.
À semelhança do referido para a fase de construção, o impacte, embora pouco provável, a ocorrer, é
negativo, direto, temporário e reversível, sendo ainda minimizável.
Em síntese, os impactes na qualidade dos sedimentos, durante as fases de construção e exploração,
poderão ocorrer devido a eventuais situações de derrame de hidrocarbonetos, assim como de efluentes
e resíduos para o meio aquático. Este impacte classifica-se de negativo, reduzido, temporário e reversível,
sendo ainda minimizável.
Recursos Marinhos
Os principais impactes negativos na biodiversidade marinha e valores ecológicos, e consequentemente
nos recursos marinhos, advêm das operações de dragagem e deposição. Os mesmos traduzem-se:
o

na alteração da topo-hidrografia dos atuais fundos marinhos e estuarinos e, consequentemente,
dos habitats aquáticos, e;

o

na afetação direta da comunidade bentónica (em particular dos macroinvertebrados situados nos
sedimentos superficiais), com redução de biomassa e diversidade.

Tanto a dragagem, como a deposição dos dragados, conduzem a uma alteração morfológica dos fundos,
das condições na coluna de água, por turvação, e uma interferência direta da comunidade bentónica (quer
por remoção, quer por soterramento, respetivamente).
No caso da imersão de material rochoso esta operação assume um carácter positivo, pois mediante a sua
correta deposição, poderá constituir um recife artificial, potenciador de diversidade e de biomassa.
Os impactes assumem maior significado na fase de construção, fruto da interferência direta das dragagens
de primeiro estabelecimento, e da deposição no meio marinho. Verifica-se todavia que, atendendo à
composição da comunidade biótica na área de incidência direta do projeto, moldada pelas constantes
alterações morfológicas no Mondego (expansão portuária, dragagens de manutenção, entre outros), e
pela atividade portuária (atual movimentação de embarcações e navios), e da sua capacidade de
adaptação a meios perturbados (espécies cosmopolitas e de elevada capacidade de recolonização), o
significado dos impactes é reduzido. A eventual perturbação de espécies de maior relevo ecológico
(migradores piscícolas diádromos) é evitável, mediante uma calendarização adequada das ações de
dragagens, que, de acordo com o Projeto de Execução, são concentradas no tempo (3 meses e meio) e
deverão ocorrer entre os meses de maio a novembro, de forma a evitar o período crítico de migrações
das espécies piscícolas diádromas.
Importa ainda referir o efeito do ruído, resultante das dragagens e desmonte, nos cetáceos, em que apesar
de uma ocorrência possível junto à linha de costa, a sua permanência no local não será provável, até pela
perturbação inerente à constante entrada e saída de embarcações da foz do Mondego. O ruído
subaquático produzido poderá assumir níveis importantes, no entanto, a área de desmonte encontra-se
dentro da zona do estuário (anteporto e canal de navegação), junto da margem norte do Mondego, pelo
que a propagação de ruído será interrompido/redirecionado pelo molhe norte que se desenvolve de norte
para sul. O molhe sul terá igualmente um efeito de absorção. Importa ainda referir que a área de
desmonte se situa a cerca de 800 m do limite do molhe norte. Deste modo, não é expectável uma
perturbação importante na zona costeira, que possa afetar eventuais cetáceos em movimentação
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ocasional, mais próximo da costa.
Os impactes são assim globalmente negativos, porém não significativos.
Excetua-se o caso da alteração de habitats no local de deposição de material rochoso, do qual resulta a
criação de um recife artificial benéfico às comunidades bióticas, que se traduz num impacte positivo. O
recife artificial criado apresentará funções de proteção de populações juvenis (ictiofauna),
particularmente as de maior interesse comercial e a criação de zonas de pesca ao promover uma
exploração controlada das comunidades ictiológicas. O recife poderá ainda permitir uma requalificação
do sector turístico com enorme potencial para Portugal, desenvolvimento da economia do mar com todas
as condições de segurança e proteção ambiental, criação de postos de trabalho apontando para um
desenvolvimento económico e social sustentáveis, e ainda criação de locais propícios à investigação
científica na área da biologia marinha e estudo das espécies.
Tendo em conta o reduzido volume de material rochoso a depositar e, consequentemente, da área de
deposição, o mesmo assume-se como não significativo.
Na fase de exploração, os principais impactes encontram-se relacionados com as dragagens de
manutenção que, apesar de semelhantes no seu efeito, assumem uma magnitude mais reduzida (tendo
em conta aos volumes dragados), e com o acréscimo de movimento de navios na zona portuária, com
consequente perturbação das comunidades bióticas locais. Não é contudo expectável que os impactes
difiram substancialmente dos atualmente decorrentes da atividade portuária (onde já ocorrem dragagens
de manutenção e onde já se verifica perturbação pela circulação de navios), pelo que apesar de negativos,
os impactes consideram-se de não significativos.
Pesca
São previstas potenciais perturbações nas atividades económicas ligadas ao mar, como a pesca e as
atividades do próprio porto, onde se inclui, naturalmente, a navegação, principalmente durante as
operações de dragagem.
A execução das atividades de dragagem encontra-se regulamentada no Edital n.º 277/2015, relativo às
Instruções para a Navegação e Permanência no Espaço de Jurisdição Marítima da Capitania do Porto da
Figueira da Foz, tendo em vista a sua realização em condições de segurança adequada, sem colocar em
causa a navegação comercial.
Apesar de não estarem previstos no projeto a necessidade de interdição da navegação, esta deve dar o
devido resguardo para que as operações de dragagem ocorram com segurança.
O referido edital interdita a pesca quando ocorrem ações de dragagem. Todavia, na zona a dragar não
ocorre pesca (só é permitido a pesca profissional no braço sul do rio Mondego; a pesca da lampreia e do
sável é autorizada com condicionantes e salvaguardando sempre a navegação como atividade prioritária).
Os impactes na pesca incidirão sobretudo nos locais de deposição do material dragado, que não sendo
locais confinados são muito localizados.
Estas perturbações representam um impacte negativo, direto e temporário, no entanto, tendo em conta
que não estão previstos períodos de interdição da navegação e a duração prevista para a fase de
construção, este impacte é considerado de reduzida magnitude.

5.2.3. CONCLUSÃO
Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido
parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer.
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5.3.

RECURSOS HÍDRICOS

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Recursos Hídricos Superficiais
A área de estudo encontra-se abrangida pelo Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego
e Lis – RH4.
Relativamente aos recursos hídricos superficiais, a área do projeto insere-se na bacia hidrográfica do
Mondego, mais concretamente na massa de água de transição (estuário) - Mondego-WB1 (cod.
PT04MON0681) e massa de água costeira CWB-I-3 (cod. PTCOST7).
De acordo com o 2ª ciclo do PGRH, a MA de transição (estuário) - Mondego-WB1 (cod. PT04MON0681),
manteve desde o 1ª ciclo de planeamento, um estado global de MEDÍOCRE, sendo o fitoplâncton, peixes
e macroinvertebrados bentónicos os elementos de avaliação responsáveis pelo incumprimento dos
objetivos da Diretiva Quadro da Água. Esta, que se desenvolve essencialmente no braço norte do estuário
do rio Mondego, insere no tipo A2, Estuário Mesotidal Homogéneo com descargas irregulares do rio, por
um fluxo de água doce grandemente dependente da estação do ano. Uma vez que ocorrem,
ocasionalmente, episódios intensos de precipitação durante o inverno, este estuário apresenta uma boa
mistura durante todo o ano. Trata-se ainda de uma massa de água fortemente modificada graças à
existência e gestão do porto costeiro - alterações físicas provocadas pela construção do canal de
navegação do porto nomeadamente: alterações nas suas características morfológicas; canalização do rio
para navegação e outros usos; a execução de dragagens; alteração do regime hidrológico e do transporte
sólido.
Relativamente à massa de água costeira CWB-I-3 (cod. PTCOST7), de acordo com o PGRH 2ª ciclo, o estado
global é bom. Este tipo de massa de água (Costa Atlântica mesotidal exposta – A5) caracteriza-se por estar
inserida numa orla costeira hidrodinâmicamente muito energética e recorrentemente
atingida/influenciada por fenómenos meteorológicos extremos (tempestades), provenientes, na sua
grande maioria, do atlântico norte no período entre outubro e março/abril.
No domínio das zonas sensíveis ao abrigo da Diretiva das Águas Residuais Urbanas a massa de água
Mondego-WB1, no braço norte desde fontela até à foz do rio, encontra-se classificada como sensível pelo
critério Diretiva n.º 91/492/CEE (Coli). no anexo referente ao nº2, art. 2º do Decreto-Lei nº 198/2008, de
8 outubro, que altera o Decreto Lei nº 152/97, 19 de junho.
No âmbito da Lei da Água, a MA encontra-se protegida por ser considerada zona designada para a
proteção de espécies aquáticas de interesse económico Estuário do Mondego – Braço Norte, contudo não
interseta com a zona de implementação do projeto, mas sob influência direta do mesmo.
A massa de água costeira CWB-I-3, abrange um conjunto de zonas protegidas ao abrigo da Lei da Água,
designadamente Zonas designadas como águas de recreio (águas balneares), distribuídas na foz do
Mondego e ao longo da costa, a qual, quer pela dragagem quer pelo local de imersão de dragados. Neste
caso concreto, o projeto abrange as seguintes águas balneares: Praia do Forte (PTCW8C), Praia do
Cabedelo (PTCH2T), Praia do Cabedelo Sul (PTCN7L) e Praia da Cova-Gala (PTCNJ7T). De acordo com o
Decreto-lei n.º 113/2012, de 23 de maio, a água balnear Praia do Cabedelo (PTCH2T), no período temporal
de 2012/2017, apresenta uma classificação que oscila entre boa e aceitável. Ao invés, a Praia do Forte
(PTCW8C) encontra-se classificada como má.
Ainda no domínio das zonas protegidas ao abrigo da Lei da Água o projeto abrange a zona designada para
a proteção de espécies aquáticas de interesse económico Litoral Figueira da Foz – Nazaré (PTL4) e Zona
designada para a proteção de habitats – Sítio de Interesse Comunitário Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas (PTCON0055).
Quanto aos usos e pressões nas massas de água superficiais, atento ao PGRH 2ª ciclo, estima-se que as
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pressões quantitativas para a bacia da MA Mondego-WB1 sejam de 71 t/ano de CBO5, 351 t/ano de CQO,
63 t/ano de N e 7 t/ano de P, com origem predominante na agricultura e pecuária.
Atento ao Plano de Gestão do Risco de Inundação (PGRI) do Vouga, Mondego e Lis em vigor, a área do
projeto encontra-se classificada como estando sob a ameaça das cheias, sendo que num período de 20 e
100 anos o risco é baixo a médio. No entanto, a monitorização efetuada pela APA, I.P./ARH do Centro no
troço de água interior do estuário afeto ao braço sul, constata-se que a propagação/invasão da água
salobra para terrenos agrícolas e para dentro de aquaculturas/salinas (maioritariamente abandonadas e
em avançado estado de degradação), é cada vez mais frequente em altura de marés vivas.
Hidrodinâmica e regime sedimentar
No âmbito dos estudos realizados para a definição/concretização do presente projeto, para a
caracterização da situação de referência (2011) e a situação atual (2015). O “Estudo de Simulação
Matemática da Hidrodinâmica e da Morfodinâmica” (Orthodrome, 2015), analisou os seguintes aspetos:
Campo do transporte resultante anual de sedimentos, com recurso a perfis transversais; Campo do
transporte resultante para cada onda representativa; Campo de altura e direção de propagação de cada
onda representativa; Campos de velocidade da corrente de vazante e de enchente.
No que diz respeito ao transporte sedimentar é descrito para 2011 que a verifica-se a não interceção, pelo
molhe norte, do transporte litoral norte-sul, pelo que os sedimentos afluem à vizinhança da cabeça do
molhe Norte infletindo, após transporem o molhe, para leste em direção à margem. Tal fenómeno,
encontra-se associado à existência da restinga de areia que se forma a norte do molhe norte e se prolonga
para além deste em cerca de 600 m. Por outro lado, este padrão de transporte é corroborado pela
diminuição dos volumes médios anuais dragados após o prolongamento do molhe que redirecionou o
canal para sul. Junto ao molhe norte verifica-se uma singularidade no transporte sedimentar relacionada
diretamente com a existência de um fundão localizado a norte do tronco do molhe norte contribuindo
para a inversão local do transporte sedimentar para Norte. Constata-se ainda que existe transporte
sedimentar no sentido do interior do canal de navegação sendo registado o maior transporte sobre a
restinga localizada na zona da barra. Observa-se ainda que o gradiente do transporte sedimentar
resultante das modelações é corroborado pela localização das zonas de tendência de assoreamento
identificado na zona da embocadura. Comparativamente com a situação atual (2015), o estudo conclui
que não existem alterações relativamente ao verificado para a situação de referência.
De referir que de acordo com o Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (RCM nº 112/2017, 10
de agosto), o diagnóstico apresentado destaca a existência de uma retenção sedimentar associada ao
porto da Figueira da Foz (0,5 Mm3 /ano) e para a importância da erosão litoral como fonte sedimentar da
deriva (0,5 Mm3 /ano).
Relativamente à ondulação (2011), destacam-se por razões de segurança da navegação, as ondas que
sofrem empolamento na entrada da barra, nomeadamente, as que apresentam as seguintes
características R= 248°; T= 12s; Hs= 2,8m; R= 225°; T= 12s; Hs= 2,8m; R= 260°; T= 12s; Hs= 3,8m, contudo,
estas encontram-se ausentes da representação total das frequências de ocorrência, não contribuindo
também para o transporte sedimentar. Comparativamente com a situação atual (2015), constata-se a
inexistência de diferenças significativas, mantendo-se a tendência constatada para 2011.
Quanto à velocidade de corrente, na situação de referência, no caso da zona da barra a influência das
correntes de maré é sentida, para sul da entrada da barra, em cerca de 600 m tanto em fase de vazante
como de enchente, as direções de domínio oceânico tendem a orientar-se na direção norte-sul afastandose da direção do enfiamento do canal da barra e os fluxos gerados durante a fase de enchente são
predominantes junto à cabeça do molhe sul, tendência que se mantem para a situação atual.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a área do projeto insere-se na bacia massa de água
subterrânea PTO6_C2 Aluviões do Mondego. Este sistema apresenta uma vasta planície aluvial desde
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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Coimbra à Figueira da foz, sendo limitada superiormente por uma superfície livre e com camadas
intraformacionais e lateralmente por arenitos do triásico e calcários do jurássico, sendo que, no caso
concreto da área de intervenção estão dominantes as formações cretácicas como principal depósito
aluvionar.
Em termos de escoamento do sistema aquífero, esta realiza-se de e para o rio Mondego, que acontece,
em grande parte, pela diferença do potencial hidráulico existente, com direção predominante no sentido
da foz-litoral. Em termos de recarga esta acontece por infiltração direta da precipitação, infiltração de
parte dos excedentes da rega, de forma indireta ou por drenância ascendente e lateral (descarga oculta)
através dos escoamentos com origem nas formações hidrogeológicas adjacentes; e através da descarga
dos cursos de água que o atravessam e da escorrência superficial das encostas adjacentes. Estima-se que
a recarga média anual seja de 48 hm3/ano.
Quanto ao estado global da massa de água, constata-se uma melhoria entre os dois ciclos de planeamento
dos PGRH, tendo melhorado de medíocre para bom, por se verificar que as extrações registadas na massa
de água foram substancialmente inferiores à recarga anual estimada para a referida massa de água.
Quanto aos usos e pressões na massa de água, a sua captação predominante é para uso na pecuária e
agricultura, sendo que, a captação para uso urbano (abastecimento) se realiza em massas de água
adjacentes PTO7 – Figueira da Foz-Gesteira. De salientar que na área de intervenção não existem
quaisquer tipo de captações de água subterrânea. Em termos de pressões, o PGRH identifica que na área
de drenagem da massa de água subterrânea, é estimada em 40 t/ano de N e de 2 t/ano de P para a
agricultura e cerca de 43 t/ano de N e 0,6 t/ano de P para a pecuária, atividades desenvolvidas a montante
da área de intervenção do projeto.
Qualidade dos Sedimentos
A determinação das características e composição dos materiais a dragar teve por base o disposto no Anexo
III da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, a qual define também em função das classes de
qualidade encontradas, as possíveis formas de eliminação dos sedimentos.
Assim, foi realizada entre 29-11-2017 e 05-12-17 uma campanha de recolha de sedimentos para realização
de ensaios laboratoriais de caracterização físico-química de trinta e quatro amostras de sedimentos,
provenientes do Canal de Navegação e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz, com vista à sua
caracterização de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro.
Relativamente à classificação textural de todos os sedimentos colhidos, verifica-se que dezanove amostras
analisadas apresentam a classificação Arenoso, o que corresponde a mais de metade das amostras
analisadas. Verifica-se também que oito amostras se inserem na classe Franco-Arenoso, a classificação
Franco-Limoso obteve-se em três amostras e as classificações Areno-Franco e Franco registaram duas
amostras. Todas as amostras de sedimentos analisadas inserem-se na melhor classe definida pela Portaria
n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, nomeadamente, na classe 1, que caracteriza o material dragado limpo
e que pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para
alimentação de praias sem normas restritivas, com exceção da amostra colhida no anteporto – S11 2-3m,
que se insere-se na classe 2, que caracteriza o material dragado com contaminação vestigiária, que pode
ser imerso no meio aquático tendo em atenção as características do meio recetor e o uso legítimo do
mesmo.
De acordo com o EIA – Aditamento constata-se que o volume estimado (m3) de sedimentos arenosos
pertencentes à Classe 1 e Classe 2 nos termos da Portaria nº 1450/2007, de 12 de novembro é o seguinte:

Zona

Classe 1

Classe 2

Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução

25

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3301

Barra

274099

----

Anteporto

74965

17947

Canal Interior

414951

----

Total

764015

17947

Volume Total Dragado

781962

Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (RCM nº 112/2017, 10 de agosto)
O Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (Resolução do Conselho de Ministros nº 112/2017, 10
de agosto), no quadro da estratégia de adaptação de proteção da orla costeira, refere que deverá ser
implementada uma política de gestão sedimentar integrada que tenda a assegurar a reposição do balanço
sedimentar, concretizando como uma prioridade a alimentação artificial no troço costeiro entre a CovaGala e Leirosa – NG6. Por outro lado, a localização das áreas portuárias nos estuários dos rios Vouga e
Mondego e a necessidade de assegurar condições para a operacionalidade abrem oportunidades para que
estes espaços desempenhem um papel ativo na gestão sedimentar da orla costeira, devendo ser
assegurada que a extração de inertes nos estuários no âmbito das dragagens nos portos é considerada na
gestão integrada de sedimentos da orla Costeira NG9.
A área de intervenção encontra-se inserida, de acordo com o ponto 3 do anexo I da RCM – modelo
territorial – em Zona Marítima de Proteção/Faixa de Proteção Costeira e em Zona Terrestre de
Proteção/Faixa de Proteção Costeira.
Ora a zona ZMP/FPC integra a área marítima indispensável à utilização sustentável da orla costeira, sendo
constituída pela área abrangida entre a linha máxima de preia-mar de águas vivas equinociais até ao limite
inferior da praia que corresponde à profundidade de fecho. Caracteriza-se por uma significativa riqueza
biológica que deverá ser objeto de proteção, desempenha funções essenciais nos processos costeiros,
sendo a sua salvaguarda essencial para a proteção do litoral adjacente. Nesta faixa são permitidas as
seguintes ações e atividades, mediante autorização das entidades legalmente competentes,
nomeadamente a extração, mobilização ou deposição de sedimentos visando a proteção costeira,
incluindo arribas e o reforço de sistemas dunares (al. b) NE3).
Quanto à ZTP/FPC entende-se como a primeira faixa de interação com a zona marítima e onde se localizam
os elementos mais singulares e representativos dos sistemas biofísicos costeiros e que devem ser objeto
de proteção, nomeadamente os sistemas praia-duna e as formações vegetais associadas, as arribas e os
espaços contíguos que interferem com a sua dinâmica erosiva. Incluem-se ainda nesta faixa os leitos e
margens das águas de transição, lagoas costeiras e troços finais de linhas de água. Nesta faixa são
permitidas as seguintes ações e atividades, mediante autorização das entidades legalmente competentes
a extração, mobilização ou deposição de sedimentos visando a proteção costeira, a proteção de arribas
ou o reforço dos cordões dunares (al. a) NE 10).
Afetação de áreas integradas na Reserva ecológica Nacional (REN)
A área de intervenção encontra-se inserida em termos de Reserva Ecológica Nacional na classe “Estuário”
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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com designação atual de “Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção”) e sobre
a classe “Faixa Marítima de Proteção Costeira”. Atento ao RJREN, Decreto-Lei n.º 124/2019, 28 de agosto
e à Portaria 419/2012, 20 de dezembro, constata-se que a intervenção cumpre com os objetivos de
estratégicos e de proteção do ecossistema, nomeadamente pela compatibilidade das ações previstas,
nomeadamente, “Beneficiação de infraestruturas portuárias e de acessibilidades marítimas existentes”.
5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
As principais ações potencialmente geradoras de impactes nos recursos hídricos decorrem durante a fase
de construção, pela execução das dragagens para o aprofundamento do canal de acesso, barra e bacia de
manobras, a que se associa a deposição dos dragados e a consequente movimentação de veículos e
máquinas assim como a construção do cais dos rebocadores.
Relativamente à fase de exploração, os principais impactes nos fatores ambientais prendem-se
essencialmente com a execução das dragagens de manutenção, que se estimam em 330.000m3/ano, bem
como, com o aumento da atividade/trafego portuário, com consequências na movimentação de bens para
fora da zona de intervenção.
Recursos Hídricos Superficiais
Fase de construção
As principais ações geradoras de impactes nos recursos hídricos superficiais na fase de construção
prendem-se, essencialmente, com os trabalhos associados à dragagem do 1º estabelecimento, da
execução/implementação do reforço estrutural das frentes de acostagem para o alargamento da
plataforma de acostagem do cais, e pontualmente, na instalação e funcionamento do estaleiro, da
circulação de veículos quer no plano de água quer em terra e à remoção dos dois molhes na doca dos
bacalhoeiros.
Assim, a execução das ações poderão advir impactes na Degradação do estado de massa de água por
efluentes líquidos produzidos no estaleiro, nomeadamente águas de lavagem (pavimentos, central de
betão, maquinaria, entre outros) e efluentes domésticos de instalações sociais; Degradação do estado de
massa de água por derrames de hidrocarbonetos (combustíveis e outros óleos), em meio terrestre e em
meio aquático, de veículos, navios e maquinaria afetos à obra; Degradação do estado de massa de água
por execução de estacas no prolongamento das estruturas acostáveis; Degradação do estado de massa de
água por demolição dos molhes do cais da Doca dos Bacalhoeiros; Degradação do estado de massa de
água por alteração das condições hidromorfológicas associadas às dragagens de primeiro
estabelecimento.
Associado à intervenção na zona de estaleiro, decorrente de eventuais focos de poluição/contaminação
da massa de água, embora se considere um impacte negativo, os mesmos são de magnitude reduzida,
temporários e reversíveis.
Quanto ao prolongamento das estruturas de acostagem, como modelo construtivo que consistirá no
cravamento de estacas de betão no fundo estuarino, o eventual derramamento e contaminação da massa
de água com betão constitui um impacte negativo direto mas de magnitude reduzida e temporário. Ainda
sobre o prolongamento destas estruturas, decorrente do enrocamento de sustentação/suporte do fundo
marinho com as consequentes alterações morfológicas, o impacte é negativo, direto e de magnitude
reduzida. É ainda um impacte permanente, irreversível e confinado, contudo realizado numa massa de
água fortemente modificada.
Decorrente da remoção dos dois esporões na doca dos bacalhoeiros realizados por dragas mecânicas do
tipo escavadora ou caçamba de garras, é espectável um aumento da turvação da água com consequências
diretas no aumento da suspensão de sólidos totais na coluna de água. Tratasse de um impacte negativo
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direto, de magnitude reduzida, temporário e reversível. Em termos hidromorfológicos a remoção destas
estruturas artificiais constitui um impacte positivo, direto de magnitude reduzida, permanente e
irreversível.
Como consequência das dragagens de primeiro estabelecimento (aprofundamento do canal na zona da
barra, canal interior e bacia de manobra) o EIA conclui que que os efeitos expectáveis das dragagens na
hidrodinâmica e morfodinâmica na área de intervenção, e envolvente próxima, são de uma redução de
transporte sedimentar no setor sul da cabeça do Molhe Norte, não se registando alterações significativas,
quer no empolamento das ondas na entrada da Barra, quer no prisma de maré no estuário do Mondego.
Assim, os impactes são negativos, magnitude reduzida, diretos, prováveis, permanentes, irreversíveis e
confinados. O EIA refere ainda que a hidrodinâmica do estuário do Mondego se manterá praticamente
inalterada com a realização do projeto, esses mesmos impactes não assumirão significado.
No entanto, o estudo hidrodinâmico evidência um aumento no campo de velocidades de escoamento
num setor estuarino a montante (braço sul), constata-se um ligeiro incremento das velocidades de
corrente no braço Sul, imediatamente antes e após a ponte da EN 109.
Relativamente aos impactes nas massas de água de transição (estuário) - Mondego-WB1 (cod.
PT04MON0681) e massa de água costeira CWB-I-3 (cod. PTCOST7), com a execução das operações de
dragagem acontece a ressuspensão dos sedimentos, originando aumentos da concentração de sólidos em
suspensão, com o consequente aumento da turvação e afetação direta das comunidades bentónicas,
principalmente de macroinvertebrados. Assim, considerando que o material dragado é composto por
areias, os impactes devidos à ressuspensão de partículas poderão vir a ter alguma significância na
qualidade da água durante as operações de dragagens.
De referir que a ação de dragagem terá um impacte específico nas comunidades de macroinvertebrados
bentónicos e, consequentemente, na qualidade biológica da água. No entanto, considerando que se
tratam de massas de água fortemente modificadas e com recorrentes ações de dragagem de manutenção,
não é espectável que a implementação do projeto provoque grandes alterações na composição das
comunidades locais. Assim, a alteração hidromorfológica de aprofundamento do canal não levará à
alteração significativa da comunidade já existente. Assim, o EIA considera que os impactes nas massas de
água são negativos, de magnitude reduzida, diretos, certos, temporários, imediatos, confinados e
reversíveis.
Relativamente aos impactes associados ao local de depósito dos dragados de classe 1, mais precisamente
do material de granulometria mais fina (areias), os mesmos serão depositados em meio marinho, na zona
licenciada para a deposição de dragados provenientes da manutenção do Porto da Figueira da Foz, situada
junto ao litoral, a 1 milha a sul do molhe sul. Assim, o EIA considera que na massa de água costeira CWBI-3 (cod. PTCOST7), em termos hidrodinâmicos e hidromorfológicos os impactes são positivos, de
magnitude moderada, no pressuposto de que corrente da deriva litoral contribuir para a alimentação das
praias desta zona costeira. Qualitativamente, à semelhança das ações de dragagem, é previsível um
aumento temporário da turvação da água nos locais de depósito, essencialmente no local de depósito das
areias, situada a 1 milha para sul do molhe sul, entre a batimétrica -5 m e -10 m. Contudo, julga-se que os
impactes associados ao aumento de concentração de nutrientes e metais pesados, não altere a qualidade
química e físico-química da MA, por se tratarem de sedimentos de classe 1 nos termos da portaria
1450/2007, 12 de novembro.
Quanto à deposição do material rochoso, que passa pela deposição em meio marinho, ao largo e a uma
batimétrica de -30m, em resultado da dimensão do próprio material a depositar, não são expectáveis
alterações significativas na morfologia do local na massa de água CWB-I-3 (cod. PTCOST7). A sua deposição
consistira num substrato para a comunidade biológica, sendo classificado como impacte positivo, direto,
provável, permanente e irreversível.
Fase de exploração
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Tal como referido, os impactes associados à fase de exploração decorrem quer da atividade portuária em
si, quer da necessidade de se efetuarem dragagens de manutenção.
Desta forma, os impactes associados resultam num aumento da turvação e de sólidos suspensos totais e
na redução de organismos bentónicos por remoção. Estes impactes são contudo de magnitude inferior,
dado que a periodicidade das dragagens serão potencialmente reduzidas. Entende ainda o EIA que
relativamente aos aspetos hidromorfológicos, as dragagens de manutenção, tem como objetivo a
reposição hidrológica e topo-hidrográfico, pelo que, comparativamente com a fase de construção, os
impactes na hidromorfologia são nulos. Assim, durante a fase de exploração o EIA considera que os
impactes associados são negativos, diretos, de magnitude reduzida, temporários e reversíveis.
Por último, os impactes associados às atividades portuárias, resultam essencialmente na contaminação
da massa de água decorrente de focos de poluição acidentais por parte das embarcações. Assim,
considera-se que os impactes são negativos, indiretos, de magnitude reduzida, prováveis, temporários,
reversíveis e confinados.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Fase de construção
O EIA considera que, face às ações a implementar serem na íntegra em meio aquático, não são expectáveis
interferências entre os sistemas aquíferos presentes, uma vez que, atendendo à caracterização da
situação de referência, a tendência do fluxo hidrogeológico nas águas subterrâneas acontece do nível
freático para a massa de água do estuário. Contudo, a obra afeta ao prolongamento das estruturas
acostáveis desenvolve-se em meio terrestre, sendo o estaleiro de obra situado em zona portuária, com os
respetivos impactes associados.
Os impactes nos recursos hídricos subterrâneos poderão ocorrer na instalação e atividade inerente ao
estaleiro de obra, da circulação de veículos e maquinaria, com eventuais consequências na degradação da
qualidade da água subterrânea por derrames de hidrocarbonetos em meio terrestre de veículos ou
maquinarias em deslocação entre estaleiro e a frente de obra e/ou em manutenção e a degradação da
qualidade da água subterrânea por contaminação de águas de lavagem na zona de estaleiro e frente de
obra (pavimentos, central de betão, veículos e máquinas).
No entanto, o estaleiro encontra-se localizado dentro da área portuária, área esta altamente
intervencionada e artificializada (impermeabilizada e com drenagem autónoma das águas pluviais).
Contudo, a área afeta ao estaleiro não se encontra impermeabilizada, apresentando sinais de mobilização
do solo e compactação do mesmo. Neste sentido, ocorrem preferencialmente fenómenos de escorrência
superficial ao invés da infiltração no solo, com sentido direcional do estuário do Mondego, pelo que, em
face do anteriormente referido, não é espectável a contaminação do aquífero em presença.
Assim, o EIA considera que a contaminação dos aquíferos presentes e envolventes é muito pouco
provável, pelo que os impactes associados são classificados como nulos.
Fase de exploração
O EIA considera que, de acordo com o estudo hidrodinâmico e regime sedimentar elaborado para o
presente projeto, constata-se a ausência de alterações nos níveis de maré e de ligeiras alterações ao nível
da salinidade na área de implementação do projeto. Importa ainda destacar que, tal como referido
anteriormente, a direção preferencial do escoamento subterrâneo do aquífero do lado norte ocorre em
direção a sul, isto é, em direção ao estuário. Igualmente, o sistema aquífero O6 – Aluviões do Mondego,
tem o seu escoamento preferencial na direção poente, ou seja, em direção ao litoral. Assim, o EIA
considera que os impactes são nulos.
Qualidade dos Sedimentos
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Fase de construção
Os impactes espectáveis que poderão vir a alterar a qualidade dos sedimentos ocorrem nas operações de
dragagem e na deposição dos dragados.
Quanto às operações de dragagem, considerando que não existem sedimentos contaminados na área a
dragar, não se vislumbra risco de eventuais contaminações decorrentes da suspensão dos sedimentos que
possam alterar a sua qualidade ou serem (contaminantes) transferidos para a biota. Pelo mesmo motivo,
não existe risco de contaminação dos sedimentos no local de depósito, pelo que os impactes associados
são nulos.
Ao invés, existe o risco de libertação de substâncias contaminantes para o meio aquático e posteriormente
para os sedimentos, a quando da intervenção/operação de maquinaria quer associada à dragagem quer
associada à deposição. Neste sentido, o EIA considera os impactes associados como negativos, diretos,
temporários e reversíveis, apesar de minimizáveis com a implementação correta de medidas de gestão
ambiental.
Fase de exploração
Nesta fase, os impactes espectáveis decorrem da contaminação dos sedimentos por derrame de
hidrocarbonetos decorrentes da operação de dragagem de manutenção bem como da própria operação
comercial do porto, considerando-se os impactes associados como negativos, direto, temporário e
reversíveis.

5.3.3. CONCLUSÃO
Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido
parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer.

5.4.

SOLOS E USO DOS SOLOS

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O projeto desenvolve-se essencialmente em meio aquático pelo a caracterização dos solos incidiu na
envolvente imediata do estuário da Rio Mondego. De acordo com a Carta de Solos de Portugal e Cartas
de Capacidade de Uso do Solo — Cartas Complementares do Instituto de Desenvolvimento Rural e
Hidráulico, os solos que ocorrem na margem direita são Cambissolos êutricos e na margem esquerda e
ilha da Morraceira são Solonchaks gleizados.
De referir que grande parte da área de estudo se encontra impermeabilizada, fruto da expansão das
infraestruturas portuárias e das áreas urbanas da Figueira da Foz e de S. Pedro da Cova Gala.
Os Cambissolos êutricos ocorrem, por isso, somente a nascente da ponte Edgar Cardoso. Os Solonchaks
gleizados ocorrem a montante da área de intervenção.
A montante da área de estudo, os terrenos confinantes ao Rio Mondego e Rio Pranto são dominados por
fluvissolos êutricos associados a fluvissolos calcários. De acordo com o EIA, estes solos encontram-se fora
da área de influência do projeto.
No que se refere à capacidade de uso do solo, a maior parte da área de estudo não apresenta classificação
segundo as normas do SROA (Serviço de reconhecimento e Ordenamento Agrário), uma vez que coincide
com áreas urbanizadas ou sapais e salinas, onde o teor salino e a saturação de água não permitem o uso
agrícola ou florestal.
Numa vertente mais alargada, a sul da Cova Gala e ao longo da margem direta do Braço Norte do estuário
do Mondego verifica-se a presença de solos de classe F (aptidão para exploração florestal). Nos depósitos
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aluvionares (fluvissolos) do baixo Mondego e rio Pranto e em algumas linhas de água afluentes, verificase a presença de solos Classe A (aptidão agrícola). Estes solos encontram-se, contudo, fora da área de
influência direta do projeto.
Relativamente ao uso do solo, o projeto desenvolve-se fundamentalmente em meio aquático. A área
envolvente encontra-se impermeabilizada sendo ocupada por diversas infraestruturas portuárias, como
sejam a marina, o porto de pesca, o terminal multiusos, o terminal de granéis líquidos e o estaleiro naval.
A montante da área do projeto desenvolve-se o designado Salgado da Figueira de Foz. Esta área coincide
com os Solonchaks gleizados. Neste espaço predominam as salinas e instalações de aquicultura. Mantemse ainda alguns espaços de sapais.

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O projeto em avaliação desenvolve-se, na integra, em meio aquático, pelo que, na fase de construção, não
são esperados quaisquer impactes nos solos e nos seus usos. Com efeito, uma vez que as ações de
construção (prolongamento da execução de dragagem, prolongamento das estruturas acostáveis e de
remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros), são realizadas a partir do meio aquático ou dos terrenos
impermeabilizados da área portuária, não haverá lugar a intervenções nos solos.
Também o estaleiro ficará localizado na área portuária, em área intervencionada e artificializada, não se
verificando ocupação de solos.
Na fase de exploração, uma vez que não há lugar à ocupação de áreas adicionais de solos, nem da
alteração dos seus usos, considera-se que os impactes, nesta fase, serão nulos.
5.4.3. CONCLUSÃO
Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às
disposições contidas no final deste parecer.

5.5.

SOCIOECONOMIA

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A área de intervenção do projeto localiza-se no litoral Centro de Portugal, no distrito de Coimbra, mais
concretamente no concelho da Figueira da Foz, união de freguesia de Buarcos e São Julião e freguesia de
São Pedro.
O concelho da Figueira da Foz insere-se na Região Centro (NUT II) e Sub-Região de Coimbra (NUT III) e
integra a Comunidade Intermunicipal de Coimbra. À data dos últimos Censos (2011), integrava a SubRegião (NUT III) do Baixo Vouga. É limitado a norte pelo concelho de Cantanhede, a leste por Montemoro-Velho e Soure, e a Sul por Pombal.
Localizada no centro litoral de Portugal (numa área de forte crescimento demográfico e de grande
dinamismo económico, ainda que menos visível na última década) e próxima de três importantes cidades
da região Centro (Coimbra a este, Leiria a sul e Aveiro a norte), a Figueira da Foz, com os seus 62 125
habitantes (Censos de 2011), apresenta-se como o segundo concelho mais populoso da sub-região do
Baixo Mondego e mesmo de todo o Distrito de Coimbra, representando 18,7% do total da população da
sub-região e 2,7% do total da Região Centro.
Ainda que pouco significativo, na última década o município da Figueira da Foz registou um ligeiro ganho
de importância no contexto da sub-região do Baixo Mondego (mais concretamente 0,30%), uma vez que
dez anos antes representava 18,40% do seu total populacional.
Na última década (2001-2011) ocorreu contudo um decréscimo populacional (-476, correspondendo a 0,76%), acompanhando a tendência da generalidade dos municípios da sub-região do Baixo Mondego.
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A antiga freguesia de São Julião, correspondente à da cidade da Figueira da Foz e agora integrada na
freguesia de Buarcos, assume-se como a mais populosa. Com efeito, representa 15,6% do total
populacional em 2011, a que correspondem 9686 residentes, embora deva ser referido que o seu peso
em termos percentuais decresceu -4,4% entre 2001 e 2011.
No concelho da Figueira da Foz destacam-se no setor primário as atividades da pesca, aquicultura e
salicultura.
A pesca, atividade com uma tradição antiga em Portugal tem vindo a registar um declínio expressivo nas
últimas décadas, associado não só ao declínio de recursos pesqueiros e consequentemente diminuição do
volume do pescado, mas fundamentalmente à redução da quota pesqueira resultante das negociações
com a União Europeia.
O concelho da Figueira da Foz apresenta condições naturais e infraestruturas no domínio das atividades
ligadas à pesca. De acordo com o INE – Instituto Nacional de Estatística, o número total de pescadores
matriculados em 31 de dezembro de 2013, a nível nacional, foi de 16.797. Deste valor 21,7% corresponde
ao total de pescadores inscritos ao nível da zona centro.
No que diz respeito às capturas de pescado, o concelho representava 9,3% (11.819 toneladas) do total de
capturas efetuadas no Continente (126.521 toneladas), sendo que a cavala e a sardinha são as principais
espécies capturadas na Figueira da Foz, representando respetivamente 47,4% (5.612 toneladas) e 25,7%
(3.034 toneladas) do total do pescado.
As áreas de localização industrial estão maioritariamente localizadas na Gala (Parque Industrial e
Empresarial da Figueira da Foz), Marinha das Ondas e na Ferreira-a-Nova, existindo outros pólos com
dimensão mais reduzida, como a Cova da Serpe e Vila Verde.
A base industrial do Concelho da Figueira da Foz é composta por uma variedade de especializações, entre
as quais: Indústrias de fabricação de produtos minerais não metálicos: cerâmica, vidro, gesso; Indústrias
agroalimentares: arroz, conservas, avícola, congelados; Indústrias da fileira florestal: pasta e papel;
Indústria dos plásticos: peças técnicas; Indústria metalúrgica: metalomecânicas.
Relativamente ao setor terciário, as empresas deste setor representam cerca de 80% do universo das
empresas do concelho (4.903) e empregam 64,91% do total da população ativa (24.401), tendo-se
verificado um crescimento de 6,88% neste setor nos últimos 10 anos. Não obstante ser o setor mais
representativo em termos de emprego, o setor secundário é contudo o que tem maior impacto no
concelho em termos de volume de negócios, representando 67,88% contra 29,54% do setor terciário.
Foram realizados diversos estudos, com cenários diferentes, para fundamentarem a opção de projeto que
foi escolhida. Com interesse para a socioeconornia, destacam-se os seguintes:
o

Estudos da oferta/procura portuária, que concluíram que "o porto da Figueira da Foz apresenta
tendência para a estabilização em resultado do patamar de oferta determinado pelos conhecidos
condicionalismos do canal de navegação. Com efeito, as estimativas de oferta portuária (na
situação atual aproximadamente 2 425 000 toneladas de carga e com o projeto cerca de 4 444
000 toneladas) e da procura verificada e revelada do porto permitem concluir que, no presente, a
procura portuária se situa muito próxima da oferta atual, pelo que o porto deverá atingir a sua
saturação cerca do ano 2020, caso a situação se mantenha. Com a implementação imediata do
projeto proposto, e o consequente aumento de capacidade, as movimentações de carga poderão
crescer até cerca de 2 900 000 toneladas em 2020 e, no horizonte de 2030, até aproximadamente
3 475 000 toneladas" (página 15 do RS);

o

Os estudos de viabilidade económico-financeiros, que concluíram que "a implementação do
projeto de aprofundamento do porto da Figueira da Foz é financeiramente viável (ótica do
promotor), desde que obtenha financiamento a fundo perdido, e economicamente viável (ótica da
comunidade/sociedade), independentemente da origem dos fundos. Admitindo um conjunto de
hipóteses e pressupostos (que se afiguravam mais prováveis à data) foi desenvolvido um business
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plan, que concluiu pela sustentabilidade do projeto" (idem).

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Este projeto permitirá a entrada e estacionamento de navios de maiores dimensões, num porto que tem
registado um aumento das cargas movimentadas, apoiando setores industriais relevantes na Região
(pasta de papel, madeiras, cimento, argilas, caulinos, vidro para reciclagem, etc.). Prevê-se um aumento
anual de 140 navios (mais 25% face ao atual movimento) e de 750 000 toneladas movimentadas
(representando um aumento de 36% em relação à atual capacidade).
A fase de construção terá uma duração de 15 meses e envolverá, na sua carga máxima, 120 a 150
trabalhadores diretos, estando os investimentos associados estimados em cerca de 25 M€.
Na fase de exploração, prevê-se a criação de mais 20 postos de trabalho diretos e indiretos (num total de
100 trabalhadores diretos e cerca de 600 trabalhadores indiretos) e um acréscimo de 26 000 veículos
anuais, sobre tal assunto, o Aditamento assume que o acesso á zona portuária se faz pela "Estrada
Municipal 600 que liga diretamente à Autoestrada A 14 (Saída 2) nas imediações da ponte Edgar Cardoso,
evitando, deste modo, que as cargas circulem de e para o porto sem sobrecarga das vias urbanas
nomeadamente das estradas nacionais EN109 e EN111". O Aditamento esclarece ainda que, "embora se
preveja um aumento considerável do número de veículos em circulação (26 000 veículos/ano), esta
situação não induzirá alterações significativas nas vias circundantes ao porto e, consequentemente na
qualidade de vida das populações".
Ocorreram, na fase de construção, impactes positivos ao nível do aumento da população, da geração de
emprego, da dinamização económica e do investimento, e negativos quanto a afetação de atividades
económicas ligadas ao mar (pesca e atividades portuárias) e da qualidade de vida. Na fase de exploração,
são salientados os impactes positivos decorrentes da dinamização das atividades económicas, da geração
de emprego e do aumento do hinterland e do volume de negócios do porto e negativos no respeita à
afetação da qualidade de vida.

5.5.3. CONCLUSÃO
Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às
disposições contidas no final deste parecer.

5.6.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Foram identificadas as principais condicionantes existentes, designadamente a identificação de servidões
administrativas e restrições de utilidade pública
O IGT aplicável à pretensão é o Plano Diretor Municipal (PDM) da Figueira da Foz, cuja 1.ª revisão foi
aprovada e publicada no Diário da República, 2ª Série, n.º 179, de 15 de setembro de 2017, através do
Aviso n.º 10633/2017, com as seguintes alterações:
o

1.ª alteração (por adaptação), aprovada e publicada através do Aviso 1729/2018, no Diário da
República 2.ª Série n.º 27, de 7 de fevereiro de 2018;

o

2.a alteração (por adaptação), aprovada e publicada através do Aviso 13434/2018, no Diário da
República 2.' Série n.º 183, de 21 de setembro de 2018;

o

3.ª alteração (por adaptação), aprovada e publicada através do Aviso 12087/2019, no Diário da
República 2.ª Série n.º 142, de 26 de julho de 2019;
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o

4.a alteração (por adaptação), aprovada e publicada através do Aviso 17525/2019, no Diário da
República 2.ª Série n.º 211, de 4 de novembro.

De acordo com a planta de ordenamento — classificação e qualificação do solo do referido PDM, as
intervenções de aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto da Figueira da
Foz são desenvolvidas em "espaço de uso especial — infraestrutura portuária", sendo-lhe aplicáveis as
disposições dos artigos n.ºs 104 e 105 do regulamento do PDM, com as quais a pretensão se afigura
compatível.
Reserva Ecológica Nacional (REN)
De acordo com a carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho da Figueira da Foz, as obras de
aprofundamento da barra, canal de acesso, bacia de manobras do Porto da Figueira da Foz, bem como a
estrutura de avanço dos cais existentes e de um cais para rebocadores, inserem-se em áreas de REN, nas
tipologias "faixa marítima de proteção costeira" e "águas de transição e leitos, margens e faixas de
proteção".
As ações de aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto da Figueira da Foz
têm enquadramento na alínea r) do Item II do Anexo II do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional
(RJREN), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto — "Desassoreamento,
estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, nomeadamente muros de suporte e obras de
correção torrencial (incluindo as ações de proteção e gestão do domínio hídrico)", tratando-se de uma
ação isenta de apresentação de comunicação prévia face às tipologias de REN em presença, e sem
requisitos específicos a cumprir nos termos da alínea r) do Item II do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de
20 de dezembro.
A construção da estrutura de avanço dos cais existentes e de um cais para rebocadores constitui uma ação
com enquadramento na alínea e) do Item II do Anexo II do RJREN — "Beneficiação de infraestruturas
portuárias e de acessibilidades marítimas existentes", tratando-se de uma ação isenta de apresentação de
comunicação prévia face às tipologias de REN em presença, e sem requisitos específicos a cumprir nos
termos da alínea e) do Item II do Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.
A deposição de dragados será efetuada no mar, fora de áreas de REN (para lá da faixa marítima de
proteção costeira), pelo que não é aplicável o RJREN.
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
As intervenções não se inserem em áreas da Reserva Agrícola Nacional.
Domínio Hídrico
A área de intervenção interfere com o domínio hídrico, carecendo do parecer da Agência Portuguesa do
Ambiente, IP (APA, IP), entidade que integra a CA.
Áreas classificadas
A pretensão não se insere em áreas classificadas.
Outras condicionantes
De acordo com a planta de condicionantes (servidões administrativas e restrições de utilidade pública),
na área de intervenção relativa às obras de aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de
manobras do Porto da Figueira da Foz e estrutura de avanço dos cais existentes e de um cais para
rebocadores, verifica-se a existências das seguintes servidões:
o

Farolins e respetiva área de servidão;

o

Feixe radioelétrico e respetiva área de servidão;

o

Área de jurisdição da administração do Porto da Figueira da Foz, sendo esta a entidade requerente
da presente pretensão.
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5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O artigo 7. ° do regulamento do PDM da Figueira da Foz (regime das servidões e restrições de utilidade
pública) refere que "A disciplina de uso, ocupação e transformação do solo em cada classe e categoria ou
subcategoria de espaço, fica condicionada á sua compatibilidade com as disposições legais que regem as
respetivas servidões administrativas e restrições de utilidade pública.".
Assim, no que se refere à servidão relativa a Farolins e respetiva área de servidão, o projeto carece de
parecer da entidade competente para emissão de parecer, Autoridade Marítima Nacional (Direção de
Faróis) e em relação ao feixe radioelétrico e respetiva área de servidão de parecer da entidade
competente nesta matéria, ANACOM — Autoridade Nacional de Comunicações.
5.6.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.

5.7.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O projeto tem elementos localizados na Zona de Proteção Especial (marinha) PTZPE0060 - Aveiro/Nazaré
(PTZPE0060), conforme o Decreto Regulamentar n.º 17/2015, de 22 de setembro, no sítio da Lista
Nacional de Sítios PTCON0063 - Maceda/Praia da Vieira, conforme a Resolução do Conselho de Ministros
n.º 17/2019, de 23 de janeiro, e no Sítio Ramsar 3PT017 – Estuário do Mondego.
O estuário do Mondego é um sistema que a cerca de 7 km da foz se divide em dois braços (norte e sul),
limitando uma ilha de aluvião (Ilha da Morraceira). Estes dois braços, de características hidrológicas muito
distintas, juntam-se de novo perto da embocadura.
O Braço Norte onde se desenvolve o Porto é mais profundo (5 a 10 m durante a preia mar, amplitude de
maré de 2 a 3 m). Caracteriza-se por sedimentos de granulometria mais grosseira, lodos arenosos e areias
lodosas em função do seu elevado hidrodinamismo. O braço foi sofrendo, nas últimas décadas, profundas
alterações hidromorfológicas, em particular no seu troço terminal (jusante da Ponte Edgar Cardoso), fruto,
em particular, da expansão do Porto da Figueira da Foz. Este setor, que constitui a área de intervenção de
Projeto, corresponde, atualmente, a um “canal” regularizado enquadrado por um tecido urbano denso.
As margens do Mondego, neste setor, são artificializadas, sendo compostas por enrocamentos e/ou
estruturas em betão das infraestruturas portuárias existentes. A batimetria local é relativamente regular,
fruto da manutenção do canal de navegação do Porto da Figueira da Foz. O leito do Mondego encontrase, nesta zona, permanentemente submerso, estando a zona intertidal confinada às margens artificiais.
O Braço Sul (2 a 4 m de profundidade durante a preia mar) assoreado quase na totalidade nas áreas mais
a montante, levando a que os principais caudais de água doce sejam conduzidos através do braço norte.
Este braço é constituído por sedimentos vasosos, característicos de áreas com maior estabilidade e de
menor hidrodinamismo.
Está quase restrita à ação das marés, bem como das descargas ocasionais do seu principal afluente, o Rio
Pranto, que drena toda uma bacia principalmente constituída por oriziculturas, e cujas descargas são
controladas de acordo com as necessidades hídricas desses campos agrícolas. A pressão no braço sul é
menor que no canal norte, devido à sua menor profundidade, circulação mais restrita e maior tempo de
residência.
A área de projeto desenvolve-se maioritariamente no estuário do rio Mondego, abrangendo,
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pontualmente, as áreas marginais desta massa de água, ou seja, as zonas de transição (ecótono) entre o
meio aquático e terrestre. A caracterização efetuada incidiu, portanto, no ecossistema aquático do
estuário do Mondego (transição entre águas salinas e salobras), mas igualmente no ecossistema terrestre,
com especial foco na transição entre estes dois sistemas.
O estudo apresentado desenvolveu-se a partir da organização e síntese da informação disponível e do
estabelecimento das referências gerais sobre os ecossistemas e habitats ocorrentes na área em análise.
Fauna aquática
Ictiofauna - O Estuário do Mondego caracteriza-se por albergar diferentes comunidades de peixes; inclui
os juvenis marinhos migrantes, que têm o número mais elevado de espécies, seguidos pelos residentes
estuarinos. As espécies marinhas que usam o estuário como viveiro são as mais abundantes em termos
de densidade e biomassa. Foram registadas cerca de 67 espécies para a totalidade do estuário do
Mondego. Destacam-se contudo algumas espécies diádromas, com estatuto de conservação de Muito
Ameaçado, nomeadamente Anguilla anguilla (enguia-europeia), Petromyzon marinus (lampreia-marinha),
Alosa alosa (sável) e Alosa fallax (savelha).
Invertebrada – A estrutura da comunidade de invertebrados bentónicos é condicionada pelo tipo de
substrato, pela ausência ou presença de coberto vegetal (Spartina ou Zostera) e pelo batimétrico (grau de
imersão), além do grau de salinidade e do hidrodinamismo que são mais importantes na zona da
embocadura. O estuário do Mondego tem maior hidrodinamismo, devido ao seu maior caudal de água
doce. Em termos de macrobentos, nos biótopos móveis, dominados pela vasa, ocorrem as espécies
Hydrobia ulvae, Nereis diversicolor, Cyathura carinata e Scrobicularia plana (lambujinha), enquanto nas
areias destaca-se a espécie Cerastoderma edule (berbigão), com densidades de algum significado.
Segundo as amostragens realizadas entre 2000 e 2001, para o canal Norte e extremo jusante do Canal Sul,
registou-se a presença de 70 taxa e 14406 organismos. Os grupos mais importantes foram Polychaeta
(48,6%), muito abundantes na primavera, com 68,2% dos indivíduos, e Bivalvia (23,4%). No âmbito da
monitorização das dragagens de manutenção do Porto da Figueira da Foz (MONITAR, 2017), mais
precisamente na zona costeira de influência direta e indireta do local previsto para deposição dos
dragados arenosos, verificou-se a presença de uma comunidade composta por 23 espécies, dominada por
bivalves (mais de 34% da abundância total), apoiada na elevada abundância de Donax vittatus.
Fauna terrestre
Na área de intervenção, que coincide com o sítio Ramsar Estuário do Mondego nota-se ausência de áreas
significativas de habitats. No entanto, o rio Mondego, como corredor ecológico de reconhecida
importância, pode ser utilizado temporariamente nas migrações e dispersão de espécies, em particular de
espécies avifaunísticas limícolas e marinhas que se desloquem para os habitats de maior valor ecológico
presente no setor superior do estuário, nomeadamente a montante da Ponte Edgar Cardoso na Ilha da
Morraceira.
Anfíbios - De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010), e informação
cedida pelo ICNF no âmbito do presente projeto, são dadas como de potencialmente ocorrentes para a
quadrícula UTM NE14, na qual se insere a área de Projeto, 14 espécies de anfíbios. Entre elas 1 apresenta
estatuto de “Quase Ameaçado”, 12 de “Pouco Preocupante” e 1 não avaliada. Saliente-se ainda o
enquadramento de 8 espécies no anexo B-IV do Decreto-lei n.º 156-A/2013, de 8 novembro, pelo que são
consideradas espécies animais de interesse comunitário que exigem proteção, nomeadamente Triturus
marmoratus (tritão-marmorado), Alytes cisternasii (sapo-parteiro-ibérico), Alytes obstetricans (sapoparteiro-comum), Disciglossus galganoi (rã-de-focinho-pontiagudo), Pelobates cultripes (sapo-de-unhanegra), Bufo calamita (sapo-corredor), Hyla arborea (rela-comum) e Hyla meridionalis (rela-meridional).
Répteis - No âmbito do presente projeto, são dadas como de potencialmente ocorrentes para as
quadrículas UTM NE14, na qual se insere a área de Projeto, 15 espécies de répteis. Estão referenciadas
duas espécies com estatuto de conservação de ameaçadas, nomeadamente Podarcis carbonelli (lagartixade-Carbonnell) e Coronella girondica (cobra-lisa-europeia). Também duas espécies constantes do Anexo
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B-II do Decreto-lei nº 140/99, de 24 de abril, republicado pelo Decreto-lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, Mauremys leprosa
(cágado mediterrânico) e Lacerta schreiberi (lagarto-de-água), ambas de estatuto “Pouco Preocupante”.
Avifauna - Tendo por base a bibliografia consultada, a comunidade do estuário do Mondego e costa da
Figueira da Foz integra um total de 181 espécies, das quais 35 são espécies marinhas, e 72 espécies
limícolas. Entre estas espécies incluem 36 espécies com estatuto nacional de Muito Ameaçadas
(Vulnerável, Em Perigo e Criticamente em Perigo), e 38 abrangidas pelo Anexo A-I, do Decreto-lei citado,
são consideradas espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de
zonas de proteção especial. Nas espécies marinhas, são de destacar as espécies Morus bassanus (alcatraz)
e Puffinus mauritanicus (pardela-das-baleares), pela sua presença no espaço marítimo durante grande
parte do ano. Saliente-se que a pardela-das-baleares apresenta estatuto de Criticamente em Perigo.
Outras espécies marinhas Muito Ameaçadas ocorrem nos períodos de invernada e migração, como o são
o caso de Melanitta nigra (Negrola), Sterna hirundo (garajau-comum) ou ainda Uria aalge (airo). Dentro
das espécies marinhas é ainda de assinalar Sternula albifrons (chilrela), com núcleos reprodutores nas
salinas e braço sul do estuário do Mondego.
A Ilha da Morraceira constitui uma zona de reprodução para numerosas espécies avifaunísticas, com 1518
ha, possui, durante o Inverno e a época das migrações, um grande valor para aves limícolas, com
relevância para o alfaiate (Recurvirostra avosetta), regularmente com mais de 700 indivíduos.
Mamofauna - As características antropizadas do local, permitem apenas a ocorrência de espécies comuns
e generalistas, como ratazanas (Rattus norvegicus e Rattus rattus), ratinhos-domésticos (Mus domesticus)
e alguns morcegos (Pipistrellus spp.). Segundo a bibliografia consultada foram referenciadas 17 espécies
de mamíferos terrestres e voadores, dos quais apenas um apresenta estatuto de “Muito Ameaçado”,
designadamente o morcego-de-ferradura-grande (Vulnerável), e a lontra (Lutra lutra).
Fauna da zona costeira
A proximidade ao estuário do Mondego pode igualmente influenciar a repartição da fauna piscícola ao
longo da zona costeira envolvente, uma vez que o mesmo serve de local de desova e permanência de
juvenis para numerosas espécies marinhas, uma comunidade diversificada (35 taxa).
No que se refere ao biótopo “espaço marítimo”, que abrange os locais de depósito de dragados, são de
destacar registo de ocorrência de dois mamíferos marinhos, nomeadamente Delphinus delphis (golfinhocomum) e Phocoena phocoena (bôto), com maior concentração na zona do cabo Mondego.
O bôto, com estatuto Vulnerável, é menos abundante que o golfinho-comum. Ocorre ao longo de todo o
litoral Português com a maioria dos avistamentos observados muito perto da Costa (Projeto Life+
MARPRO). No entanto, em algumas áreas, a espécie foi observada no limite da plataforma continental a
profundidades superiores.

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A remoção dos sedimentos afeta em particular a comunidade de macroinvertebrados bentónicos,
principalmente a flora aquática, fixa em substrato duro ao longo das margens do estuário na zona
intertidal. O impacte é todavia temporário, sendo posteriormente expectável a recuperação da
comunidade afetada, pelo que o mesmo também é considerado de reversível.
O impacte poderá assumir maior significado se se verificar a afetação de espécies diádromas em períodos
de migração, como é o caso da enguia ou ainda lampreia-marinha, com elevado interesse
conservacionista.
As dragagens e subsequente depósito de materiais (areia e rochoso) em meio marinho constituem as
ações de projeto com impactes mais significativos, tais como:
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o

Aumento de turvação e degradação da qualidade da água;

o

Impacte direto nas comunidades bentónicas, em particular dos macroinvertebrados;

o

Aumento do ruído subaquático, com consequente alteração dos padrões de movimento e
ocupação da comunidade faunística presente.

A zona de intervenção no estuário coincide essencialmente com águas de transição, alberga algumas aves
marinhas, em comportamentos de alimentação e repouso, que coexistem com a circulação de navios e
restantes atividades portuárias.
O aprofundamento de canal não irá acarretar a modificação de margens e da sua ocupação, nem o habitat
atualmente existente. Os locais de depósitos encontram-se num vasto corredor migratório, onde se pode
verificar paragens ocasionais de espécimes migrantes para alimentação.
Considera-se que a presença de embarcações não perturbarão a livre circulação de espécimes ao longo
deste corredor de migração, até pelo facto de espécies como o alcatraz, ou ainda a pardela-das-baleares
serem observadas junto de embarcações ao longo dos movimentos migratórios. Os impactes consideramse assim nulos ou não significativos.
As intervenções no estuário do Mondego constituem um impacte com maior significado, pelo facto de
concentrar vários migradores diádromos numa fase prévia à reprodução. No entanto esta situação foi
acautelada, pela concentração da intervenção no tempo, no máximo de 3,5 meses e por se considerar que
as mesmas decorrerão fora do período de migração, ou seja num período de exclusão de trabalhos entre
dezembro e abril.
Relativamente aos cetáceos, apesar da ocorrência possível junto à linha de costa, a sua permanência no
local não será provável, até pela perturbação inerente à constante entrada e saída de embarcações na foz
do Mondego. O principal impacte poderá ocorrer das operações de desmonte do material calcário, cujo
ruído subaquático produzido poderá assumir níveis importantes.
A área de desmonte encontra-se dentro da zona do estuário, junto da margem norte do Mondego, pelo
que a propagação de ruído será interrompido/redirecionado pelo molhe norte que se desenvolve de norte
para sul. Importa ainda referir que a área de desmonte se situa a cerca de 800 m do limite do molhe norte.
Não é expectável uma perturbação importante na zona costeira, que possa afetar eventuais cetáceos em
movimentação ocasional, mais próximo da costa.

5.7.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.

5.8.

PAISAGEM

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação
e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu et al (2004), a Área de Estudo insere-se nos Grandes Grupos de Paisagem: “H – Beira
Litoral”. Num nível hierárquico abaixo, a Área de Estudo interceta duas Unidades de Paisagem: “Pinhal
Litoral Aveiro Nazaré” (n.º 57) e “Coimbra e Baixo Mondego” (n.º 59).
A Área de Estudo encontra-se centrada no estuário do Mondego e fortemente marcada por este. Este
dispõe-se com uma orientação este-oeste e desenvolve-se a cotas de baixa altitude e por terrenos pouco
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução
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declivosos.
Na margem direita do Mondego, de relevo ondulado, os vales surgem recortados pelas linhas de água
afluentes ao Mondego (marcado pela proximidade à Serra da Boa Viagem). Os declives mais vigorosos e
altitudes mais elevadas ocorrem para norte, nomeadamente, na vertente norte da Serra do Pessoa e na
aproximação aos contrafortes da Serra da Boa Viagem., que delimita o vale da ribeira de Carritos, ou ainda
nas encostas da várzea de Buarcos.
A margem esquerda, que se estende numa longa planície costeira. As zonas baixas, e aplanadas,
expandem-se para sul, e nos vales dos tributários da margem direita do Mondego.
A franja litoral, apresenta altitudes baixas, que variam entre cotas inferiores a 5 m, ao longo das margens
do Mondego, Ilha da Morraceira e pinhal litoral da Costa de Lavos, e os 90 m de altitude, na vertente norte
do Mondego, na Serra do Pessoa e contrafortes da Serra da Boa Viagem, no limite norte da Área de Estudo.
Em termos de ocupação, é bastante antropizada, com destaque para a área portuária, cidade da Figueira
da Foz e para os aglomerados periurbanos envolventes, que se desenvolvem num tecido urbano
descontínuo. O edificado encontra-se maioritariamente concentrado na margem direita do estuário do
Mondego, formando um tecido urbano contínuo, que transita entre um edificado mais tradicional, da
zona histórica da Figueira da Foz (que margina a zona portuária), a um edificado mais recente que se
estende ao longo da zona marginal até Buarcos.
Na margem esquerda do Rio Mondego, à exceção do extremo noroeste da Cova-Gala, a ocupação é mais
naturalizada, com os pinhais atlânticos que caracterizam a Mata da Costa de Lavos, e os sapais, salinas e
aquaculturas tradicionais, que se desenvolvem para nascente, na Ilha da Morraceira e Braço sul do
Estuário do Mondego.
Destacam-se ainda pequenas áreas de praias arenosas, nomeadamente, a Praia do Forte de Santa
Catarina, junto ao molhe norte, e a Praia do Cabedelinho, junto ao molhe sul e, ao longo do litoral, em
frente ao local de depósito de dragados arenosos, salienta-se igualmente uma extensa praia arenosa, a
Praia de Cova-Gala, que se prolonga para sul ao longo da Mata da Costa de Lavos.
Nesta Unidade foram identificadas cinco Subunidades homogéneas de Paisagem, de acordo com as suas
características fisiográficas, biofísicas e ocupação do solo, designadamente:
o

Contrafortes da Serra da Boa Viagem

o

Salinas do Mondego

o

Figueira da Foz/Gala

o

Pinhal Atlântico

o

Oceano

As componentes do Projeto localizam-se no Grande Grupo de Paisagem “H – Beira Litoral”, na Unidade de
Paisagem “Coimbra e Baixo Mondego” (n.º 59) e na Subunidade de Paisagem “Figueira da Foz/Gala”. No
caso das duas áreas de imersão de dragados, situam-se, ambas, na Subunidade de Paisagem “Oceano”.
5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O projeto determina impactes negativos de várias magnitudes e significâncias. Alguns são de natureza
temporária outros permanecerão no tempo. Há impactes sobre Observadores Permanentes (cidade da
Figueira da Foz e Cova/S. Pedro) e sobre Observadores Temporários (vias rodoviárias e praias), assim como
sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” (praias oceânicas, rio e estuário do Mondego – sapal e
salinas e praias) quer na Fase de Construção quer na Fase de Exploração.
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Os impactes visuais que podem configurar um nível mais significativo, no presente caso em avaliação,
decorrem, sobretudo, da presença de equipamento – draga e batelões – a operar no espelho de água e
do inerente aumento da turbidez da coluna/superfície do espelho de água.
A turbidez gerada conduzirá à alteração de cor e transparência das águas, o que pode comprometer
significativamente a qualidade visual/cénica das águas, particularmente, junto às praias, sobretudo, a do
Cabedelo (Parque de Campismo), do Hospital e da Cova Gala ou ainda caso a pluma de turbidez progrida
para dentro da marina da Figueira da Foz ou ainda mais para dentro, para lá da Ponte Edgar Cardoso, para
o interior do estuário, neste caso, afetando áreas com Qualidade Visual “Elevada”.
Os impactes são assim, sobretudo, de natureza visual e, no geral das intervenções, não se considera que
as mesmas configurem impactes significativos quer na Fase de Obra quer na Fase de Exploração, assim
como os de natureza cumulativa (impactes cumulativos). Ambos os impactes referidos sobre as praias são
minimizáveis e as medidas de minimização a aplicar, configuram-se como idênticas.
Tendo em consideração, a tipologia de projeto, o facto de a intervenção não se traduzir em alterações
relevantes, quer no meio aquático quer no meio emerso, e não sendo estas significativamente visíveis, os
impactes serem globalmente pouco significativos, e quando possam tender para significativos, sê-lo-ão de
forma pontual, localizada e temporária.

5.8.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.

5.9.

PATRIMÓNIO

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O levantamento do património cultural foi feito nas áreas de incidência do projeto e respetivas
envolventes. A caracterização geomorfológica da área teve como unidade, o estuário do Rio Mondego. O
enquadramento histórico foi feito tendo em conta a cidade da Figueira da Foz na sua relação com o rio e
o mar. Os trabalhos de prospeção arqueológica foram dirigidos à validação dos alvos da geofísica, após
análise dos diferentes levantamentos que cobrem a totalidade da área de incidência das dragagens. Foi
ainda feita uma prospeção de campo na margem sul do rio, na zona da doca dos Bacalhoeiros e ponte
Edgar Cardoso. Nas áreas de depósitos não foram realizadas prospeções arqueológicas uma vez que
ambas as áreas são de utilização recorrente para depósitos de dragados em dragagens de manutenção
encontrando-se por isso muito alteradas.
A área de estudo, do ponto de vista patrimonial, foi caracterizada por uma área com sensibilidade
arqueológica possuindo cerca de 160 ocorrências patrimoniais associadas à Figueira da Foz, à
navegabilidade da área, às características naturais do local e à importância do local na construção naval.
Existem também algumas servidões administrativas, mas que se encontram numa área contígua ao
projeto.
Nos trabalhos arqueológicos do EIA foi sistematizada a informação das bases de dados institucionais com
mais de 30 entradas, verificados 17 alvos com potencial patrimonial na sequência das anomalias
registadas nos trabalhos de prospeção geofísica, recolhida informação oral sobre 3 naufrágios e
identificadas 14 ocorrências patrimoniais, das quais 9 são sítios arqueológicos (destacando-se um
naufrágio do século XVIII-XIX e restos de outros dois do século XX, há ainda a indicação de 3 áreas onde
têm sido avistados canhões, mas que não foram alvo de verificação), para além dos vestígios da antiga
ponte Eiffel e de um paleo-canal holocénico.
Apesar de se verificar que se salvaguardou de forma geral o cumprimento da Circular com os Termos de
Referência para o Descritor Património em Estudos de Impacte Ambiental (Instituto Português de
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40

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3301

Arqueologia, 10 de setembro de 2004), a avaliação de alguns destes elementos ficou condicionada, tal
como a definição de medidas de minimização por algumas lacunas de informação.
Na sequência da conformidade ao EIA (CS 200832), em resposta ao pedido de esclarecimentos relativos
ao fator Património refere-se que a “Administração do Porto da Figueira da Foz está disponível para fazer
os estudos solicitados, previamente à execução da empreitada, os quais poderão, caso a CA assim o
entenda, fazer parte das condições da DIA”.
Repete-se assim a justificação apresentada, nos elementos adicionais prévios à emissão de parecer de
conformidade para a entrega em fases posteriores ao EIA de alguns dos elementos então solicitados (CS
194325), apesar deste se encontrar em fase de Projeto de Execução, (como leitura de prospeções
geofísicas já realizadas ou realizadas para o presente EIA, a apresentação de documentação gráfica ou
informação complementar sobre as embarcações, estruturas portuárias e elementos náuticos
contemporâneos), para além de outros esclarecimentos que poderiam implicar trabalhos
complementares para a definição de medidas de minimização concretas (prospeção nas áreas de
incidência indireta, medidas de minimização concretas para conservação in situ do sítio arqueológico
Figueira da Foz 3, da Murraceira 1 e Cabedelo 4, ou mesmo apresentar uma proposta de Plano de
Monitorização do Património).
O resultado destas eventuais lacunas pode implicar com futuros enquadramentos orçamentais na fase
prévia, na fase de execução e na fase de exploração do projecto se estas ocorrências forem mais
complexas do que inicialmente previstos ou existirem novas ocorrências.
5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Como referido, o fator Património apresenta algumas lacunas que condicionam a avaliação de impactes
efetuada. Esta poderá ter uma significância maior, tornando algumas das questões mais complexas do
ponto de vista da sua importância científica e patrimonial, mas também implicar com a execução do
projeto.
Na identificação e avaliação de impactes o EIA considerou dois tipos de ocorrências. Aquelas que foram
detetadas e registadas no terreno, dentro das áreas de incidência direta ou indireta do projeto, como é o
caso dos dois naufrágios e aquelas que apenas se registam como probabilidade de virem a ocorrer como
é o caso de elementos náuticos eventualmente presentes nos sedimentos nas quais se integram as Áreas
de Elevada Sensibilidade. Neste último caso, a magnitude do impacte e o valor do recurso são
desconhecidos.
Verifica-se assim que as obras requeridas são intrusivas no subsolo, com possível afetação de estruturas
e depósitos de origem antrópica arqueologicamente relevantes e com ocorrência de preexistências.
Considerou-se que, durante a implementação do presente projeto, as ações de dragagem produzirão um
impacte negativo e direto sobre os vestígios geomorfológicos do paleo-canal (OC2) e dos naufrágios (OC6
e OC11), destruindo de forma permanente e irreversível qualquer destes contextos. No caso da OC2 uma
vez que o valor atribuído é moderado considerou-se este impacto como sendo significativo. No caso da
OC6, o valor atribuído é elevado e o impacto é Muito Significativo. No caso da OC11 considerou-se o valor
reduzido sendo o impacte considerado não significativo.
As ações de desmonte da Doca dos Bacalhoeiros terão um impacte negativo e direto com efeito
permanente e irreversível na própria estrutura a desmontar (OC7) e nos elementos em madeira presentes
na envolvente (OC8) e um impacte negativo e Indireto com efeito permanente e irreversível nos vestígios
da antiga ponte Eiffel conservados na envolvente assim como nas três âncoras aí presentes (OC9 e OC10).
No caso da OC7, uma vez que o valor é moderado considerou-se um impacte significativo. No caso da OC8
o valor atribuído foi reduzido pelo que o impacte se considera não significativo. No caso das OC8 e OC9
este impacte é considerado improvável. Em ambos os casos o valor atribuído é reduzido pelo que se
considerou um impacte não significativo.
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Considerou-se que a deposição de dragados na deriva litoral poderá ter um efeito positivo e indireto sobre
eventual património presente na zona costeira submersa uma vez que esta ação produzirá um aumento
de camada arenosa podendo esta funcionar como proteção.
Considerou-se ainda que as ações de deposição de material rochoso poderão afetar eventual património
presente na zona submersa. Considera-se, no entanto que, uma vez que se trata de área já anteriormente
utilizada, esse impacte é pouco provável, mas poderá assumir uma significância entre não significativo até
muito significativo dependendo do valor cultural do eventual recurso afetado.

5.9.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.

5.10. AMBIENTE SONORO
5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A caracterização da situação de referência foi estabelecida através de uma campanha de medição de
caracterização da situação atual. Considerando as operações inerentes ao projeto em avaliação, foram
identificadas como áreas mais sujeitas aos efeitos de ruído (e vibrações) as assinaladas na Figura 13.
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Figura 13. Potencial área de influência do projeto no que respeita ao ruído e às vibrações. Fonte,

adaptado do Aditamento ao EIA
Salienta-se que à direita da ponte sobre o rio Mondego (Ponte Edgar Cardoso) se encontra o acesso
principal ao porto, por onde se realizará a entrada e saída de mercadorias. Como tal, as habitações
situadas na área envolvente a este acesso também ficarão sob o efeito deste projeto como, aliás, se
reconhece na seleção e descrição do ponto de medição P1 e ao mencionar que “os recetores sensíveis
mais expostos ao aumento de tráfego localizam-se na envolvente do acesso entre a EM600 e a A14”.
Foram selecionados, pelo proponente, dois pontos de medição, como sendo os mais representativos da
zona envolvente do projeto, pelas razões que a seguir se apresentam:
o

P1, onde se pretende avaliar a influência do aumento de tráfego de pesados associado ao Porto
da Figueira da Foz (Fotografia 1);
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▪

Este recetor encontra-se localizado numa zona com maior exposição aos níveis sonoros com
origem no tráfego rodoviário das vias mais próximas;

▪

Na envolvente mais próxima da EM600 verifica-se a existência de alguns recetores sensíveis,
contudo na proximidade destes a EM600 desenvolve-se em aterro a uma cota
significativamente superior, apresentando estes recetores uma menor exposição aos níveis
sonoros com origem nesta fonte;

▪

Estes recetores são por sua vez mais influenciados pelo tráfego rodoviário que circula na Rua
da Vidreira.

P1

Fotografia 1. Ponto de medição P1. Fonte google earth

o

P2, com o objetivo de avaliar a influência do aumento do número de navios de acesso ao Porto da
Figueira da Foz (Fotografia 2);
▪

▪

Não é expectável que a circulação dos navios e respetiva manobra influencie os níveis sonoros
na envolvente dos recetores sensíveis, uma vez que nestes pontos não é audível o ruído com
origem nas atividades do porto;
A fonte de ruído predominante será o tráfego rodoviário nas vias locais e arruamentos
próximos.

P2

Fotografia 2. Ponto de medição P2. Fonte google earth
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A localização dos pontos de medição está assinalada na Figura 14

Figura 14. Pontos de medição de ruído para caracterização da situação atual. Fonte, adaptado do Aditamento
e Aditamento 2 ao EIA

Segundo o descrito, as medições realizadas seguiram os procedimentos recomendados pela normalização
em vigor. Questionados sobre a realização de medições numa época tradicionalmente com menor
movimentação – semana entre o Natal e Ano Novo (dias 26, 27 e 28 de dezembro de 2019) -, o proponente
argumentou que, da comparação entre os valores medidos e os reportados no âmbito do mapa de ruído,
ressalta o enquadramento nas mesmas classes de ruído (ver Quadro 1 do Aditamento 2, pag. 9), pelo que
na sua opinião se pode considerar que as medições realizadas serão representativas.
Dos resultados incluídos no Aditamento ao EIA, apresenta-se no Quadro 1 um resumo da situação atual.
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Localização em Planta

Fotografia do local

Descrição
Conjunto de habitações até 5 pisos, em
área limítrofe do centro da cidade nas
imediações dos principais acessos ao
porto.

Medições
dB(A)
P1
Ld = 56.6
Le = 46.1

Fontes de Ruído:

Ln = 45.6

Ruído de tráfego rodoviário pontual na
Rua Lavadouro e contínuo nas estradas
EM600, EN109 e A14;

Lden = 56

Ruido ao longe da Lavagem Automática
de Carros;
Ruido de conversação dentro das casas;
Fontes naturais: Cães a ladrar (pontual e
ao longe) e vento.
Conjunto de edificações (incluindo
habitações maioritariamente de RC+1)
situados ao longo das Avenida Foz do
Mondego e Saraiva de Carvalho (EN109).

P2
Ld = 58.3
Le = 57.3

Fontes de Ruído:

Ln = 57.8

Ruído de tráfego rodoviário contínuo e Lden = 64
intenso na EN109-8;
Ruido de conversação pontual na rua;
Batuque metálico nos postes das
bandeiras no edifício do porto da
Figueira da Foz.

Quadro 1. Resumo da caracterização da situação de referência, em termos de ambiente sonoro

Segundo os elementos disponíveis na página da internet da Câmara Municipal da Figueira da Foz
(http://ssaigt.dgterritorio.gov.pt/i/Planta_de_Ordenamento_40017_4.jpg), a zona onde se insere o Porto
está classificada como Zona Mista.
Neste contexto de classificação, ao contrário do mencionado, no ponto com a designação P2, não são
cumpridos os limites associados a Zonas Mistas, para o período noturno (Ln = 57.8 > 55 dB(A)), o mesmo
acontecendo na envolvente do porto e das principais vias, como se constata no extrato do mapa de
conflitos da Figura 15 e conforme referido no EIA (pag. 147/431).

Figura 15. Classificação de Zonas Mistas e Sensíveis na Figueira da Foz e identificação das áreas de conflito
(zonas em sobre-exposição). Fonte: SIG Município da Figueira da Foz
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5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Foi apresentado um estudo sobre a avaliação no Ambiente Sonoro decorrente das ações de construção e
exploração.
Fase de Construção
É referido que, atualmente, são executadas dragagens no canal de navegação, as quais não têm motivado
reclamações. No entanto, não se pode deixar de salientar que as dragagens de manutenção e as que agora
se propõe realizar em nada são semelhantes.
No presente projeto, ao ser realizado o aprofundamento do canal que implicará o desmonte de areias e
calcários, os meios utilizados serão distintos dos utilizados atualmente e, como mencionado, com recurso
a equipamento pesado e a explosivos.
A implementação do projeto pressupõe que estarão em funcionamento contínuo duas dragas, num
período estimado de 2 meses. Assumindo-se como pressupostos que as referidas dragas apresentariam
uma emissão sonora de 110 dB(A) e 104 dB(A) e que a circulação das mesmas seria sensivelmente a meio
do canal. Sendo uma operação de desmonte submersa, a localização dos referidos equipamentos estará
ligada ao posicionamento dos materiais a extrair e transportar.
De acordo com os resultados indicados no Quadro 11 do Aditamento ao EIA (pag. 70), não se esperam
alterações ao ruído ambiente atual. O EIA estima que a emergência do ruído de construção seja apenas
de 0,1 dB(A) e apresenta mapas de ruído de funcionamento das dragas – recorda-se que está indicado um
funcionamento contínuo ao longo de 2 meses de duas dragas – uma com emissão de 110 dB(A) e outra
com 104 dB(A) -, cuja referência cromática se afigura inesperada, Figura 16.
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Figura 16. Estimativas de alterações ao ruído ambiente durante a fase de construção. Fonte: Aditamento ao
EIA.

O EIA conclui que “a alteração no ambiente sonoro provocado pelas obras não seja sentida pelas
populações que estão mais próximas destas. Note-se que estas estimativas não abrangem o ruído gerado
pelo funcionamento do estaleiro, que deverá ser muito variável ao longo do tempo e é de difícil
modelação”. Propõe, ainda, a realização de ações de monitorização.
Fase de exploração
São apresentados os impactes associados ao acréscimo da circulação de veículos pesados de transporte
de mercadorias, estimada em 106.000 veículos por ano, ou seja, 142 veículos por dia. Assim sendo, não
se espera um acréscimo de ruído ambiente superior a 0,1 dB(A) que foi quantificado penas para o ponto
de medição P1.
O EIA considerou que o acréscimo de 25% nas embarcações que passarão a aceder a este porto não
induziria acréscimo de ruído ambiente, Figura 17.
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Figura 17. Estimativas de alterações ao ruído ambiente durante a fase de exploração, decorrentes do
acréscimo de tráfego rodoviário. Fonte, Aditamento ao EIA.

A avaliação de impactes aqui apresentada é demasiado sumária, e também não contempla qualquer
avaliação do ruído subaquático, sendo tecidas no EIA alguns comentários sobre uma potencial
interferência com as diferentes espécies.
Não foi alterado o quadro de avaliação de impactes, mesmo após a quantificação de impactes realizada
no âmbito do Aditamento ao EIA.
Quanto à duração dos impactes na fase de exploração, não se compreende a sua classificação como
temporário, dado que se espera que o aumento do tráfego marítimo e terrestre se perpetue no tempo
(P = 2). Não foi apresentada justificação para a reversibilidade dos impactes na fase de exploração – que
implicariam o encerramento do porto (Irrev = 3). Foi atribuída ao valor do recurso afetado e/ou
sensibilidade ambiental da área do impacte a classificação Reduzido, não se deixa de salientar que a área
do porto e a envolvente mais próxima, em particular a que margina as principais vias de acesso já se
encontra em sobre-exposição (identificada como zona de conflito, até 5 dB(A) e superior a 5 dB(A).
Esperando-se um acréscimo de tráfego marítimo e rodoviário, para o qual não estão previstas medidas de
minimização, qualquer alteração à situação atual será manifestamente negativa sob o ponto de vista do
ambiente sonoro, uma vez que irá contribuir para o incumprimento do RGR (M = 3 ou E = 5). Em relação
à capacidade de minimização é assumida essa possibilidade sem, contudo, se indicar de que forma tal
poderá acontecer e qual a potencial eficácia dessas medidas (NMC = 2).
Neste contexto, a significância dos impactes ao nível do ambiente sonoro, para a fase de exploração,
deveria ser identificada como significativa ou muito significativa.

5.10.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.

5.11. VIBRAÇÕES
5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Para a caracterização da situação atual foram considerados os mesmos recetores avaliados no Ambiente
Sonoro, descritos no anterior Quadro 1 e apresentados novamente na Figura 18.
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Figura 18. Pontos de monitorização de vibrações para caracterização da situação atual (mesmos pontos
considerados para caracterização do ambiente sonoro) [fonte: adaptado do Aditamento do EIA]

A caracterização foi feita com recurso a acelerómetro triaxial tendo sido medidos, nos pontos
selecionados, a velocidade eficaz da vibração, segundo os três eixos, para avaliação segundo os Critérios
do LNEC, apenas para danos nos edifícios.
vef (mm/s)

Efeitos

Vef <3,5

Praticamente nulos

3,5 ≤ Vef <7

Possibilidade de danos cosméticos em edifícios antigos

7 ≤ Vef < 21

Fendilhação ligeira nos revestimentos

21 ≤ Vef < 42

Fendilhação acentuada nos revestimentos e alvenarias

Vef ≥ 42

Danos consideráveis; possível fendilhação da estrutura de betão armado

Nota – Componente vertical, ou horizontal, se esta for mais significativa

Quadro 2. Critério LNEC relativo a Danos em Edificações correntes causados por vibrações.

vef (mm/s)

Sensação

Vef ≤ 0,11

Nenhumas

0,11 < Vef ≤ 0,30

Percetível, suportável para curta duração

0,30 < Vef ≤ 1,10

Evidente, afetando as condições de trabalho

Vef > 1,10

Muito percetível, dificultando ou impedindo o trabalho

Quadro 3. Critério LNEC relativo à Incomodidade às vibrações em locais sensíveis: em casa ou no escritório

Dos resultados indicados no Aditamento ao EIA extrai-se a informação resumida no Quadro 4
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Local

Data

Início

Duração

Efeitos

Sensação

hh:mm

(min)

Vertical

Longitudinal

Vef (mm/s)
Transversal

Dano

Incomodidade

P1

26-12-2019

16:39

20

0,110

0,026

0,033

26-12-2019

17:58

20

0,130

0,031

0,039

Praticamente
nulos

Nenhumas

P2

Percetível

Quadro 4. Síntese de resultados da campanha de medições de Vibrações: situação atual.

É possível concluir que, atualmente, no local mais próximo do centro da cidade e numa das principais vias
de acesso à cidade (P2) já é percetível a propagação de vibrações, maioritariamente decorrentes do
tráfego rodoviário. Quando ao local associado ao ponto P1, constata-se que, em relação à sensação de
incomodidade às vibrações, qualquer alteração à situação atual na direção de um maior volume de
tráfego, poderá induzir incomodidade percetível.

5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
As previsões da Situação Futura (fase de construção e fase de exploração) foram meramente qualitativas,
tendo o estudo optado por admitir que não existiram impactes futuros e assegurar que, no caso de
utilização de explosivos, realizará uma campanha de monitorização prévia.

5.11.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.

6.

SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

No âmbito da Consulta a Entidades Externas foram recebidos os pareceres da Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro) e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
(ANEPC).
A DRAP Centro comunica o seguinte:
o

As obras a realizar não afetarão as zonas de salicultura/aquicultura existentes na área do projeto,
nomeadamente na Ilha da Morraceira;

o

A salinidade e altura das marés não sofrerão alterações dignas de preocupação;

o

Relativamente às espécies anádromas (lampreia, sável e savelha) e catádromas (enguia) que
atravessam o estuário do Mondego, verifica-se que os trabalhos de dragagem irão ocorrer entre
maio e novembro, não afetando assim a migração e consequente desenvolvimento destas
espécies, bem como a sua captura;

o

Não foram identificados impactos no sector agrícola.

A ANEPC emite as seguintes recomendações:
o

Garantir a necessária articulação com as ações previstas no Programa da Orla Costeira (POC) OvarMarinha Grande, nomeadamente os regimes de salvaguarda e ações permitidas, condicionadas
ou interditas em função dos objetivos do POC, que são sustentadas, entre outros, na avaliação de
cenários relacionados com a dinâmica costeira;

o

Elaborar/atualizar 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;
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o

Realizar exercícios e simulacros nas instalações, com o envolvimento dos agentes de proteção civil
e meios externos que se considerem necessários, para prevenção das consequências de um
eventual acidente ou incidente nas instalações, de modo a familiarizar todos os colaboradores
com os procedimentos constantes nos Planos de Emergência Internos, no qual constem as
medidas a tomar para controlo das situações de emergência e os meios para limitar as suas
consequências, incluindo uma descrição do equipamento de segurança e meios e recursos
disponíveis;

o

Garantir que os trabalhos a desenvolver no âmbito do projeto não comprometem a
operacionalidade de ações de proteção civil e socorro, designadamente durante a fase de
construção, devendo ficar asseguradas as ligações aos núcleos populacionais existentes.

Na fase prévia de execução:
a) Deverão ser equacionadas 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;
b) Deverão ser alertadas do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro e
de proteção civil, nomeadamente os corpos de bombeiros locais e o Ser=iviço Municipal de
Proteção Civil da Figueira da Foz.
Adicionalmente, uma vez que a foz do rio Mondego é frequentemente utilizada pelos meios aéreos
anfíbios pesados de combate a incêndios rurais (a montante e/ou jusante da Ponte Edgar Cardoso),
deverão ser garantidas as condições para a realização das manobras. Para tal, deverá ser assegurada a
necessária articulação entre a entidade gestora da obra, a capitania do porto.

7.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, alterado e
republicado pelo DL 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi aberta por um período de 30 dias úteis, tendo
tido o seu início em 19 de fevereiro de 2020.
No entanto, dado ter sido, no passado dia 18 de março, declarado o estado de emergência, para todo o
território nacional e seguidamente renovado até 3 de maio seguinte, considerou a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), não estarem, nesta circunstância, reunidas as condições que assegurassem ao público
interessado, o pleno acesso à informação.
Neste sentido, a APA decidiu, relativamente às consultas públicas que se encontravam já a decorrer,
prorrogar o seu prazo de forma a garantir que a sua realização não fosse coincidente com o período do
estado de emergência. A presente consulta pública decorreu, por isso, até 14 de maio de 2020.
Durante este período foram recebidos oito pareceres, com a seguinte proveniência: ANACOM; DGT Direção-Geral do Território; IP - Infraestruturas de Portugal; Turismo de Portugal; Empresa Figueirense de
Pesca; três cidadãos, a título individual.
A análise dos contributos recebidos não evidencia qualquer oposição ao projeto. Importa, no entanto,
salientar as recomendações e sugestões elencadas em cada um desses contributos e que a seguir se
sintetizam.
A ANACOM informa que embora a área do projeto intersete uma zona territorial condicionada pela
servidão radioelétrica de proteção à ligação hertziana Leiria-Figueira da Foz, é favorável ao projeto uma
vez que o condicionamento imposto pela servidão é válido para uma cota de terreno muito superior à
cota na qual se desenvolve o projeto.
A DGT informa que o projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas por si
desenvolvidas pelo que nada tem a opor ao projeto.
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O Turismo de Portugal considera que o projeto não apresenta impactes que conflituam com a atividade
turística existente e prevista no concelho da Figueira da Foz, não sendo afetados interesses do setor do
turismo. Alerta, contudo, para a necessidade de efetivação de todas as medidas de minimização e planos
de monitorização previstos, em particular os afetos ao património cultural.
A Infraestruturas de Portugal entende ser necessária a apresentação dos elementos a seguir
mencionados:
o

Deve ser apresentada uma nota técnica, devidamente consubstanciada, que determine os
impactos do aprofundamento da barra na ponte Edgar Cardoso, com especial enfoque nas
fundações das torres, pois verificou que não foram feitos estudos específicos relativamente ao
impacto da intervenção na ponte Edgar Cardoso, concretamente nas fundações das torres, pese
embora ter sido identificada uma alteração de velocidade de escoamento, junto à dita ponte.
Apesar de as fundações das torres da ponte Edgar Cardoso, pela sua natureza e localização não
serem particularmente suscetíveis aos efeitos das alterações nos mecanismos de escoamento que
provocam alterações morfológicas, tendo como consequência processos de erosão local, é
necessário, sublinha esta entidade, um estudo particular e detalhado para ser possível determinar
o risco da intervenção proposta na ponte, quer na fase de construção quer na fase de exploração.

o

Deve ser apresentado o respetivo estudo de tráfego por forma a avaliar o seu impacto nas atuais
condições de circulação da rede rodoviária envolvente, dado que se encontra previsto um
“acréscimo anual de veículos, na ordem dos 25 000”, devendo o mesmo ter em consideração as
diferentes fases do projeto, nomeadamente construção e exploração. O desenvolvimento e
apresentação do estudo de tráfego deverá contemplar:
▪

a apresentação da atual caracterização técnica e operacional da rede que será interferida,
com maior expressão, pelo futuro empreendimento;

▪

a apresentação e fundamentação do processo de geração e distribuição das viagens esperadas
para o novo empreendimento para um horizonte temporal mínimo de 10 anos;

▪

a apresentação, para o mesmo período, de estudo do efeito combinado do crescimento
tendencial do tráfego atual com o crescimento marginal esperado associado à implementação
do empreendimento;

▪

para ambos os cenários de com e sem empreendimento, e para os anos base, de abertura e
horizonte, a apresentação das respetivas estimativas da procura, expressas quer em volumes
de tráfego médio anual (TMDA), quer em volumes horários de ponta da tarde de um dia útil
(VHPT-DU), desagregados em veículos ligeiros e pesados, para as secções e intersecções da
rede viária interferida com maior expressão pelo empreendimento;

▪

em relação às contagens de tráfego a realizar, deverão ser apresentados não só os respetivos
locais, horários e volumes, como também o processo de extrapolação dos valores apurados
para TMDA e VHPT-DU;

▪

a análise da capacidade em secção e intersecção para os cenários e anos referidos, solicitandose proposta de intervenção na rede para a supressão / mitigação dos níveis de serviço
inferiores a C;

▪

no domínio do cumprimento da legislação ambiental em vigor as previsões de procura (TMDA)
deverão ser diferenciadas pelos períodos diurno, entardecer e noturno.

Relativamente ao ambiente sonoro e face à possibilidade de acréscimo dos níveis ruído, induzidos pelo
aumento de tráfego rodoviário e seu impacto nos recetores localizados junto das vias sob a sua jurisdição,
podendo vir a originar ou agravar situações de incumprimento da legislação em vigor, a IP adverte que
caso este cenário se venha a verificar, as eventuais medidas de minimização dos níveis de ruido a adotar
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serão da inteira responsabilidade do promotor.
A Empresa Figueirense de Pesca informa que tem a sua sede e é proprietária de vários edifícios no
perímetro da Doca dos Bacalhoeiros que será afetada pelo projeto e vem alertar os promotores que a
remoção dos molhes Este e Oeste da Doca dos bacalhoeiros diminuirá a proteção das já muito degradadas
e fragilizadas margens, expondo-as a uma erosão e desgastes muito acrescidos, com consequências
nefastas para todas as estruturas e atividades económicas que confinam com a referida doca. Nesse
sentido, elaborou um documento onde explana a sua argumentação a favor da manutenção e reparação
dos molhes ou, em alternativa, no reforço robusto das margens, esperando, deste modo contribuir para
o melhoramento global do projeto e, com isso, minimizar os impactos negativos na envolvente.
Uma cidadã manifesta uma posição favorável ao projeto que, antevê, irá dinamizar um porto que tem
potencial para ser um porto de maior dimensão, promovendo a região e a criação de riqueza.
Uma cidadã considera que o projeto vai afetar a dinâmica da zona costeira e a dinâmica natural do Rio
Mondego, sobretudo pelo: agravamento do efeito estufa, ocupação excessiva da faixa do litoral,
diminuição de sedimentos que chegam ao litoral, destruição de defesas naturais e aumento da ocorrência
de desastres como as cheias do Rio Mondego em consequência do agravamento da ação antrópica e da
destruição da dinâmica natural do Rio Mondego e dos seus afluentes. Sublinha, por isso, que seria muito
positivo se fossem:
o

Aproveitadas as dragagens da Barra para resolver definitivamente o grave problema da erosão
costeira nas praias a sul da foz do Rio Mondego, entre o molhe sul da Figueira da Foz e a Praia da
Cova Gala, através da renaturalização do litoral, permitindo a urgente remoção dos esporões
artificiais construídos em frente à Praia da Cova Gala, pois entende que a continuação da
construção desenfreada de esporões artificiais para defesa costeira como tem acontecido nas
últimas décadas é um erro grave porque os esporões são estruturas estáticas, ao passo que o
oceano é profundamente dinâmico e a consequência é o acréscimo da praia a norte e a erosão da
praia a sul do esporão, criando-se sucessivos novos problemas onde antes não existiam;

o

Protegidos os pilares da Ponte Edgar Cardoso na obra da remoção das areias para que não
ocorram desastres como a tragédia da Ponte de Entre-os-Rios;

o

Aproveitadas as remoções prevista dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros para a dragagem da doca
que está muito assoreada e para a consolidação dos cais e dos enrocamentos que estão muito
degradados e em risco de desmoronamento junto aos estaleiros e à Empresa Figueirense de
Pescas, de forma a permitir a entrada nos estaleiros de navios de maior calado para reparação e
fomentar o desenvolvimento da construção naval nos Estaleiros Navais do Mondego.

Um cidadão considera o projeto muito importante para a promoção da atividade comercial, industrial e
portuária na região da Figueira da Foz.
No entanto, manifesta alguma preocupação e reserva relativamente à influência negativa do molhe norte
para as entradas e saídas de embarcações de pesca quando a ondulação está de oeste ou noroeste e é
gerada uma rebentação provocada pela restinga (batimétrica 5 a 7 metros) a sul da cabeça do molhe
devendo, na sua perspetiva ter sido dado mais enfase às causas do naufrágio ocorrido em 2013, para
produção de recomendações futuras. Sendo verdade, prossegue, que as dragagens e a redução da altura
da restinga reduzirão a altura das ondas de rebentação de orientação oeste ou noroeste, tal não foi
quantificado em modelação comparando a situação atual e a pós intervenção como o foi, por exemplo,
para a hidrodinâmica sedimentar. Tratando-se de uma questão que põe em risco vidas de pescadores,
entende que, para não atrasar o início das dragagens, se deveria produzir recomendações para uma
solução mais eficaz, que julga ser o prolongamento do molhe norte para, pelo menos, a batimétrica de 15
ou 20 metros, de modo a reduzir a altura das ondas de rebentação com ondulação de oeste ou noroeste.
Quanto à necessidade de desenvolver a capacidade ferroviária recomenda a reabilitação do ramal de
Cantanhede para ligação à linha da Beira Alta evitando a linha do Norte por Alfarelos.
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8.

CONCLUSÃO

O Projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz
apresenta-se na qualidade de Projeto de Execução e tem a sua localização prevista na área de jurisdição
do Porto da Figueira da Foz, e insere-se no distrito de Coimbra, concelho da Figueira da Foz e União de
Freguesias de Buarcos e São Julião e Freguesia de São Pedro.
A área de intervenção, em concreto, situa-se no troço terminal do estuário do Mondego, sendo delimitada
a norte pela Marina e Cais de Carga Geral e Cais de Granéis Sólidos, a sul pelos Estaleiros e a Companhia
Portuguesa de Trabalhos Portuários (CPTP) e Porto de Pesca Costeira, a nascente pela Ponte Eng.º Edgar
Cardoso, e a poente pelos molhes norte e sul da foz do Mondego. O Projeto desenvolve-se
maioritariamente em meio aquático (dragagens) e ao longo do Cais de Carga Geral e Cais de Granéis
Sólidos do Porto da Figueira da Foz (prolongamento das estruturas acostáveis).
O Projeto consiste no aprofundamento da barra, canal de acesso e da bacia de manobras, abrangendo o
troço final do Estuário do rio Mondego para jusante da ponte Edgar Cardoso, bem como a zona litoral a
oeste da Barra, para onde se definem os locais para imersão dos materiais dragados. A intervenção visa
permitir a entrada, navegação sem cruzamento de navios e estacionamento de navios de maior dimensão,
como seja com 140 m de comprimento, 20 m de boca e calado de 8,0 m.
Para além das dragagens em rocha e material arenoso, com imersão dos dragados na deriva e depósito
ao largo, o projeto envolve também a execução da estrutura de avanço dos cais existentes, com cota de
plataforma à +5,0 m (ZH) e respetivo apetrechamento, e cota de serviço de -9,0 m (ZH).
Os principais impactes do Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da
Figueira da Foz na Geologia e na Geomorfologia encontram-se classificados como pouco significativos, de
magnitude reduzida, permanentes, negativos, certos, irreversíveis e de âmbito local.
Relativamente aos Recursos Marinhos os principais impactes foram classificados como negativos, diretos,
temporários, reversíveis, não significativos e minimizáveis.
Os impactes sobre os Recursos Hídricos foram, na generalidade considerados são negativos, de magnitude
reduzida, diretos, prováveis, permanentes e irreversíveis.
Para os Solos e Uso do Solo considera-se que os impactes, nesta fase, serão nulos.
No âmbito da Socioeconomia, o projeto implicará na fase de construção, impactes positivos ao nível do
aumento da população, da geração de emprego, da dinamização económica e do investimento, e
negativos quanto a afetação de atividades económicas ligadas ao mar (pesca e atividades portuárias) e da
qualidade de vida. Na fase de exploração, são salientados os impactes positivos decorrentes da
dinamização das atividades económicas, da geração de emprego e do aumento do hinterland e do volume
de negócios do porto e negativos no respeita à afetação da qualidade de vida.
Os impactes do Projeto sobre as classes de Ordenamento do Território, condicionantes e servidões de
utilidade pública ocorrem fundamentalmente na Fase de Construção, sendo maioritariamente nulos e
temporários.
Para os Sistemas Ecológicos o conjunto de intervenções durante a fase de construção afeta em particular
a comunidade de macroinvertebrados bentónicos, principalmente a flora aquática. O impacte é todavia
temporário, sendo posteriormente expectável a recuperação da comunidade afetada, pelo que o mesmo
também é considerado de reversível.
O impacte poderá assumir maior significado se se verificar a afetação de espécies diádromas em períodos
de migração, com elevado interesse conservacionista.
Relativamente à Paisagem, Tendo em consideração, a tipologia de projeto, o facto de a intervenção não
se traduzir em alterações relevantes, quer no meio aquático quer no meio emerso, e não sendo estas
significativamente visíveis, os impactes serem globalmente pouco significativos, e quando possam tender
para significativos, sê-lo-ão de forma pontual, localizada e temporária.
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Quanto ao Património, as ações de dragagem produzirão um impacte negativo e direto sobre os vestígios
geomorfológicos do paleo-canal e dos naufrágios, de forma permanente e irreversível.
Relativamente ao Ambiente Sonoro, durante a fase de construção a emissão de níveis sonoros devido às
atividades ruidosas características desta fase, como a utilização de maquinaria, circulação de camiões e
operações de dragagem, produzirá Impactes negativos, de magnitude elevada, diretos, certos,
temporários e significativos nos recetores sensíveis.
No que às Vibrações diz respeito, durante a fase de construção, os impactes expectáveis são negativos,
diretos, e temporários. Durante as operações de construção com maior impacto direto no subsolo (por
exemplo, desmontes a fogo e com meios pesados ou na cravação de estacas) poderão ocorrer
temporariamente impactes significativos nos recetores sensíveis mais próximos.
Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes (elementos a apresentar, medidas e
planos de monitorização a adotar) detalhadas no capítulo 9 do presente parecer, poderá contribuir para
a minimização e compensação dos principais impactes negativos identificados. Admite-se ainda que os
impactes residuais (isto é, que subsistirão na fase de exploração) não serão de molde a inviabilizar o
projeto. Importa ainda referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos
objetivos do projeto e face à importância do projeto no contexto regional, considera-se ser de aceitar
esses impactes residuais.
Relativamente às entidades externas consultadas foram recebidos os pareceres da Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Informando que desde que sejam garantidas as condições acima referidas não existem objeções à
implementação do projeto em análise.
Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas preocupações
associadas: aos impactos do aprofundamento da barra na ponte Edgar Cardoso, às condições de circulação
da rede rodoviária envolvente, às condições de estabilidade das estruturas e atividades económicas que
confinam com a Doca dos Bacalhoeiros, à afetação da dinâmica costeira e dinâmica natural do Rio
Mondego.
As restantes questões são acauteladas nas medidas e diretrizes apresentadas no final do presente parecer.
Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de
minimização, e os impactes positivos perspetivados, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto
da “Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz”, em
fase de projeto de execução, condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas,
bem como das condicionantes que se indicam no capítulo seguinte.
Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na REN carece das devidas
autorizações, sendo que a pronúncia favorável da CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde já a
emissão de autorização da utilização das referidas ocupações.
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9.

ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E PLANOS
DE MONITORIZAÇÃO

ELEMENTOS A APRESENTAR PRÉVIOS AO LICENCIAMENTO

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da
decisão sobre o projeto, deve ainda apresentar os seguintes os elementos:
1. Realizar trabalhos de prospeção arqueológica com recurso a penetrador de sedimentos no Cabedelo
2 (OC n.º 2), no Cabedelo 3 (AES n.º 3), na Figueira da Foz 2 (AES n.º 4), na Figueira da Foz - canhões
(AES n.º 5) e Figueira da Foz 3 (OC n.º 6). Neste âmbito, devem ser apresentados os dados
batimétricos e a respetiva descrição, bem como proceder a uma verificação das anomalias e das
massas identificadas nestes trabalhos que se encontrem dentro das áreas do projeto de execução e
que sejam alvo de afetação (caso estejam enterradas poderá ser necessário a realização de
sondagens);
2. Realizar uma caracterização arqueológica, avaliação e definição de medidas de minimização
complementares, através de uma prospeção arqueológica sistemática da área de incidência indireta,
nomeadamente no braço Sul antes e após a ponte da EN 109, junto a Lavos;
3. Apresentar uma memória descritiva, visual e histórica (descrição de características morfo-funcionais,
cronologia, estudo histórico/arquivístico) dos valores patrimoniais Cabedelo 1 (AES n.º 1), Cabedelo
3 (AES n.º 3), Figueira da Foz 2 (AES n.º 4), Figueira da Foz - canhões (AES n.º 5), nestes deve-se ainda
proceder a mergulhos complementares de forma a permitir a sua observação e complementar a sua
caracterização;
4. Realizar um estudo do valor patrimonial Doca dos Bacalhoeiros 1 (OC n.º 7) que identifique a
evolução histórica do conjunto e seus elementos, os motivos da sua implementação no local e o
impacto na sociedade da época;
5. Realizar os levantamentos topográficos/ hidrográficos pormenorizados e registos gráficos (desenho,
fotografia e fotografia vertical/ mosaico fotográfico de pormenor) e memória descritiva (descrição
de características morfo-funcionais, cronologia, estado de conservação e enquadramento
cénico/paisagístico, estudo histórico/arquivístico) dos valores patrimoniais Figueira da Foz 3 (OC n.º
6), Doca dos Bacalhoeiros 1 (OC n.º 7), Doca dos Bacalhoeiros 2 (OC n.º 8), Murraceira 1 (OC n.º 9),
Murraceira 2 (OC n.º 10) e Cabedelo 4 (OC n.º 11), bem como uma caracterização complementar com
vista à apresentação de eventuais medidas de minimização complementares e elaboração do
Programa de Monitorização de Património Cultural;
6. Realizar uma rede de sondagens arqueológicas espaçadas de 50 em 50m, entre os valores
patrimoniais Cabedelo 4 (OC n.º 11) e Figueira da Foz 3 (OC n.º 6), no que poderá corresponder a um
fundeadouro de larga diacronia de utilização e de elevada sensibilidade arqueológica, conforme é
referido na análise da cartografia histórica. Este trabalho deve analisar os vestígios encontrados, bem
como identificar peças ou concentrações de bens arqueológicos relacionáveis com descartes/perdas
ou mesmo com a presença de contextos mais complexos como naufrágios. Nos locais onde houver
uma maior concentração de bens arqueológicos a rede de sondagens deve ser objeto de uma malha
mais apertada de 10 em 10m, com o objetivo de caracterizar a natureza concreta destas zonas;
7. Efetuar sondagens arqueológicas nos valores patrimoniais Cabedelo 1 (AES n.º 1) e Cabedelo 4 (OC
n.º 11), caso o estudo histórico/arquivístico não permita confirmar que se tratem de naufrágios da
2ª metade do século XX;
8. Realizar sondagens arqueológicas no valor patrimonial Figueira da Foz 3 (OC n.º 6) com o objetivo de
proceder à sua caracterização complementar, nomeadamente à delimitação da área onde se
encontra o contexto arqueológico, ao registo com fotografia vertical/ mosaico fotográfico de
pormenor, e à apresentação de medidas de minimização complementares;
9. Apresentar uma solução de proteção para o valor patrimonial Figueira da Foz 3 (OC n.º 6),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

contemplando uma proteção física direta em todo o contexto que evite a sua degradação (com
informação sobre as dimensões, o tipo, as características, os meios necessários, entre outros), uma
proposta de estrutura de contenção de modo a proteger o contexto durante a implementação do
projeto, uma solução de área de proteção com pelo menos 50m face aos limites dos vestígios
arqueológicos e com sinalização marítima durante e após a obra. Esta proposta deve ser integrada
no Programa de Monitorização de Património Cultural, pelo menos durante os 3 anos subsequentes
à obra;
Proceder a 3 datações radiométricas no valor patrimonial Figueira da Foz 3 (OC n.º 6), análises
estruturais, dendocronológicas, caracterização e identificação da madeira, entre outras. As datações
radiométricas também devem incidir sobre outros elementos de madeira cujos contextos
arqueológicos não permitam atribuir uma cronologia clara. Deve-se ainda assegurar a recolha de
amostras de madeira para outras análises;
Realizar 6 sondagens geoarqueológicas no valor patrimonial Cabedelo 2 (OC n.º 2), com recolha
integral de sedimentos e análise paleoambiental, com a colaboração de um geoarqueólogo e de um
arqueobotânico. Estas devem permitir a identificação da geometria, percurso e dimensão do paleocanal, bem como proceder a uma análise paleoambiental que implica: a datação por radiocarbono
das diferentes unidades sedimentológicas do Plistocénico e Holocénico; a caraterização
sedimentológica (textura e caraterização composicional); a análise paleoecológica (micro e
macrorrestos vegetais e faunísticos, entre outros), de nutrientes e antropização (eutrofização); e a
identificação de eventuais bens arqueológicos; entre outras. Os resultados devem assim contribuir
para identificar as sucessivas movimentações da orla costeira ao longo dos séculos e caracterizar
diacronicamente a ocupação humana e o paleoambiente do local;
Projeto de execução para a recuperação e valorização dos valores patrimoniais, nomeadamente do
Murraceira 1 (OC n.º 9). A implementação dos projetos requer trabalhos de conservação e restauro,
bem como ponderar se a sua recuperação pode ter condições para visitação ou ser integrado num
espaço de acesso público. Deve-se ainda apresentar outras propostas de valorização a partir do
Património Cultural identificado de forma a reforçar a identidade do local;
Apresentar uma análise do ponto de vista do Património Cultural sobre os dados geofísicos de sonar
de varrimento lateral obtidos no Estudo da dinâmica sedimentar na embocadura da barra do porto
da Figueira da Foz de 2015. Esta análise deve incidir em particular sobre nas áreas de depósito de
inertes, mas também nas áreas contíguas que foram alvo desses trabalhos de prospeção;
Integrar e sistematizar os resultados dos trabalhos de prospeção geofísica por magnetometria,
realizados em 2006 e avaliados em 2009, da zona do anteporto. Nesta análise deve-se ainda indicar
a eventual pertinência de se realizarem mais prospeções geofísicas complementares face aos
resultados obtidos e que se prolongam para a área que não foi objeto de trabalhos arqueológicos no
âmbito deste EIA;
Apresentar a cartografia com a localização individual do total das 14 anomalias de sonar de
varrimentos lateral, das 49 anomalias magnéticas e das 168 anomalias da sísmica de reflexão
garantindo que a sua identificação seja legível;
Apresentar o Relatório destes trabalhos contendo: a análise e interpretação topográfica/
batimétrica, geológica e da natureza dos fundos das áreas a afetar, implantar em cartografia o
traçado da Conduta Adutora e das anomalias interpretadas como sendo restos do desmonte da
ponte Eiffeil, bem como representar os valores culturais em forma de polígono devidamente
georreferenciados face ao projeto e indicar eventuais propostas complementares necessárias à
salvaguarda e valorização dos bens patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) face
aos resultados obtidos;
Apresentar uma proposta de Plano de Monitorização de Património Cultural sobre todos os
elementos do Património que seja mesurável, ou seja, com indicação de objetivos concretos, quais
os parâmetros de monitorização, identificar os locais necessários monitorizar, frequência das
amostragens, métodos de registo e de que forma devem ser apresentados e analisados os resultados,
bem como as medidas necessárias adotar conforme os diferentes cenários, inclusive durante a fase
de exploração. Neste Plano deve-se contemplar: 1) a proteção por aterro, com limpeza do local e

Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz – em fase de projeto de execução

56

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3301

colocação de uma estrutura composta por geotêxtil, sacos de areia, camada de areia, rede de sombra
fixada com estacas, dos valores patrimoniais Figueira da Foz 3 (OC n.º 6), Doca dos Bacalhoeiros 1
(OC n.º 7) e eventualmente do naufrágio que poderá corresponder aos vestígios Cabedelo 3 (AES n.º
3), Figueira da Foz 2 (AES n.º 4) e Figueira da Foz – canhões (AES n.º 5), entre outros locais que se
considerem pertinentes no âmbito da sistematização referida - a definição da extensão e altura
destas camadas de proteção tem de ser articulada com a tutela do Património e é condicionada pela
extensão e tipo de vestígios arqueológicos; 2) os bens patrimoniais conservados in situ devem ser
objeto de uma proposta de assinalamento marítimo onde não poderá ocorrer movimento de
equipamentos, escavação e fundeadouro;
18. Apresentar nota técnica, devidamente consubstanciada, que determine os impactos do
aprofundamento da barra na ponte Edgar Cardoso, com especial enfoque nas fundações das torres,
um estudo particular e detalhado para ser possível determinar o risco da intervenção proposta na
ponte, quer na fase de construção quer na fase de exploração;
19. Apresentar um estudo de tráfego por forma a avaliar o impacto nas atuais condições de circulação
da rede rodoviária envolvente, dado que se encontra previsto um “acréscimo anual de veículos, na
ordem dos 25 000”, devendo o mesmo ter em consideração as diferentes fases do projeto,
nomeadamente construção e exploração. O desenvolvimento e apresentação do estudo de tráfego
deverá contemplar:
a. a apresentação da atual caracterização técnica e operacional da rede que será interferida, com
maior expressão, pelo futuro empreendimento;
b. a apresentação e fundamentação do processo de geração e distribuição das viagens esperadas
para o novo empreendimento para um horizonte temporal mínimo de 10 anos;
c. a apresentação, para o mesmo período, de estudo do efeito combinado do crescimento
tendencial do tráfego atual com o crescimento marginal esperado associado à implementação
do empreendimento;
d. para ambos os cenários de com e sem empreendimento, e para os anos base, de abertura e
horizonte, a apresentação das respetivas estimativas da procura, expressas quer em volumes de
tráfego médio anual (TMDA), quer em volumes horários de ponta da tarde de um dia útil (VHPTDU), desagregados em veículos ligeiros e pesados, para as secções e intersecções da rede viária
interferida com maior expressão pelo empreendimento;
e. em relação às contagens de tráfego a realizar, deverão ser apresentados não só os respetivos
locais, horários e volumes, como também o processo de extrapolação dos valores apurados para
TMDA e VHPT-DU;
f. a análise da capacidade em secção e intersecção para os cenários e anos referidos, solicitandose proposta de intervenção na rede para a supressão / mitigação dos níveis de serviço inferiores
a C;
g. no domínio do cumprimento da legislação ambiental em vigor as previsões de procura (TMDA)
deverão ser diferenciadas pelos períodos diurno, entardecer e noturno.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO

A obra deve ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de
prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas e que contemple as medidas de minimização
que se vierem a definir. Neste âmbito, deve ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO),
constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos da obra e identificação e
pormenorização das medidas de minimização/compensação e dos planos de monitorização a
implementar na fase de execução das obras e respetiva calendarização.
Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção, devem ser transpostas para o caderno
de encargos do projeto e consideradas no Plano de Gestão Ambiental.
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Fase de Projeto
1. Preservação in situ dos valores patrimoniais Figueira da Foz 3 (OC n.º 6), Murraceira 1 (OC n.º 9) e
Cabedelo 4 (OC n.º 11), para tal deve-se criar uma estrutura de contenção que os proteja de qualquer
ação prevista executar na implementação e exploração do projeto;
2. Ajustar o layout final do projeto de modo a preservar o Património existente, de acordo com os
resultados da verificação arqueológica. Este património deve ser, tanto quanto possível e em função
do seu valor patrimonial, conservado in situ, para que não se degrade o seu estado de conservação;
3. Deverão ser respeitados os locais de dragagem e de deposição definidos em projeto, com as
alterações decorrentes da avaliação efetuada em sede de AIA;
4. Ajustar o projeto final aos resultados do estudo de avaliação de impactos específicos sobre a Ponte
Edgar Cardoso e sobre a rede rodoviária existente.
Fase de Construção
Medidas prévias à obra
5. Obter as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as relativas ao Património
Cultural. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela. Esta
deve integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, com um
mínimo de 5 anos de experiência e conhecimento técnico, científico e historiográfico adequado à
sensibilidade da área de trabalho, bem como conservadores-restauradores com experiência nesta
área para definir e implementar as ações de conservação e monitorização. Toda a equipa deve estar
dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar;
6. Executar as eventuais propostas de minimização definidas aquando da identificação dos valores
patrimoniais até à presente fase;
7. Efetuar uma caracterização arqueológica através de uma prospeção arqueológica sistemática da área
de incidência direta e indireta, em meio terrestre e subaquático das áreas que apresentam lacunas
de conhecimento (zonas de fraca ou ausente visibilidade e dos terrenos então alagados/ submersos),
que não foram objeto de prospeção, que tenham sido ajustadas/ alteradas, bem como das áreas que
possam ter eventuais alterações hidrodinâmicas e de transporte sedimentar associado;
8. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente com
a representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das
maquinarias, das zonas de dragagem e dos valores patrimoniais a preservar;
9. Realizar um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores e
responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativamente às medidas de
minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e
zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património cultural
referenciado;
10. Executar o Plano de Monitorização do Património Cultural proposto. A afetação irreversível de
vestígios arqueológicos implicará trabalhos arqueológicos e de conservação complementares;
11. Incluir no caderno de encargos da empreitada todas as medidas dirigidas às fases de preparação e de
execução das obras;
12. Obter os TUPEM necessários à imersão dos dragados resultantes das dragagens de primeiro
estabelecimento e à instalação de um recife artificial;
13. Deverá ser realizada uma nova campanha de amostragem com vista à caracterização da qualidade
dos sedimentos, nos termos do disposto na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro;
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14. Devem ser apresentados os planos para monitorização da Qualidade da Água e dos Ecossistemas
Aquáticos (Macrofauna Bentónica) para serem implementados na fase de construção/execução e na
fase de exploração;
15. Devem ser implementados os Planos de Monitorização da Qualidade da Água e dos Ecossistemas
Aquáticos (Macrofauna Bentónica), para as fases de construção e exploração de zonas mais sensíveis
e com possibilidade de vir a sofrer impactes mais significativos, causados pela implementação do
Projeto, com o objetivo principal de avaliar o seu comportamento e variação ao longo do tempo e a
eventual necessidade de implementar medidas adicionais de minimização/compensação, caso
sofram uma evolução diferente da expetável;
Medidas para a fase de obra
16. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes
de obra do projeto desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de dragagem e deposição
de dragados, escavação, de instalação de estaleiros, de abertura de acessos, da instalação de
infraestruturas, entre outros trabalhos que impliquem revolvimento de solos/sedimentos. As
dragagens devem ser acompanhadas, nos mesmos termos, por um arqueólogo na draga e outro no
local de deposição dos sedimentos (em permanente contacto), a fim de, minimizar o risco de
destruição de estruturas náuticas ou navais;
17. As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização tridimensional de deteção de
obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/ OAS) e uma grelha na cabeça da draga com uma malha até
20cm que permita detetar eventuais vestígios arqueológicos submersos não identificados nas
campanhas de prospeção arqueológica. Estas devem ainda ser autopropulsionadas e terem
capacidade de posicionamento estável pelos seus próprios meios. A draga ou outra embarcação que
lhe esteja afeta deve dispor de equipamento adequado ao controlo em contínuo do seu trabalho.
18. As dragas a utilizar deverão ser de reduzida emissão sonora, nunca excedendo o valor máximo de
emissão mencionado no EIA;
19. Realizar trabalhos de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais nas áreas de
deposição de dragados em meio terrestre e nas praias junto da deposição de dragados;
20. Assegurar que a descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à
suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e
demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode
determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado
um Relatório Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de
medidas a implementar sobre os vestígios e nas zonas de afetação indireta atendendo às eventuais
alterações da hidrodinâmica e do transporte sedimentar associado. Deve ser tido em consideração
que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e que venham a ser afetados de forma
irreversível têm que ser integralmente escavados;
21. O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve ser,
tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal forma que não
se degrade o seu estado de conservação;
22. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, a eventual
necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um
acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias
e transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para depositar esses bens móveis,
protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto
direto com o ambiente atmosférico durante a fase de execução;
23. Para as eventuais ocorrências patrimoniais, como os valores patrimoniais Murraceira 1 (OC n.º 9) e
Murraceira 2 (OC n.º 10), deve-se contemplar a proteção, sinalização, vedação permanente, registo
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gráfico (desenho/ topografia e fotografia, uma planta, de alçados e de um levantamento topográfico)
e memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, estado de
conservação e enquadramento cénico/paisagístico) de todos esses elementos que se situem a menos
de 100m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal
afeto aos trabalhos. Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções
destrutivas nesse Património deve haver um parecer prévio da entidade de Tutela;
24. Implementar o Plano de Monitorização do Património Cultural de forma continua permitindo
compreender o impacte sobre os vestígios arqueológicos conservados e a evolução estrutural destes;
25. Executar a solução de proteção sobre o valor patrimonial Figueira da Foz 3 (OC n.º 6);
26. Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial atenção para informação
geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações que a orla costeira
sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica;
27. Comunicar e previamente avaliar qualquer alteração de cotas de afetação das dragagens em qualquer
uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, pela equipa de arqueologia e
remeter à entidade de Tutela para parecer;
28. Proceder a uma caracterização e avaliação regular nos locais onde tenham sido identificados
contextos arqueológicos e em alguns locais aleatórios da área dragada e nos taludes que sejam
minimamente representativos (no leito do rio, nas áreas utilizadas para alvo de depósito no mar, e
na envolvente imediata) com recurso a prospeção arqueológica e a mergulho com escafandro
autónomo;
29. Elaborar um relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja descrita a
metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser descobertas,
apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. Devem
também acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico (devidamente cotado) e fotográfico de
cada uma das eventuais realidades arqueológicas detetadas, o levantamento topográfico da área
intervencionada e o estudo, registo, tratamento e acondicionamento do espólio que for recolhido
durante a intervenção arqueológica;
30. Assegurar a concentração das descargas dos sedimentos dragados entre a batimétrica -5,0 m (ZH) e
-7,0 m (ZH), dentro da zona autorizada. O posicionamento da draga na descarga deve ser registado
por GPS e remetido à Autoridade de AIA;
31. As operações de dragagem e de imersão de dragados deverão ser realizadas de forma a evitar o
período crítico de migração e reprodução/desova das espécies piscícolas diádromas (de dezembro a
abril), devendo igualmente evitar os meses da época balnear com maior afluência de banhistas (julho
e agosto). A dragagem e imersão da fração de sedimentos de classe 2 não poderá ocorrer em todo o
período da época balnear;
32. Caso haja necessidade de efetuar a imersão de dragados em parte do período balnear esta deverá
ser efetuada o mais próximo possível do limite poente da área delimitada;
33. A realização das dragagens deve efetuar-se, tanto quanto possível e respeitando as medidas
anteriores, durante um período contínuo, de forma a reduzir a possibilidade de recolonização dos
espaços intervencionados pela fauna antes do término dos trabalhos, evitando a sua nova
perturbação;
34. Para controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de forma a minimizar a
turbidez da coluna e da superfície de água deverão ser usadas barreiras de contenção Nearshore ou
cortinas de turbidez (cortinas silt) que evitem a progressão da pluma de turbidez gerada. Deverão ser
usadas nas seguintes áreas:
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a. Zona de dragagem entre molhes dos troços, se na enchente, de forma a não comprometer a
qualidade da água junto à praia interior do Cabedelo e para o interior da Marina de Recreio.
b. Zona da bacia de rotação de modo a evitar a progressão da pluma de turbidez para o interior do
estuário.
c. Zona de deposição de materiais arenosos em frente às praias do Hospital e da Cova Gala.
35. Previamente à imersão dos materiais resultantes da remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros,
deverá ser verificado se os mesmos se encontram isentos de materiais contaminados, por forma a
garantir a não existência de efeitos nocivos para o meio marinho. Caso se verifique a existência de
materiais contaminados, estes deverão ser removidos e encaminhados para destino final adequado
em terra;
36. Nas operações de dragagem, deverão ser seguidas as linhas orientadoras estabelecidas pela
convenção OSPAR (OSPAR Guidelines for the Management of Dredged Material at Sea 2014);
37. No caso de se verificar a presença de cetáceos, deverão ser seguidas as recomendações estabelecidas
pela ACCOBAMS (Agreement on the conservation of cetaceans of the black sea, Mediterranean sea
and contiguous atlantic area), no que for aplicável;
38. As operações de desmonte a efetuar com recurso a explosivos, deverão ser acompanhadas por
biólogo com experiência na monitorização de cetáceos;
39. Deverá ser efetuada uma observação continuada da zona de costa, preferencialmente a partir do
limite do molhe norte, trinta minutos antes do início do desmonte com recurso a explosivos, para
verificação/confirmação da ausência de exemplares de cetáceos;
40. Caso se verifique a presença de cetáceos a menos de 1 km da zona de desmonte de rocha, as
operações de deflagração deverão ser interrompidas, até os exemplares avistados saírem da zona de
exclusão;
41. O desmonte deverá ser planeado de forma que o uso de cargas seja progressivo (cargas iniciais mais
fracas e posteriormente mais potentes);
42. O varrimento da área a dragar deverá ser feito de forma a que as plataformas perfurantes e
equipamento de apoio se localizem em posição mais próxima dos recetores em período diurno e se
afastem destes em período entardecer e noturno;
43. As operações de dragagem no canal interior, as de desmonte da rocha, as de recurso a explosivos,
deverão ser cuidadosamente planeadas, ajustadas e calendarizadas de forma a evitar a sobreposição
espacial e temporal das diversas ações no sentido de não se potenciar sinergias negativas e
consequentemente a ocorrência de impactes cumulativos;
44. Garantir que a circulação de veículos pesados, de e para a obra, se cinja ao período diurno e entre as
8 e as 20 horas e, apenas em dias úteis;
45. A utilização de explosivos deve restringir-se apenas ao período diurno e aos dias úteis – entendendose que não existirá qualquer detonação em período do entardecer e noturno;
46. Utilização de equipamentos associados às operações de dragagem com reduzida emissão sonora;
47. A redução do período de execução das operações de construção, exclusivamente para o período
diurno, na eventualidade da existência de reclamações ou na determinação de incumprimento legal
aquando da realização das ações de monitorização de ruído ambiente;
48. As detonações para fragmentar o substrato rochoso devem ser realizadas em várias pequenas
explosões dispersas no tempo em lugar do proposto (poucas explosões, mas de grande dimensão);
49. As operações de detonação deverão ser sempre realizadas durante o período diurno para permitir
uma observação visual efetiva das zonas de proteção à fauna, nomeadamente Delphinus delphis
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(golfinho-comum) e Phocoena phocoena (bôto), com maior concentração na zona do cabo Mondego.
As outras situações devem ser previamente comunicadas e justificadas;
Fase de Exploração
50. Implementar o projeto de valorização dos valores patrimoniais, nomeadamente do Murraceira 1 (OC
n.º 9) garantindo a sua conservação e acessibilidade a terceiros de forma a permitir a sua fruição
pública, do ponto de vista turístico e didático;
51. Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito de um plano regular
de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural de forma a salvaguarda
esses valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de minimização, nomeadamente o
acompanhamento arqueológico por uma equipa de arqueologia com experiência comprovada na
vertente náutica e subaquática, previamente autorizada, e que esteja dimensionada em relação à
dinâmica e volume de trabalhos a realizar;
52. Assegurar a concentração das descargas dos sedimentos dragados, entre a batimétrica -5,0 m (ZH) e
-7,0 m (ZH), dentro da zona autorizada. O posicionamento da draga na descarga deve ser registado
por GPS e remetido à Autoridade de AIA.

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

Devem ser desenvolvidos, apresentados e implementados os seguintes programas de monitorização:
1.

2.

Plano de monitorização relativo à evolução batimétrica e sedimentar - deve ser reformulado e
alargado o seu âmbito e duração para integrar a monitorização da evolução morfológica e sedimentar
do estuário (canais, esteiros, ilhotas, sapais), até onde se fizer sentir o aumento do prisma de maré,
durante um período mínimo de quatro anos, com pelo menos uma campanha anual a realizar entre
o final de setembro e o início de outubro.
O plano de monitorização das comunidades bentónicas deverá ser estendido ao local de imersão dos
materiais rochosos, devendo para tal incluir dois pontos de amostragem no referido local;
2.1. A monitorização das comunidades bentónicas nos locais de imersão deverá adicionalmente ser
realizada nos seguintes momentos: 1. Um ano após a imersão; 2. Dois anos após a imersão.

3. O plano de monitorização do Ambiente Sonoro deverá ser complementado nos seguintes termos:
3.1. Além dos dois pontos de monitorização que se sobrepõem com os locais de caracterização da
situação atual deverão ser acrescidos pontos no núcleo habitacional da Rua da Vidreira (178 a
198, 40°08'51.5"N 8°50'07.7"W), ao nível do 1º andar que pretendem, numa localização mais
próxima das vias a utilizar, evidenciar e monitorizar os efeitos do acréscimo de tráfego associado
ao porto;
3.2. No caso da fase de exploração, como indicado, deverão ser monitorizados os indicadores Ld, Le
e Ln, de modo a permitir avaliar também o cumprimento do Critério de Incomodidade, além da
verificação do cumprimento dos valores limites de exposição associados (zonas mistas e zonas
sensíveis consoante a situação);
3.3. A duração das medições e considerando a diversidade de ações desenvolvidas, tanto durante a
fase de construção como de exploração, assume-se uma monitorização efetiva mínima
acumulada de 1 hora, em cada período e dia de medição, de forma a assegurar a
representatividade dos diferentes regimes de emissão sonora;
3.4. A periodicidade de monitorização deverá ser a seguinte:
3.4.1.Se o início das obras ocorrer num período até dois anos em relação às medições realizadas
para caracterização da situação atual (2019), estas poderão continuar a ser consideradas
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como a situação inicial; se tal não ocorrer e o período de desfasamento for superior a 2 anos
deverá ser realizada uma campanha de monitorização da situação preexistente antes do
início de qualquer trabalho relativo à materialização física deste projeto; No caso dos pontos
adicionais, não monitorizados previamente, deverá ser realizada uma monitorização prévia
a qualquer intervenção;
3.4.2.Após o início das obras, com a implantação do estaleiro e o início do normal decurso das
operações de construção;
3.4.3.Sempre que um novo equipamento ruidoso seja instalado ou uma nova operação ruidosa
decorra, deverão ser monitorizados os recetores sensíveis mais próximos, nomeadamente,
durante as operações de desmonte e dragagem, assim como as ações de pré-fabricação e
as ações ligadas à construção da extensão do cais de acostagem, sem prejuízo de outros
momentos de monitorização previstos pelo proponente no Plano de monitorização
apresentado no Aditamento ao EIA;
3.4.4.No caso de existirem reclamações que se venha a comprovar que têm razão na manifestação
da sua incomodidade, esses locais passarão a integrar a rede de locais a monitorizar;
3.5. Os parâmetros acústicos, equipamento e normalização mencionados são os adequados, embora
se deva acrescentar a salvaguarda dos parâmetros e normalização em vigor, atualizada em 2019,
e o devido reporte de informação complementar que possibilite a comparação de medições,
nomeadamente com a quantificação objetiva do número e classe de veículos que passaram
durante a medição (rodoviários, ferroviários e marítimos/fluviais);
3.6. Deverá passar a constar deste plano de monitorização a versão atualizada da norma NP ISO 1996.
Acústica; Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente– partes 1 e 2;
3.7. Os relatórios de monitorização deverão ser entregues na APA até 2 meses após a realização das
campanhas de medição.
4. O plano de monitorização de Vibrações deverá ser complementado nos seguintes termos:
4.1. consideração adicional das normas NP ISO 2631-1: 2007 – Vibrações mecânicas e choque.
Avaliação da exposição do corpo inteiro a vibrações. Parte 1: Requisitos gerais e BS 6472-1:2008
– Guide to evaluation of human exposure to vibration in buldings. Part 1: Vibration sources other
than blasting, cuja aplicação se tem vindo a generalizar na avaliação de incomodidade. Para além
da já referida NP 2074:2015 - Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas, para
avaliação de possíveis danos em edifícios;
4.2. Deverão ser acrescidas monitorizações durante as demais operações de construção que, mesmo
não implicando a utilização de explosivos, interfiram com o leito do rio e, como tal, com a
potencial propagação de vibrações para o núcleo urbano. A duração de cada campanha nunca
deverá ser inferior a 24 h, em dia útil, de forma a incluir todas as ações que se quer avaliar:
operações associadas ao aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras, assim
como à execução da estrutura de avanço dos cais existentes;
4.3. Decorrente dos resultados específicos associados à Ponte Edgar Cardoso, deverão ser previstos
pontos de monitorização da estrutura para avaliação de efeitos associados à utilização de
explosivos, de cravação de estacas ou de outros equipamentos e operações que possam interferir
com a mesma; A duração de cada campanha deverá acompanhar todas as operações associadas
ao aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras, assim como à execução da
estrutura de avanço dos cais existentes;
4.4. Monitorização em fase de exploração, nos pontos originalmente avaliados e no ponto adicional
proposto.
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5. O plano de monitorização da Evolução Batimétrica e Sedimentar deverá ser complementado nos
seguintes termos:
5.1. Monitorização do troço costeiro a norte do molhe norte e a sul do molhe sul da barra do porto
da Figueira da Foz, com a realização de levantamentos topo-hidrográficos, a norte numa extensão
de 700m e a sul do molhe sul, numa extensão até à praia da Cova Gala sul (sul do 5º esporão) até
200m para sul com a apresentação de perfis transversais e longitudinais não superiores a 50m, a
realizar duas vezes por ano (uma campanha entre março e maio e outra campanha entre
setembro e dezembro), com a apresentação dos relatórios até 4 meses apos realização da
campanha.
6. O plano de monitorização da Qualidade da Água e Comunidades Bentónicas deverá ser
complementado nos seguintes termos:
6.1. Para além do proposto, deverá ser realizada uma campanha de monitorização durante a fase de
construção (operações de dragagem) e outra campanha após conclusão da fase de construção.

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO,
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ANEXOS

Planta Geral
Pareceres externos
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL Nº. 3301;
Projecto de Aprofundamento da Barra, Canal de acesso e Bacia de
Manobras do Porto da Figueira da Foz
Alcindo Cardoso <alcindo@drapc.gov.pt>
sex 20-03-2020 13:01
Para:Bruno Miguel Reis Ornelas Rodrigues <bruno.rodrigues@apambiente.pt>;
Cc:'Angela Pinto Correia' <angela.correia@drapc.gov.pt>;

Ex. mos Senhores
Rela vamente ao assunto em epígrafe e em resposta ao solicitado por V. Exa através do Oﬁc. Circ. S012178202002-DAIA.DAP DAIA.DAPP.00207.2019, recepcionado nestes Serviços em 04-03-2020 ao qual foi atribuído
a entrada nº. 4010/2020/DRAPC, comunica-se o seguinte:
·

as obras a realizar não afectarão as zonas de salicultura/aquicultura existentes na área do projecto,
nomeadamente na Ilha da Morraceira;

·

a salinidade e altura das marés não sofrerão alterações dignas de preocupação;

·

rela vamente às espécies anádromas (lampreia, sável e savelha) e catádromas (enguia) que
atravessam o estuário do Mondego, veriﬁca-se que os trabalhos de dragagem irão ocorrer entre Maio
e Novembro, não afectando assim a migração e consequente desenvolvimento destas espécies, bem
como a sua captura;

·

Não foram iden ﬁcados impactos no sector agrícola

Face ao exposto nada mais temos a referir.
Com os melhores cumprimentos,
Alcindo José de Oliveira Monteiro Cardoso
Chefe da Divisão de Infraestruturas e Ambiente

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
Av. Fernão de Magalhães, 465, 3000-177 Coimbra
Tel. 239 800 565;
E-mail:alcindo@drapc.gov.pt

https://webmail.apambiente.pt/owa/#path=/mail/search

1/1

