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INTRODUÇÃO 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento, que tem como objetivo apresentar, de forma clara e simples, os principais 

aspetos analisados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Neste documento apresentam-se as principais informações, conclusões e recomendações resultantes dos estudos 

ambientais relativos ao Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, em fase de Projeto de Execução. 

O proponente do presente projeto, a submeter a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), é a Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), com sede em Aveiro.  

A entidade competente para autorização do presente projeto é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da 

Administração da Região Hidrográfica do Centro..  

A Autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos do artigo 8º, alínea a), subalínea ii) do 

Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro. 

No seu desenvolvimento atendeu-se ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – o Decreto-Lei nº 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei nº 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de 

agosto e pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro – o qual estabelece que o presente projeto se encontra 

abrangido por procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Neste estudo usaram-se as metodologias habituais em estudos desta natureza, naturalmente adaptadas às caraterísticas e 

natureza do projeto, tendo-se procedido à avaliação, entre outros, dos aspetos ambientais considerados mais importantes 

neste caso –água, solo, ecologia, património histórico e cultural e aspetos sociais e económicos. 

É de referir que no volume designado por Relatório Síntese (Volume 1), se apresentam informações mais detalhadas sobre 

os vários aspetos ambientais estudados, as quais são acompanhadas de Peças Desenhadas (Volume 2) e Anexos 

(Volume 3). Esses volumes, conjuntamente com o presente Resumo Não Técnico, constituem o Estudo de Impacte 

Ambiental. 

Os principais objetivos dos estudos ambientais realizados, no âmbito do projeto em avaliação, são os seguintes: 

▪ Assegurar a avaliação ambiental do projeto e garantir a sua harmonia com o meio em que se insere; 

▪ Cumprir as determinações legais no que respeita a avaliação de impacte ambiental; 

▪ Estabelecer a situação atual do ambiente para a região e para a área onde se irá localizar o projeto; 

▪ Identificar os principais impactes ambientais associados à construção e ao funcionamento do Sistema Primário de 
Defesa do Baixo Vouga Lagunar;  

▪ Apresentar medidas concretas e objetivas que permitam evitar, compensar e/ou acompanhar a evolução dos 
impactes ambientais negativos mais importantes.  

O PROJETO 

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO 

As intervenções no bloco do Baixo Vouga Lagunar são justificadas pela extensão e diversidade dos problemas provocados 

pela intrusão das águas salgadas e poluídas da ria de Aveiro, pelas cheias do rio Vouga e das diversas linhas de água que 

atravessam o BBVL e pelas graves deficiências existentes nas redes viária e de drenagem, iniciando-se esta primeira fase 
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com as obras de hidráulica agrícola que servem a reconstituição da linha de defesa contra os efeitos das marés e a 

regularização e controlo das cheias do rio Vouga e do rio Velho. 

A interdependência existente no bloco do Baixo Vouga Lagunar entre as componentes de conservação da natureza e da 

atividade agrícola é consensual e relevante. Por seu lado, a progressão de água salgada no interior dos campos foi 

identificada como a questão de maior gravidade sendo que a manutenção da atuais condições são de todo desaconselhadas, 

já que a evolução do estado atual das infraestruturas tenderá no sentido da sua célere degradação, acarretando o abandono 

por parte dos agricultores em resultado da intrusão salina e consequente salinização da água e dos solos, encharcamento 

dos campos e dificuldade de circulação.  

LOCALIZAÇÃO 

A área abrangida pelo projeto em avaliação insere-se nos concelhos de Albergaria-a-Velha, Aveiro e Estarreja. De entre 

estes concelhos, é Estarreja aquele que apresenta maior número de freguesias beneficiadas: Beduído, Salreu, Canelas e 

Fermelã. Relativamente a Aveiro e Albergaria-a-Velha apenas uma freguesia de cada um destes concelhos é abrangida, 

respetivamente Cacia e Angeja. 

 

Figura 1 – Enquadramento administrativo   
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ÁREAS CLASSIFICADAS E OUTRAS ÁREAS RELEVANTES 

A área em estudo para a implantação do projeto encontra-se completamente inserida no Sítio Rede Natura Ria de Aveiro 

(PTCON0061), na ZPE Ria de Aveiro (PTZPE0004), na ZEC Ria de Aveiro (PTCON0061) (Figura 2Figura 2 – Enquadramento 

do projeto face a Áreas Classificadas e outras áreas relevantes  

). Relativamente a áreas classificadas mais distantes, há a assinalar que a uma distância de cerca de 6,5km para Oeste se 

encontra a Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto. A cerca de 7km para Este localiza-se a ZEC Rio Vouga (PTCON0026) 

(Figura 2). 

No que respeita a outras áreas relevantes, verifica-se que a área em estudo para a implantação do projeto encontra-se 

completamente inserida na IBA Ria de Aveiro (PT007). 

  

Figura 2 – Enquadramento do projeto face a Áreas Classificadas e outras áreas relevantes  

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, contempla várias componentes: o 

Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) e o Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias 

(SPDDCC), sendo que no presente projeto apenas se inclui o sistema primário de drenagem do Rio Vouga. 

O Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) refere-se ao projeto do reforço dos 

diques existentes e da construção de 2 novos troços de dique, compreendendo: o dique Sul, os diques dos esteiros de 

Canelas e de Salreu de ligação ao dique Médio existente e o dique Norte, e ao projeto para construção das novas estruturas 
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hidráulicas primárias do rio Velho, do esteiro de Canelas, do esteiro de Salreu e do rio Antuã e para a reabilitação da estrutura 

hidráulica primária do esteiro de Barbosa, pelo que estas intervenções conjuntamente com o dique Médio já executado entre 

o rio Velho e o rio Antuã, completarão o sistema de defesa contra marés do bloco do Baixo Vouga Lagunar. 

O Projeto de Execução do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra as Cheias (SPDDCC) refere-se ao projeto 

do reforço dos diques existentes da margem direita do rio Vouga e da margem esquerda do rio Velho e ao descarregador 

do rio das Mós, pelo que estas intervenções concluirão as que foram previstas para esta fase do Sistema Primário de 

Drenagem e Defesa Contra Cheias. 

Contempla ainda o Projeto de Execução das Comportas Secundárias de Drenagem e de Entrada de Água e Estrutura 

Hidráulica Especial do rio Velho, quer as estruturas secundárias estejam inseridas nos diques do sistema de defesa contra 

marés ou nos diques do sistema de drenagem e defesa contra cheias. 

O Projeto de Execução da Estrutura Hidráulica Especial de Entrada de Água refere-se ao projeto de uma estrutura de entrada 

de água em Angeja, a uma conduta de 300 m de extensão e a uma estrutura de saída no rio Fontão, na secção a jusante 

do pontão existente, com o objetivo de reforçar as afluências na época estival e permitir o humedecimento dos solos para 

manter os sistemas húmidos e paisagísticos da zona, bem como os campos agrícolas nos perímetros de Angeja e da 

Fermelã. 

De  acordo com o parecer emitido pela Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Centro no âmbito do regime jurídico 

do licenciamento da utilização dos recursos hídricos, sob o ponto de vista da viabilidade da solução hidráulica, quanto ao 

uso e localização das infraestruturas hidráulicas, afigura-se que a solução apresentada possa cumprir as condições de 

compatibilidade aplicáveis no âmbito do um futuro procedimento de licenciamento sem prejuízo de demais procedimentos 

nomeadamente  no âmbito do regime da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  

O Projeto de Execução da Estrutura Verde Primária refere-se ao projeto da estrutura verde primária a implementar ao longo 

das infraestruturas lineares projetadas, quer do sistema de defesa contra marés - Dique Sul, Dique dos esteiros de Canelas 

e de Salreu e Dique Norte, quer do sistema de drenagem e defesa contra cheias – Dique da  margem direita do rio Vouga e 

Dique da margem esquerda do rio Velho, e também no dique Médio existente, para a reabilitação da sua estrutura verde. 

No âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) incluem-se as seguintes 

infraestruturas: 

Na zona Sul do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Reforço / construção do dique Sul (Ilha Nova); 

▪ Construção do troço de ligação do dique Sul da Ilha Nova até à estrutura hidráulica primária do rio Velho; 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do rio Velho (EHP1 - para 35 m3/s); 

▪ Construção da comporta secundária de drenagem (CS1) da Ilha Nova. 

Na zona Central do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Reforço do dique da margem esquerda do esteiro de canelas, desde o dique Médio (já construído) até à estrutura 

hidráulica primária do esteiro de Canelas (EHP3) e da margem direita do esteiro de Canelas até ao dique da margem 

esquerda do esteiro do Salreu; 

▪ Reforço dos diques das margens esquerda e direita do esteiro de Salreu, desde a estrutura hidráulica primária do 

esteiro de Salreu (EHP4) até à ligação com a EHP3 e com o dique da margem direita do esteiro de Canelas; 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do esteiro de Canelas (EHP3); 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do esteiro de Salreu (EHP4) de forma a permitir a navegação programada;  

▪ Reabilitação da estrutura hidráulica primária do esteiro do Barbosa (EHP2); 
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▪ Construção da comporta secundária de drenagem (CS2), a situar sob o dique Médio (já construído), para dar 

continuidade à vala da Longa;  

▪ Construção da comporta secundária de drenagem CS3 situada no dique da margem esquerda do esteiro de Canelas 

(CS da Vala dos Moleiros), a jusante da confluência do esteiro de Salreu; 

▪ Construção de 3 comportas secundárias de drenagem nos diques marginais do esteiro de Salreu, a CS4 (CS do Canto 

dos Cachais‐Jusante) e a CS6  (CS do Canto dos Cachais‐Montante), no dique da margem esquerda, e a CS5 (CS 

da Praia Mole) no dique da margem direita, junto da confluência com o esteiro de Canelas; 

▪ Construção, dependendo de ponderação técnico‐económica, de uma comporta secundária de drenagem (CS7), a 

situar no dique da margem direita do esteiro de Salreu (CS Baixas da Caneira). 

Na zona Norte do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Reforço do dique Norte, na margem esquerda do esteiro de Estarreja; 

▪ Construção do troço de ligação desde o dique médio até à estrutura hidráulica primária do rio Antuã; 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do rio Antuã (EHP5), no ponto de cruzamento deste rio com o dique de 

defesa contra marés. 

Os Caminhos estão associados às infraestruturas agora previstas do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM), 

para as Zonas Sul, Central e Norte do Baixo Vouga Lagunar.  

A Estrutura Verde Primária compreenderá intervenções para beneficiar as infraestruturas, consistindo a estrutura a projetar 

numa estrutura verde de pontuação visual e ecológica ao longo de todo o dique de defesa contra marés na base do talude 

interior e contíguo aos terrenos por este diretamente protegidos, ocupando uma faixa aproximada de 3 m de largura.  

No âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra as Cheias (SPDDCC) incluem-

se as seguintes infraestruturas: 

No Subsistema Primário do Vouga: 

▪ Reforço do dique da margem direita do rio Vouga, desde a secção da ponte da EN 109 sobre o Vouga até à mota da 

Ilha Nova/Dique Sul (cerca de 6 000 m); 

▪ Construção de um novo descarregador do rio das Mós, incluindo a reposição do acesso viário E‐W; 

▪ Construção da estrutura hidráulica especial do Rio Velho para derivar o caudal de 35 m3/s, que corresponde ao valor 

máximo que foi aprovado pela CIRA para a estrutura de derivação não controlada por comportas (EH1); 

▪ Construção da estrutura hidráulica especial de entrada de água (EHEEA) em Angeja e coletor de ligação ao rio Fontão; 

▪ Reabilitação ou reconstrução de quatro comportas de entrada de água (CEA) para humedecimento dos solos da 

margem direita do rio Vouga. 

No rio Velho, as infraestruturas do SPDDCC a projetar são as seguintes: 

▪ Limpeza e desassoreamento do rio Velho; 

▪ Reforço e construção do troço final do dique da margem esquerda do rio Velho (cerca de 2 500 m); 

▪ Construção de uma comporta secundária (CS), a localizar no dique da margem esquerda (CS da vala de Vilarinho). 

A Estrutura Verde Primária compreenderá intervenções para beneficiar as infraestruturas, prevendo-se uma estrutura verde 

de pontuação visual e ecológica ao longo de todo o dique da margem direita do rio Vouga, no coroamento do atual dique e 

junto do rio Vouga, ocupando uma faixa mínima de 2 m, e na base do talude interior e contíguo aos terrenos, ocupando uma 

faixa de 4 m de largura, aproximadamente, desde a EN 109 até ao rio Velho, e de 3 m de largura no troço final do rio Vouga. 

No rio Velho prevê-se uma estrutura verde de pontuação visual e ecológica ao longo de todo o dique da margem esquerda 
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no coroamento do atual dique e junto do rio Velho, ocupando uma faixa de 2 m, e na base do talude interior e contíguo aos 

terrenos, ocupando uma faixa de 3 m de largura. 

ÁREA DE ESTUDO 

A definição da área de estudo considerada na análise dos diversos fatores ambientais variou consoante o grau de detalhe 

exigido para a avaliação, sendo que se optou por definir a área de intervenção direta do projeto para aspetos ambientais 

com expressão territorial, enquanto para outros aspetos se tornou importante considerar um enquadramento espacial mais 

alargado, nomeadamente ao nível concelhio e/ou regional. Faz ainda parte da área de estudo, a relativa às três manchas 

de empréstimo a explorar no âmbito da implementação do presente projeto. 

Assim, para aspetos como sejam os solos, usos do solo, ecologia - com particular destaque para os sistemas aquáticos - ou 

o património, considerou-se uma área de estudo mais restrita, correspondente às zonas que serão diretamente sujeitas a 

intervenções para implantação do projeto e sua envolvente na área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar. Para uma escala de 

abordagem menos detalhada e para questões que extravasam o contexto local, nomeadamente clima, recursos hídricos, 

qualidade do ar e aspetos socioeconómicos, entre outros, considerou-se uma área de estudo mais vasta. 

No que respeita à informação cartográfica, a análise efetuada recorreu à escala, ou escalas mais apropriadas para cada 

um dos aspetos específicos em estudo. No entanto, a escala privilegiada de representação cartográfica dos resultados, 

respeitando as especificidades inerentes a cada aspeto ambiental, é a 1:25 000, salvaguardando situações específicas 

onde se considere necessária a análise a outras escalas.  

SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA 

A área de estudo insere-se no Baixo Vouga Lagunar e distingue-se pela diversidade e especificidade caraterísticas, 

resultantes da interação entre o Homem e o clima, da intensa relação terra/água, dos terrenos suaves de formação recente 

da fertilidade dos solos e da água em abundância. Trata-se de um agroecossistema recente, gerido de acordo com os 

objetivos de produção e sustentação económica, sob a permanente ameaça das cheias e da intrusão salina. 

Do ponto de vista climático, o Baixo Vouga Lagunar (BVL) fica situado numa zona de transição entre o clima Atlântico e 

Pré-Atlântico e está fortemente condicionado pela sua proximidade ao litoral. Esta influência atlântica protege-o no Inverno, 

dos ventos secos e frios provenientes do interior da Península Ibérica e, durante o Verão, das vagas de calor continental. É 

por isso uma zona de amplitudes térmicas ténues, com uma estação seca, o Verão, e outra de precipitações consideráveis, 

o Inverno. O Verão caracteriza-se por ser pouco quente, registando-se a temperatura média máxima mensal de 24,4º em 

agosto (o mês mais quente) e o Inverno bastante ameno, com a temperatura média mínima a atingir o valor mais baixo em 

janeiro (6,3º). 

No que respeita aos solos, um dos descritores com maior relevância no âmbito do presente estudo e para o qual foram 

realizadas sondagens e recolha de amostras de solo para análise laboratorial em 40 locais de amostragem distribuídos por 

toda a área, verifica-se que na área do BVL encontram-se solos de elevado potencial agrícola (Solos Incipientes) e solos 

cuja utilização agrícola se encontra fortemente condicionada por excesso de sais e sódio de troca (Solos Halomórficos) ou 

por períodos muito longos de encharcamento (Solos Hidromórficos). 

No geral, o conjunto dos solos cultivados do BVL apresenta teores médios de carbono e matéria orgânica, enquanto os solos 

não cultivados, mormente os de salinidade elevada, apresentam teores médios a altos. Além disso, são solos com teores 

baixos a muito baixos de fósforo e médios a muito altos de potássio, nas formas consideradas disponíveis para as culturas. 
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Os dados coligidos, demonstram que a salinização e a sodização constituem os dois processos mais determinantes na 

degradação do solo, contribuindo para a diminuição da sua capacidade atual e potencial para a produção qualitativa e 

quantitativa de bens e serviços. Os dados confirmam ainda que se tem verificado um avanço progressivo destes processos, 

em detrimento das áreas de maior potencial de produção. 

Em termos geológicos, a zona do BVL faz parte da ria de Aveiro, enquadrando-se na parte terminal do rio Vouga, onde já 

se faz sentir a influência das marés. A zona baixa é marginada, a Norte e a Sul, por formações fundamentalmente de idade 

Cretácica e Plio-Plistocénica, de natureza em geral arenosa e arenítica, sendo que, do lado Este, afloram também, por 

influência tectónica, terrenos triássicos e proterozóicos, de natureza arenítica e xistenta. O cenário geológico interessado 

pela zona do BVL é relativamente uniforme sendo as formações aluvionares silto-lodosas (a1) que mais condicionam a 

exequibilidade das obras de proteção contra cheias e contra marés, dada a sua dominância e fracas caraterísticas de 

resistência e deformabilidade. Efetivamente nos locais em estudo ocorrem predominantemente as “Aluviões atuais” (a), que 

assentam sobre as formações cretácicas (C).   

Do ponto de vista geomorfológico, a zona do BVL corresponde a uma plataforma, de um modo geral, aplanada e de baixa 

altitude, sulcada por uma rede de canais, esteiros e valas, pertencentes à planície de inundação do Baixo Vouga. Trata-se 

de uma zona preenchida por sedimentos marinhos e fluviais, a cotas inferiores a 5 m, com extensas zonas alagadiças, sob 

influência das variações das marés e ocupadas por coberto vegetal herbáceo a arbustivo e arbóreo de pequeno porte na 

dependência de plataformas sobrelevadas onde se desenvolvem acessos locais. A parte terminal do rio Vouga exibe um 

troço retilíneo com cerca de 3 km de extensão, conhecido como o Rio Novo do Príncipe, com orientação Este-Oeste, 

resultante dos trabalhos de regularização do seu curso, realizado entre 1813 e 1815 para possibilitar a descarga dos 

elevados caudais em épocas de cheia, para impedir inundações das zonas baixas, e facilitar a navegação. O antigo leito, 

designado por Rio Velho, desenvolve-se para noroeste, em direção à Murtosa, e conduz uma pequena parte do fluxo fluvial 

em períodos de caudais muito elevados. O local estudado insere-se em terrenos do Holocénico, de atitude sub-horizontal, 

cujo caráter pouco resistente das formações que os constituem não permite evidenciar quaisquer outras descontinuidades 

relevantes. Na parte norte, contudo, onde o substrato é constituído pelos xistos antigos, os entalhes da ação da erosão 

provocados pela instalação das linhas de água, evidenciam duas direções predominantes, quase normais entre si, 

aproximadamente NW-SE e NE-SW, que resultam de ações tectónicas anteriores à deposição do Plistocénico. 

Relativamente à hidrogeologia, o principal sistema aquífero na área de estudo são as formações quaternárias 

nomeadamente o Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro, com cerca de 931 km2 de área total. A reduzida profundidade do 

nível freático, a morfologia da zona claramente aplanada, a natureza dos materiais essencialmente arenosa e a 

permeabilidade desses materiais, faz com que este sistema aquífero apresente uma muito limitada capacidade natural de 

atenuação dos contaminantes e consequentemente, uma vulnerabilidade elevada a episódios de contaminação, sejam eles 

de natureza pontual ou difusa, natural ou industrial.  

No que respeita à dinâmica de marés na área do BVL, o nível de água na ria depende da maré e dos efeitos do vento que 

atua sobre a superfície da água, nomeadamente a ondulação e o desnivelamento. Para águas de menor profundidade 

verifica-se um maior desnivelamento, sendo que as alturas e períodos das ondas geradas são menores. Na zona onde se 

desenvolve o sistema de defesa, a superfície da água fica sobrelevada, pelo que as profundidades são maiores e possibilitam 

a formação de ondas mais altas. 

As ondas atuando sobre o dique do sistema de defesa contra marés, espraiam-se no seu talude atingindo uma altura (wave 

runup) que é função da altura máxima da onda que rebenta no dique. Estes parâmetros são importantes na fixação da cota 
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hidráulica de coroamento do dique, na qual foram considerados o nível das águas devido à maré, o nível da água resultante 

do desnivelamento e a altura de espraiamento da onda no talude. 

Relativamente aos aspetos ecológicos e no que respeita à flora, a área de estudo encontra-se em bom estado de 

conservação geral, possuindo um elevado valor ecológico. A área é caracterizada maioritariamente pela presença de duas 

grandes zonas: as zonas húmidas, que inclui as áreas onde existem comunidades vegetais com maior tolerância à salinidade 

(prados húmidos e sapais), e as zonas de mosaico rural denominado “Bocage”, onde se incluem áreas agrícolas, eucaliptais 

e folhosas. Foi possível detetar a presença de 81 destas espécies, incluindo 2 espécies com estatuto com potencial de 

ocorrência na área de estudo: Narcissus bulbocodium e Ruscus aculeatus.  

Inventariaram-se 210 espécies faunísticas com ocorrência confirmada ou potencial na área de estudo. Das espécies 

inventariadas, 38 apresentam estatuto desfavorável de conservação, sendo as mais relevantes: a águia-sapeira (Circus 

aeruginosus), o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), o perna-verde (Tringa nebularia), a lampreia-marinha 

(Petromyzon marinus), a savelha (Alosa fallax) e o bordalo (Squalius alburnoides) (VU), a garça-vermelha (Ardea purpurea), 

a enguia-europeia (Anguilla anguilla), o sável (Alosa alosa) e o esgana-gata (Gasterosteus gymnurus) (EN), a lampreia-de-

riacho (Lampetra planeri) e a lampreia-da-costa-de-prata (Lampetra alavariensis) (CR).  

Foram cartografados 8 biótopos: áreas agrícolas, áreas humanizadas, eucaliptais, folhosas, invasoras, linhas de 

água/estuários, prados húmidos e sapais. A área é essencialmente dominada por áreas agrícolas (57,7%) e prados húmidos 

(25,5%). Em conjunto, estes dois biótopos representam cerca de 83% do total de área cartografada.  

Foram identificados na área 4 habitats naturais da Rede Natura 2000 e que constam do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de 

abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro: Habitat 1130 – Estuários (1130 pt2 – Estuários 

atlânticos); Habitat 1140- Lodaçais e areais a descoberto na maré baixa (1140 pt2- Bancos de sedimentos intermareais com 

Zostera noltii); Habitat 1330 - Prados salgados atlânticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae);  Habitat 1420 - Matos halófilos 

mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea fruticosi) (1420 pt2 - Sapal médio de Sarcocornia fruticosa ou de Halimione 

portulacoides). 

No que respeita à fauna, o trabalho de campo e a pesquisa bibliográfica permitiram inventariar a ocorrência de pelo menos 

210 espécies com potencial de ocorrência na área de estudo, sendo que 54 foram observadas durante o trabalho de campo. 

De referir que 38 das espécies inventariadas (29,5%) são consideradas ameaçadas pelo Livro Vermelho dos Vertebrados 

de Portugal (Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da UICN (www.uicnredlist.org). Durante o trabalho de campo foi possível 

observar 4 das espécies com estatuto elevado de conservação, todas pertencentes ao grupo das aves. 

No que respeita à qualidade das águas superficiais foi realizada, em novembro de 2017 (no âmbito do RECAPE), uma 

campanha de caraterização. Importa no entanto referir que os resultados obtidos no âmbito desta campanha de 

caraterização apresentam as limitações inerentes ao facto de se tratar de uma campanha isolada, o que conferiu à presente 

análise um caráter muito particular, assumido o facto de que a mesma somente permite estabelecer um quadro referencial 

que confirme a análise feita no âmbito do plano de monitorização que decorreu entre 2005 e 2007 e contemplou 15 

campanhas, ou que, pelo contrário, evidencie uma tendência diferente da anteriormente identificada. 

Efetivamente, os resultados obtidos em novembro de 2017, referem-se a uma única campanha de amostragem realizada 

(em novembro de 2017). Por este motivo, considera-se que estes valores não representam a realidade associada às 

variações de marés e caudal dos cursos de água, entre outros fatores ambientais de grande variabilidade, tendo-se 

constatado, ao longo do programa de monitorização previamente realizado e já referido, que a maioria dos locais 

monitorizados revelaram uma grande amplitude de resultados, evidenciando a realização de campanhas de monitorização 
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em condições muito diversas. Assim, a campanha de qualidade da água realizada em novembro de 2017, somente permite 

aferir se as tendências manifestadas ao longo dos anos, para os diferentes parâmetros se mantêm globalmente, o que 

efetivamente se constata, à exceção de situações pontuais. 

As medições de salinidade nas águas superficiais continuam a demonstrar uma distribuição espacial bem marcada, com os 

valores mais baixos a registar-se nos setores Nordeste, Este e Sudeste do Bloco e os valores mais elevados a ocorrer nos 

locais mais periféricos e que contactam diretamente com as águas da Ria de Aveiro. 

Algumas das medições efetuadas em locais que confinam com áreas agrícolas (Salreu Norte, Polder, entre outros), 

continuam a apresentar níveis de salinidade elevados, o que evidencia a fragilidade dos sistemas de represamento 

atualmente usados no sentido de evitar o avanço das águas salgadas da Ria de Aveiro. 

Os resultados obtidos para OD, CBO5, azoto amoniacal, azoto Kjeldahl, nitrato e fósforo total, durante o programa de 

monitorização que decorreu entre 2005 e 2007, permitiram identificar problemas de qualidade da água associados a fontes 

de polução tópica em duas áreas do Bloco do BVL: na vala de drenagem do Polder e no rio Antuã. Na campanha de 

caraterização realizada (novembro de 2017) somente se identificaram os problemas referidos no caso do rio Antuã, que se 

presume continuarem associados a descargas de efluentes domésticos em zonas exteriores ao Bloco, identificadas em 

estudos anteriores, que se traduzem numa contaminação moderada e regular, por matéria orgânica e nutrientes, no trecho 

final do rio Antuã. 

Por outro lado, as medições relativas a estes parâmetros nas linhas de água que drenam para o Bloco pelos limites nascente 

e Sul, bem como na generalidade das linhas de água que percorrem a sua região interior continuam a apresentar boa 

qualidade, à semelhança do anteriormente registado. 

Refira-se, contudo, que apesar de não terem sido identificados problemas de qualidade para estes parâmetros, nos locais 

amostrados na campanha realizada em novembro de 2017 (no âmbito do RECAPE), à exceção do caso do rio Antuã já 

referido, o programa de monitorização que decorreu entre 2005 e 2007 permitiu concluir que em algumas valas e ribeiros, 

sobretudo, durante o Verão, foram identificadas situações pontuais de sobrecarga de matéria orgânica, azoto Kjeldahl e 

fósforo (e, por vezes, também sólidos suspensos). 

Esta situação decorre, possivelmente, da contaminação difusa que resulta da atividade pecuária e da aplicação de 

fertilizantes agrícolas, associada às baixas disponibilidades hídricas e à baixa capacidade de renovação das águas nessa 

época do ano. Também se identificaram condições de sobressaturação em oxigénio dissolvido em alguns destes locais, o 

que indicia o desenvolvimento de fenómenos de eutrofização, traduzindo o efeito da disponibilidade de azoto e fósforo, 

nutrientes indutores do crescimento da vegetação aquática. 

Os resultados analíticos obtidos para a microbiologia na campanha de caraterização realizada (novembro de 2017), 

contrastam com as conclusões obtidas no final do programa de monitorização (2005-2007), uma vez que, à exceção do 

Esteiro da Longa e do Rio Velho (jusante), todos os outros locais apresentaram agora valores acima do limite legalmente 

estabelecido para as águas destinadas ao humedecimento dos solos, enquanto que os resultados obtidos anteriormente 

apontavam para problemas de contaminação frequente somente nos locais de amostragem situados no rio Antuã e na vala 

de Salreu Norte. 

Uma vez mais, o facto de se ter realizado somente uma campanha de caraterização (novembro de 2017), poderá limitar a 

análise deste parâmetro, levando a que se conclua, sem condições para tal, que a contaminação microbiológica na área de 

estudo é significativa. De acordo com o relatório final do programa de monitorização realizado anteriormente, à exceção dos 
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locais acima referidos, todos os outros ou não foram afetados, ou foram afetados apenas pontualmente, de um modo 

irregular, tanto no espaço como no tempo, o que se pode explicar pelo caráter difuso da maioria das fontes emissoras. 

Por último, no que se refere às determinações de pesticidas, e suportando as determinações realizadas em amostras do 

BVL em 2005, 2006 e 2007, a campanha de caraterização da qualidade das águas superficiais, realizada em novembro de 

2017 (no âmbito da elaboração do RECAPE), não revelou a presença de resíduos de inseticidas organoclorados, mostrando 

que os agricultores da região não têm recorrido a produtos desta natureza.  

Por outro lado, contrariamente ao que se verificou durante as campanhas realizadas entre 2005 e 2007, também no caso 

dos herbicidas não foram detetadas concentrações destes fitofármacos com valores dignos de registo e, nos casos em que 

foram detetados (Terbutilazina, no rio Antuã), os valores obtidos são significativamente inferiores ao VMA estabelecido como 

objetivo ambiental de qualidade mínima para as águas superficiais (0,5µ/l). 

Em síntese, e para além das conclusões sobre a existência de zonas no interior do bloco diferentemente influenciadas pelas 

marés, pode também concluir-se que a qualidade das águas superficiais na área de estudo, apresente alguns problemas 

associados ao excesso de nutriente, que se refletem naturalmente nos parâmetros oxigénio dissolvido e CBO5, constatando-

se que é, sobretudo, afetada por contaminação orgânica, provavelmente de origem urbana e pecuária, por fertilização com 

chorumes.  

Para a qualidade da água subterrânea, a consistência e coerência dos resultados obtidos para as análises de águas 

subterrâneas realizadas no âmbito Plano de Monitorização da Qualidade da Água, estabelecido ao abrigo de um protocolo 

específico assinado entre o IDRHa e a Universidade de Aveiro, entre 2005 e 2007 e que contemplou doze campanhas de 

amostragem, permite que a caraterização da situação de referência deste aspeto de qualidade ambiental se baseie nas 

conclusões então retiradas e que se apresentam seguidamente. 

No que se refere à salinidade da água subterrânea, constata-se que as águas salobras estão presentes em praticamente 

todo o aquífero, embora se tenham obtido teores salinos mais elevados em locais situados nos limites do Bloco que 

contactam com a Ria de Aveiro e nas proximidades dos esteiros de Salreu e Canelas. 

Por outro lado, a distribuição espacial dos teores de salinidade foi muito semelhante entre campanhas, concluindo-se que 

os processos de recarga do aquífero superficial, por via da infiltração direta da água da chuva e da água que circula nas 

valas, não afetam significativamente a sua composição salina de base.  

De salientar ainda que na Ilha Nova se observou uma contaminação do aquífero superficial por um processo de drenância 

vertical de água salgada, que se considerou consequência da falta de proteção da zona Sudoeste do Bloco face às invasões 

cíclicas de água da Ria. Esta situação decorre da ação das ondas de maré, devido à destruição do dique tradicional de 

defesa contra o avanço das águas salgadas da Ria de Aveiro. 

Destacam-se ainda, os baixos teores de nitrato, a contrastarem com os elevados teores de azoto amoniacal encontrados 

nas águas subterrâneas, o que aponta para a ocorrência de processos de desnitrificação e amonificação ao nível dos 

depósitos de aluviões e lodos orgânicos que caracterizam o aquífero sub-superficial nesta zona do BVL. 

Relativamente à qualidade do ar, verifica-se que a área em estudo se caracteriza por ser uma área marcadamente rural e 

com baixa densidade populacional, apresentando uma boa qualidade do ar.  

Já no que respeita ao ambiente sonoro, a área de estudo e envolvente próxima apresenta uma ocupação rural, sendo 

constituída essencialmente por áreas agrícolas, e pequenos aglomerados urbanos. Em termos de atividade industrial, pode 

dizer-se que os concelhos de Estarreja e Aveiro possuem ocupação industrial de relevo, em particular a indústria química 
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em Estarreja e a indústria ligada à transformação de produtos piscícolas, bem como a indústria naval em Aveiro. No entanto, 

na área de influência direta do projeto o tecido industrial é praticamente inexistente, pelo que as fontes ruidosas são 

reduzidas devendo-se essencialmente à circulação de viaturas na rede viária local, assumindo, ainda, algum relevo, como 

fontes emissoras de ruído, a maquinaria associada à atividade agrícola e a circulação ferroviária, embora com caráter 

intermitente. Em suma, a área de estudo caracteriza-se por uma ocupação rural, com algumas zonas habitacionais na sua 

envolvente, verificando-se que a mesma é muito pouco perturbada do ponto de vista acústico. 

No que diz respeito à população da região onde se insere o BVL, a análise comparativa  no que se refere à sua variação 

no decénio 2001-2011 entre a região do Baixo Vouga e os concelhos da área de estudo, faz ressaltar que dos 3 concelhos 

que integram o BVL, apenas Aveiro e Albergaria-a-Velha tiveram uma tendência de crescimento ao nível regional e concelhio 

se bem que com intensidades distintas. Assim, esta região apresenta um aumento populacional de 1,3%, enquanto que o 

concelho de Aveiro regista o maior aumento (7,0%), seguido de Albergaria-a-Velha com 2,5%. Já o concelho de Estarreja 

registou uma variação negativa no efetivo populacional com uma taxa de variação de -4,2%  

Um dos aspetos mais evidentes da evolução demográfica dos concelhos em análise é o progressivo envelhecimento da 

população, situação que se agravou neste período intercensitário. De referir que o envelhecimento demográfico da 

população de Albergaria-a-Velha é aquele que regista a situação mais favorável relativamente ao contexto regional e 

concelhio, registando um menor decréscimo da população jovem (de 4162 em 2001 para 3893 em 2011) a par de um menor 

aumento da população idosa (de 3728 em 2001 para 4554 em 2011).  

Relativamente à atividade económica desta população, verifica-se que o BVL se reveste de uma importância 

socioeconómica relevante, tanto no que concerne à atividade agrícola das populações como, ainda, no tocante à formação 

do seu rendimento. Efetivamente, embora a percentagem de ativos no sector primário tenha tendência a diminuir, constata-

se que mais da metade das famílias residentes possuem ou trabalham numa exploração agrícola o que evidencia a 

importância do sector agrícola como utilizador da mão-de-obra familiar.   

No que respeita à Paisagem, no Bloco distinguem.se três unidades homogéneas de paisagem, designadas por “Campo 

Aberto, Sistemas Húmidos e Bocage” (Fotografia 1, Fotografia 2 e Fotografia 3), interligadas entre si por uma densa rede 

de corredores, constituída por esteiros, valas, sebes e caminhos. 
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Fotografia 1 – Unidade de Paisagem “Campo Aberto” 

 

Fotografia 2 – Unidade de Paisagem “Sistemas Húmidos” 
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Fotografia 3 – Unidade de Paisagem “Bocage” 

Os principais sistemas culturais incluem culturas anuais e plurianuais, sendo que as melhores potencialidades agrícolas do 

Bloco se centram na produção de pastagens, associada à excelente aptidão para culturas forrageiras. 

Nos sistemas de culturas anuais predominam os sistemas constituídos pela sucessão cultural milho e consociação forrageira, 

que ocupa os terrenos menos condicionados e pela monocultura do arroz que se concentra no perímetro de Salreu. Esta 

sucessão anual constitui um sistema cultural que se encontra bastante degradado, devido ao mau estado em que se 

encontram as infraestruturas agrícolas, em especial as motas de defesa e a rede de drenagem, o que, além das alterações 

de mercado, provocou uma grande diminuição da área desta cultura nas últimas décadas. 

Nos sistemas de culturas plurianuais predominam os prados naturais e os prados melhorados ou semeados. Os prados 

naturais localizam-se essencialmente nos terrenos com maiores condicionantes, de difícil acesso, e com limitações 

sobretudo devido à drenagem e também à salinidade. São utilizados essencialmente para pastoreio direto do gado bovino, 

destinando-se a produção de Verão para a conservação sob a forma de feno, sendo ocupados pelos chamados gramuais, 

pastagens naturais constituídas essencialmente por “graminhão” e “gramão”, gramíneas espontâneas, muito abundantes na 

zona e de boa qualidade forrageira. Os prados melhorados ou semeados têm pouca expressão e são explorados por 

pastoreio direto (IHERA – UA, 2001). 

Estes sistemas culturais encontram-se associados a um fator distintivo e raro na paisagem portuguesa, designado por 

“Bocage” (Fotografia 3), com grande importância sob o ponto de vista da diversidade biológica. Esta área de agricultura em 

campo fechado – “Bocage” – domina a sul do esteiro de Canelas e do rio Jardim, ocupando os perímetros de Canelas, 

Fermelã, Angeja, Rio das Mós e Ilha Nova. Esta zona caracteriza-se pelo elevado grau de compartimentação que apresenta 

devido à existência de uma rede de sebes arbóreo-arbustiva, as quais constituem um fator principal de distinção e cujo valor 

é acrescido pela sua raridade na paisagem portuguesa. 

Em síntese, a manutenção do “Bocage” tem-se revelado difícil face à alteração do sistema de gestão decorrente da 

exiguidade de mão-de-obra e da fragmentação da propriedade. 
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O carácter cultural desta zona homogénea de paisagem é determinado por componentes principais de ordem cultural: a 

rede de sebes, o conjunto notável de infraestruturas constituídas por obras hidráulicas (valas, esteiros, motas, pontos de 

amarração e comportas), e a rede de caminhos, associados à gestão praticada.  

À existência da malha de sebes estão associadas funções diversas no âmbito da gestão da paisagem do Baixo Vouga 

Lagunar. Entre outras, destacam-se as seguintes (DAO, 1989; DGHERA, 1997): 

▪ Delimitação das parcelas de propriedade; 

▪ Abrigo para o gado e para as culturas; 

▪ Limite físico para o gado em pastoreio; 

▪ Proteção e fixação das margens de valas, motas e taludes; 

▪ Produção de biomassa, nomeadamente para cama para gado e lenha. 

A ocupação cultural no interior das sebes é diversa embora predomine a pastagem, o milho ou consociação forrageira. A 

gestão da água no ‘Bocage’ apoia-se num sistema artificial e raro, criado e gerido pelos agricultores - a rega subterrânea. A 

manutenção deste sistema é cada vez mais difícil face à falta de mão-de-obra, à fragmentação da propriedade e sobretudo 

devido à difícil acessibilidade dentro do Bloco.  

É reconhecido o valor conservacionista dos Sistemas Húmidos existentes no Bloco, os quais são importantes para a 

migração, nidificação e invernada de um grande número de espécies de aves. A progressiva regressão do arrozal constitui 

um fator negativo, dada a importância que assume enquanto zona de refúgio, alimentação e nidificação, nomeadamente das 

aves aquáticas. Os anfíbios são aqui bastante abundantes, ocorrendo nas valas, canais e esteiros, onde se regista também 

a presença de peixes. 

No Baixo Vouga Lagunar mantém-se ainda uma cultura rural viva em que os campos (onde se localiza o Bloco) são 

complementados pelo monte (Fotografia 4), os terrenos a cota mais elevada, a nascente, onde se encontram os principais 

aglomerados populacionais da área de estudo: Estarreja, Beduído, Salreu, Canelas, Fermelã, Cacia e Angeja, unidos pela 

EN 109. É da gestão desta complementaridade campo/monte que resulta o todo, constituindo por sua vez, um caso de 

paisagem cultural assente num complexo sistema de gestão onde o binómio natura/cultura é indissociável e referencial 

(IHERA – UA, 2001). 

A rede de infraestruturas que atravessa o Bloco é constituída por esteiros, valas e caminhos, onde se destaca a notável obra 

de proteção das cheias dos campos do Baixo Vouga – o chamado canal do Rio Novo do Príncipe, construído em 1815. As 

construções são raras: abrigo de alfaias, algumas eiras de arroz, uma azenha.  

A rede viária, para além dos problemas de manutenção, muitas vezes sofre períodos prolongados de encharcamento e é 

manifestamente desadequada deixando muitos locais inacessíveis e, logo, condenados ao abandono. A estrutura de 

circulação constituída pelos esteiros foi concebida para barcos e complementada pela deslocação e transporte em carros 

de bois, estando hoje manifestamente desajustada. 

O rendimento da atividade agrícola nas famílias ainda tem um peso significativo, embora o mesmo continue a resultar da 

complementaridade entre o trabalho no sector primário e nos outros sectores com destaque para o secundário que, no Baixo 

Vouga Lagunar, oferece postos de trabalho muito próximos do assento de lavoura.  
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Fotografia 4 – Monte em fundo 

As condições naturais do Bloco explicam, por si só, as dificuldades de escoamento da água dos terrenos e, por isso, as 

intervenções têm sido feitas no sentido de construir motas e diques de defesa contra as inundações, manter as valas e as 

estruturas hidráulicas. Por sua vez, a rede secundária de valas e linhas de água afluente a esta área serve, simultaneamente, 

para garantir o nível freático necessário ao humedecimento dos solos e para a drenagem dos terrenos. 

Constata-se que os sistemas principais de drenagem revelam um funcionamento desajustado, quer pela falta de manutenção, 

quer pela crescente intrusão salina, o que se reflete na dificuldade de escoamento, na subida do nível da água e, em 

consequência, na deficiente funcionalidade das redes secundárias. Esta situação causa também problemas na distribuição 

de água a certas áreas do Bloco, que impedem o bom funcionamento do sistema, o que se manifesta não só em situações 

de escassez, face às necessidades, mas, também, por situações de desperdício de água. 

Para além dos problemas de drenagem registados, regista-se, simultaneamente, de forma inequívoca, o aumento da água 

salgada no Bloco, sendo este o problema mais denunciado pela maioria dos intervenientes. Por outro lado, apesar da 

crescente salinidade da água na área do Bloco, mas independentemente deste aspeto, a qualidade das águas, de um modo 

geral, não é boa sendo sobretudo afetada pela contaminação provavelmente de origem urbana e pecuária e por fertilização 

com chorumes. A contaminação de origem doméstica, embora constitua ainda um problema, melhorou consideravelmente 

com a entrada em funcionamento do Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro.  

O aumento da água salgada põe em causa a prática agrícola e tem como consequência a perda de solo arável, um recurso 

natural que manifestamente se torna cada vez mais escasso. Os campos agrícolas têm vindo, assim, a dar lugar aos 

Sistemas Húmidos, geridos pelos agricultores, o que, apesar de favorável às espécies faunísticas, em particular para as 

aves migradoras, descarateriza o Bloco, com prejuízo claro resultante da perda de diversidade e complementaridade dos 

habitats e das unidades da paisagem. 
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PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

De acordo com os estudos efetuados, os principais impactes ambientais identificados para as diferentes fases do projeto 

são, resumidamente, os seguintes: 

✓ Fase de obra  

Em termos genéricos, os principais impactes negativos associados à fase de construção das infraestruturas prendem-se 

com a necessidade de se realizarem movimentações de terras que, função da sua dimensão, podem induzir impactes 

nomeadamente no que respeita a: 

▪ destruição e degradação de habitats, com afetação da flora e da fauna; 

▪ destruição do coberto vegetal para implementação do projeto assim como para instalação de estruturas temporárias 

de apoio à obra; 

▪ aumento da turvação e concentração de sólidos suspensos nas águas superficiais; 

▪ produção de ruído e poluição atmosférica no decurso das obras; 

▪ perturbação da paisagem local; 

▪ degradação das condições de habitabilidade nas zonas adjacentes às zonas de obra. 

No que respeita aos aspetos ecológicos, prevê-se que os biótopos maioritariamente afetados possuam um valor ecológico 

elevado (sapais) ou médio (prados húmidos) e que estes possam sofrer uma degradação quer na fase de construção quer 

durante a fase de exploração do projeto, destacando-se também a possibilidade de expansão de espécies de flora invasoras 

sendo este, no entanto, um impacte de baixa significância. 

Relativamente à fauna, os impactes resultantes deste projeto foram classificados como de significância moderada, baixa ou 

muito baixa.  

A comunidade da ictiofauna será a mais afetada pelo projeto, já que a deslocação ao longo das linhas de água constitui uma 

ação fundamental na dinâmica das respetivas populações, em particular de forma a garantir o sucesso reprodutor e a 

conectividade genética. As estruturas hidráulicas e comportas presentes irão funcionar como obstáculos, e quando fechadas 

serão intransponíveis, causando uma interrupção à continuidade das linhas de água presentes. Esta interrupção promove a 

fragmentação dos habitats e contribui de forma muito provável para o empobrecimento e diminuição de abundância de 

algumas espécies que, para além do seu valor conservacionista, possuem também, no caso das espécies piscícolas, valor 

económico. 

Relativamente à paisagem, as ações na fase de construção pelos distúrbios provocados numa área de elevada sensibilidade, 

induzem inevitavelmente impactes visuais e estruturais significativos, mas temporários e reversíveis/minimizáveis pelas 

ações de recuperação e compensação das áreas degradadas pelo decorrer da obra. 

As volumetrias criadas pela alteração na morfologia do terreno, implicarão impactes estruturais pouco significativos, uma 

vez que os aterros apresentam alturas reduzidas e incidem sobre leitos e margens já intervencionados, e impactes visuais 

também pouco significativos, dada a reduzida intrusão visual que estes elementos determinam no ambiente visual. Da 

análise da visibilidade verificou-se que a maioria dos focos de observadores na envolvente não se manifesta afetado 

visualmente ou se encontra a uma distância a que as novas estruturas implicarão apenas uma intrusão visual muito reduzida 

ou reduzida.  

Ainda na fase de construção também se identificam impactes positivos, ainda que temporários e pouco significativos, 

relacionados com a dinamização temporária da economia local, com aumento da oferta de postos de trabalho, 
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essencialmente no setor da construção civil, com implicações indiretas noutros setores de atividade, bem como com a 

disponibilização de recursos financeiros devidos pelas expropriações e indemnizações. 

Por fim, considera-se que não devem ser dispensadas a adoção de adequadas práticas ambientais em obra, a maioria das 

quais já consignadas no vasto articulado legal em matéria de ambiente e também propostas no Sistema de Gestão Ambiental 

elaborado no âmbito do presente EIA. 

✓ Fase de Exploração  

Para a fase de exploração identificaram-se essencialmente impactes positivos, associados aos benefícios inerentes à 

exploração de um empreendimento com as caraterísticas do presente. 

Com a instalação da estrutura verde primária, composta por sebes ao longo dos vários diques alvo de intervenção, espera-

se uma possível ocorrência de um impacte positivo e permanente, ainda que de baixa significância, já que irá permitir a 

recuperação de habitat ripícola de folhosas composta por espécies de flora autóctones e promoverá a dissimulação da 

intrusão visual induzida por estes elementos e, simultaneamente, contribuirá para a estrutura verde existente, elemento 

fulcral da imagem desta paisagem. 

A longo prazo, considera-se que o sistema de defesa contra marés implicará um impacte globalmente positivo de magnitude 

elevada e muito significativo, por promover a viabilidade da exploração agropecuária na paisagem do Vouga Lagunar ao 

impedir a salinização dos solos limítrofes à zona húmida, essencial à salvaguarda e manutenção do agroecossistema. 

O sistema de defesa contra cheias, incluindo o armazenamento/direcionamento da água, associado à rede de 

acessibilidades propostas, implicará também um impacte globalmente positivo de magnitude elevada e muito significativo, 

por melhorar significativamente as condições para a exploração agrícola e pastoreio, evitando o abandono das parcelas 

agrícolas, contribuindo assim para a manutenção e permanência do mosaico cultural. 

Foram ainda identificados impactes positivos significativos, relacionados, essencialmente, com diferentes formas de 

dinamização da economia e da região em análise, mas também com o contributo dado pelos projetos em avaliação para 

uma gestão mais racional dos recursos hídricos, nomeadamente: 

▪ maximização potencial do uso de solos de elevada aptidão agrícola, identificados como tal ao abrigo da Reserva 

Agrícola Nacional; 

▪ intensificação da produção, com repercussões positivas ao nível socioeconómico, designadamente no que se refere 

ao emprego e promoção da qualidade de vida; 

▪ dinamização e diversificação da economia, com crescimento da atividade agrícola bem como de outros setores de 

atividade interrelacionados; 

▪ dinamização social proporcionada pelo aumento do emprego e consequente aumento dos rendimentos médios das 

famílias, quer direta, quer indiretamente relacionados com a atividade agrícola; 

▪ melhoria das condições de vida da população dos concelhos em estudo, função da dinamização económica e social, 

individual e coletiva; 

▪ melhoria do regime de escoamento do rio Vouga; 

▪ melhoria da qualidade da água no Rio Vouga e restantes linhas de água interferidas, que se traduzirá em benefícios 

ecológicos para as culturas e para eventuais problemas de eutrofização patentes no Vouga lagunar; 

▪ contributo relevante para uma política de gestão racional dos recursos hídricos. 

Efetivamente, ao crescimento da atividade produtiva no setor primário, estarão igualmente associados impactes positivos 

indiretos, nomeadamente o aumento da oferta de emprego agrícola, bem como noutros setores, como sejam a indústria 
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agroalimentar, o comércio de máquinas e equipamentos de apoio à agricultura e/ou a comercialização, armazenagem e 

transporte da produção, setores estes de bens e de serviços de apoio à atividade agrícola. 

Assim, na fase de exploração, ressalvando-se os efeitos diretos do projeto em avaliação, em termos das condições de rega, 

drenagem e qualidade de água, assim como das condições de acessibilidade e melhoria das condições para a prática 

agrícola, os impactes positivos de incidência maioritariamente regional e indiretos, serão de magnitude moderada a elevada, 

assumindo-se como significativos e muito prováveis, função da implementação de ações de beneficiação projetadas no 

âmbito do Aproveitamento Hidroagrícola do Vouga e conducentes à sua plena concretização. 

Esses impactes contribuirão para a dinamização e diversificação da base económica, aumento de postos de trabalho, do 

consumo, do comércio e dos serviços, criando oportunidades de valorização e atratividade, contribuindo para a consolidação 

económica e demográfica da região, justificando-se inclusivamente a sua consignação em termos de planos e programas, 

territoriais ou estratégicos, com incidência na área de estudo. 

Em termos genéricos, o potencial impacte negativo de maior relevância, associado à fase de exploração do projeto em 

avaliação, determinando um impacte de magnitude moderada, embora pouco significativo a significativo, se não forem 

adotadas medidas adequadas, será o aumento do risco de degradação qualitativa dos recursos hídricos e dos solos por via 

do previsível aumento do uso de produtos químicos associado à intensificação da produção agrícola. 

De facto poderão ser apontados, como potenciais impactes indiretos da beneficiação projetada, a utilização intensiva, e por 

vezes indiscriminada, de produtos agroquímicos. Esta prática poderá dar origem a um incremento dos níveis de poluição 

das águas provenientes da escorrência agrícola e, consequentemente, pode conduzir ao incremento da contaminação dos 

solos e das águas subterrâneas e superficiais, sendo que, quantidades excessivas de fertilizantes podem, nomeadamente, 

induzir a eutrofização acelerada dos cursos de água. 

Contudo, e porque se verificará uma alteração/melhoria das condições de drenagem do Bloco do Baixo Vouga Lagunar, não 

se espera um impacte negativo significativo, face às condições de referência, associado ao eventual aumento do uso de 

agroquímicos. Esta conclusão decorre do facto de passarem a existir melhores condições de diluição, associadas a melhores 

condições de drenagem do meio, além de que a rega passará a ser efetuada com recurso a água de melhor qualidade 

(contrariamente ao que acontece, atualmente). 

São ainda de referir os potenciais impactes associados às comunidades piscícolas em particular, devido à alteração do 

regime hidrológico e interrupção do continuo ou conectividade fluvial. 

No entanto, considera-se que com a aplicação de um conjunto específico de medidas de minimização propostas, que 

aumentam a frequência de abertura e permitem maximizar os períodos com velocidades ótimas, é expectável que ocorram 

impactes de significância moderada para espécies como a lampreia-marinha ou a enguia, e um impacte de baixa 

significância, para as espécies com capacidade de natação sustentável em velocidades na ordem dos 1-2,5 m/s ou 

superiores, como o sável ou a savelha. Recomenda-se que todas as medidas de maximização da frequência de abertura 

que possam vir a ser consideradas, na definição do Plano final ou durante a fase de exploração decorrendo da evolução dos 

caudais reais, são benéficas, estando comprovado que uma maior frequência permite aumentar não só a diversidade de 

espécies encontradas a montante das estruturas, como a sua abundância (Seifert et al. 2018). 

PRINCIPAIS MEDIDAS PROPOSTAS 

De forma a reduzir a importância dos impactes negativos identificados e a valorizar os impactes positivos mais 

significativos, foram propostas medidas, que passam, essencialmente, por: 
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Antes das obras: 

✓ Definição de um Plano de Obra e de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com o planeamento de todos os aspetos 

relativos à obra, bem como a indicação das medidas cautelares a tomar aquando da sua execução; 

✓ Definição de um Plano de Operação e Gestão das Infraestruturas 

✓ Realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico 

✓ Elaboração de Memória descritiva, visual e histórica dos cais tradicionais nº 71 e nº72, assim como da ponte com açude 

em madeira, nº 84. 

✓ Estudo bibliográfico e documental que clarifique o topónimo Porto da Póvoa e respetivo contexto histórico, assim como o 

eventual potencial arqueológico do local  

Durante a Obra: 

✓ Implementação de um sistema de gestão ambiental (SGA) para acompanhamento de todas as atividades associadas à 

obra, incluindo:  

▪ Medidas gerais - limitação da remoção da vegetação às áreas estritamente necessárias; salvaguardar áreas sensíveis, 
e outros elementos vegetais com interesse; evitar o início da remoção do coberto vegetal nos períodos de reprodução 
das aves mais sensíveis (entre 1 de março e 30 de junho). Na impossibilidade de aplicar esta medida, estes trabalhos 
deverão ser acompanhados por técnicos especializados para salvaguardar atempadamente a deteção de ninhos ou 
aves jovens no solo. 

▪ Gestão de origens de água e efluentes - implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de esgotos 
resultantes da obra; 

▪ Movimentos de terras - remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas a escavar, para posterior 
reutilização; reutilização, sempre que possível, dos materiais que sobram das escavações; 

▪ Gestão de resíduos - implementação de um Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR), resultantes da obra; 

▪ Acessibilidades - definição prévia de caminhos para circulação de camiões e maquinaria pesada, aproveitando ao 
máximo os caminhos já existentes e proibindo-se a circulação fora destas áreas; comunicação às autarquias / 
proprietários e população em geral de eventuais alterações na circulação rodoviária; limpeza / reparação das vias 
utilizadas, em caso de necessidade; 

▪ Controlo da poluição do ar e do ruído – molhar as vias não pavimentadas, especialmente em dias secos e ventosos; 
lavagens regulares dos rodados da maquinaria, camiões e outros veículos da obra; cobertura de materiais que 
levantem poeiras; realização de trabalhos mais ruidosos junto a habitações e outros locais mais sensíveis (p.e., 
escolas), entre as 8:00h e as 20.00h, evitando a sua realização em horário diferente e durante os fins-de-semana e 
feriados; 

▪ Ações de formação e sensibilização, recuperação de áreas afetadas pela obra - realização de campanhas de formação 
e sensibilização ambiental, dando especial importância aos cuidados a ter na gestão do lixo e dos esgotos da obra, à 
salvaguarda do património arqueológico e à proteção das plantas e animais; 

▪ Recuperação de áreas afetadas pela obra - limpeza da área de obra e reposição das condições naturais; 
implementação do projeto de integração paisagística e das medidas de recuperação para as áreas de obra; 

Fase de Exploração: 

As medidas a adotar na fase de exploração, são as medidas cuja implementação compete à entidade gestora e/ou aos 

beneficiários e que não estão compreendidas no âmbito do Projeto de Execução. No entanto, dada a sua importância na 

gestão ambiental do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga, após a conclusão da empreitada, considerou-se pertinente 

a sua inclusão no presente documento. 
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Da responsabilidade da Entidade Gestora: 

✓ Implementação do Plano de Gestão e Exploração das estruturas hidráulicas e comportas; 

✓ Desenvolver e divulgar um código de boas práticas agrícolas, validado por entidades competentes, que contemple, entre 

outros, aspetos relacionados com a conservação do solo e da água; 

✓ Concretizar ações de divulgação e de formação aos agricultores beneficiários. 

✓ Implementação e/ou manutenção dos Programas de Monitorização previsto no presente EIA. 

Da responsabilidade dos Beneficiários do Bloco do Baixo Vouga: 

✓ Implementar o código de boas práticas agrícolas e ambientais, validado por entidades competentes, com relevância para 

os seguintes aspetos: 

▪ Dotações de água, fertilizantes e pesticidas adaptados às culturas e às características dos solos agrícolas em questão, 
mantendo o respetivo registo de aplicação; 

▪ Adoção de práticas de conservação do solo direcionadas para o controlo da erosão, lavagem de solos, minimização 
da compactação, etc.). 

CONCLUSÕES 

Sendo o Estudo de Impacte Ambiental um instrumento de apoio à decisão sobre a viabilidade do projeto do Sistema Primário 

de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, do ponto de vista ambiental, este foi orientado na perspetiva de se poder ponderar a 

mais-valia deste projeto para a região, tendo em consideração os impactes negativos expetáveis, fundamentalmente durante 

a sua fase de exploração, uma vez que o período de construção será temporalmente limitado e, consequentemente, os 

impactes negativos identificados e associados a esta fase, embora negativos, foram considerados, maioritariamente, 

temporários e reversíveis.  

Efetivamente, na fase de exploração, são expectáveis impactes positivos sobretudo associados ao controlo da atual  

degradação dos solos agrícolas, por via do controle da erosão salina que o projeto introduzirá e que impedirá a ação das 

águas salgadas e poluídas provenientes da ria de Aveiro, conduzindo à preservação dos ecossistemas locais e das 

condições necessárias à atividade agrícola de regime extensivo ou semiextensivo característico desta região. 

Neste contexto, “importa destacar a “génese” deste recente território aluvionar do Baixo Vouga Lagunar, “moldado” pela 

atividade agrícola num território onde os agricultores, no desenvolvimento da sua atividade agrícola ao longo dos tempos, 

abrindo valas, plantando e desbastando sebes, semeando os campos, regulando as águas, moldando a riqueza  e a 

diversidade da sua importante paisagem, com que hoje nos deparamos, são os verdadeiros gestores do território, sem os 

quais o Baixo Vouga Lagunar deixará de ser e de se reconhecer enquanto e como tal.  

Este território integra solos agrícolas de elevada fertilidade constituindo um agro ecossistema de grande vulnerabilidade, 

onde a gestão da água e do solo se revela estratégica para assegurar a manutenção de todo um sistema que foi criado pelo 

homem, em que a diversidade biológica tem uma expressão singular. A interdependência existente no bloco do Baixo Vouga 

Lagunar entre as componentes de conservação da natureza e da atividade agrícola é consensual e relevante. Por seu lado, 

a progressão de água salgada no interior dos campos foi identificada como a questão de maior gravidade sendo que a 

manutenção da atuais condições são de todo desaconselhadas, já que a evolução do estado atual das infraestruturas 
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tenderá no sentido da sua célere degradação, acarretando o abandono por parte dos agricultores em resultado da intrusão 

salina e consequente salinização da água e dos solos, encharcamento dos campos e dificuldade de circulação1. 

Assim, as intervenções no bloco do Baixo Vouga Lagunar (BBVL), objeto de avaliação, são justificadas pela extensão e 

diversidade dos problemas provocados pela intrusão das águas salgadas e poluídas da ria de Aveiro, pelas cheias do rio 

Vouga e das diversas linhas de água que atravessam o BBVL e pelas graves deficiências existentes nas redes viária e de 

drenagem, iniciando-se esta primeira fase com as obras de hidráulica agrícola que servem a reconstituição da linha de 

defesa contra os efeitos das marés e a regularização e controlo das cheias do rio Vouga e do rio Velho. 

De relembrar que o projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar visa dotar o bloco do Baixo Vouga de 

um sistema de defesa contra cheias e proteção contra marés, eliminando os principais problemas detetados, quer em termos 

ambientais, quer sociais e económicos, que decorrem, sobretudo, das inundações frequentes e progressão de água salgada 

no interior dos campos. Em síntese, com a implementação do projeto em avaliação, o atual cenário de condições difíceis de 

exploração agrícola será revertido para um quadro com adequadas infraestruturas para a produção agrícola, sendo, deste 

modo, eliminados os principais problemas detetados, quer em termos ambientais, quer sociais e económicos. 

O presente estudo iniciou-se por uma análise ambiental preliminar da zona de implantação do referido projeto, tendo como 

objetivo fundamental identificar, numa fase preliminar, situações que pudessem, de certa forma, condicionar a sua 

implementação.  Assim, procedeu-se, entre outras atividades, à análise do empreendimento no seu todo, tendo em 

consideração o seu enquadramento nos Instrumentos de Planeamento e Gestão Territorial que abrangem a área de 

incidência do mesmo, a qual foi complementada com um reconhecimento geral de toda a zona de intervenção. Este 

reconhecimento teve também, como objetivo, identificar zonas paisagística e ecologicamente sensíveis a salvaguardar e, 

ainda, avaliar as linhas de água ocorrentes na área a beneficiar, visando a respetiva articulação com as intervenções 

previstas ao nível do projeto de execução. 

De acordo com a avaliação realizada, conclui-se que a fase de ocorrência dos principais impactes negativos é a fase de 

construção, devido fundamentalmente à necessidade de movimentação geral de terras para execução das várias obras 

previstas, à implantação de estaleiros e outras infraestruturas de apoio à obra, bem como ao movimento de máquinas e 

veículos pesados afetos às obras. No entanto, as zonas intervencionadas no decorrer da empreitada serão necessariamente 

sujeitas a requalificação no final das obras e a maioria dos impactes associados a esta fase serão de caráter temporário. 

Neste sentido, apesar da inegável importância do projeto em avaliação na melhoria da gestão racional dos recursos hídricos, 

em particular das águas superficiais, a implementação de algumas medidas de minimização propostas no presente Estudo 

de Impacte Ambiental, desempenha um papel de extrema importância. 

Efetivamente, embora seja na fase de construção que os impactes negativos serão mais significativos, o período previsto 

para esta fase é relativamente curto e se forem aplicadas, corretamente, as medidas de minimização indicadas neste estudo 

e implementado o Sistema de Gestão Ambiental, os impactes esperados, que estão muito dependentes do adequado 

comportamento dos empreiteiros responsáveis pela execução das obras, serão em grande parte minimizados, ou mesmo, 

evitados. 

Na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projeto têm origem, fundamentalmente, na atividade agrícola, 

que continuará, provavelmente, em moldes mais intensivos, com os consequentes reflexos ao nível da qualidade da água e 

integridade dos solos. A implementação de práticas e técnicas culturais corretas permitem minimizar esses efeitos negativos, 

aspeto muito dependente do comportamento dos agricultores. À fase de exploração poderão ainda estar associados 

impactes negativos na ictiofauna, nomeadamente nas espécies migradoras, mas considerando quer as baixas velocidades 

de escoamento geradas pelo funcionamento do projeto - simuladas numericamente no âmbito do presente estudo - quer a 
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capacidade que as espécies piscícolas apresentam para se adaptar e responder a alterações de caudal esporádicas, como 

em situações de cheia, refugiando-se por exemplo em áreas que apresentam menores velocidades, associada à 

implementação das medidas propostas pelo Plano de Gestão e Exploração das estruturas hidráulicas e comportas, 

considera-se que os impactes apesar de negativos, não serão muito significativos. 

Por outro lado, considera-se que a fase de exploração induzirá, sobretudo, impactes positivos e significativos a muito 

significativos, associados à valorização da propriedade rústica, dado o incremento do valor produtivo da terra, por 

benfeitorias associadas à disponibilidade de água e de acesso e, por outro lado, à possibilidade de se alcançar uma gestão 

dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, mais racional de sustentada. Acresce que as ações projetadas, ao 

melhorarem globalmente as condições da área de intervenção, possibilitarão o surgimento de outras atividades, 

nomeadamente ligadas ao turismo, ao lazer e recreio, a par do que já se verifica atualmente, que poderão ser 

impulsionadoras da socio-economia local. 

Outro aspeto positivo decorrente da fase de exploração relaciona-se com as intervenções previstas no âmbito do projeto da 

Estrutura Verde Primária. Este projeto, que contempla as infraestruturas lineares dos diques de defesa contra marés e dos 

diques da margem direita do rio Vouga e da margem esquerda do rio Velho, bem como a reabilitação da estrutura verde que 

acompanha o dique Médio, tem como objetivo a sustentabilidade ambiental e paisagística das soluções preconizadas, 

assentando em bases concetuais de natureza estética, funcional e económica, de modo a promover e assegurar aspetos de 

enquadramento, proteção, preservação e recuperação da paisagem ao nível da valorização paisagística das áreas 

intervencionadas e da estabilização biológica dos taludes dos diques sujeitos a reperfilamento e de todas as superfícies que 

remanesceram a solo nu após intervenção, tendo em vista a proteção contra a erosão eólica e hídrica e o restabelecimento 

da função e continuidade ambiental e ecológica da área intervencionada. 

Em síntese, considera-se que o projeto em apreço pretende contribuir para o desenvolvimento de uma área ambientalmente 

sensível, através de uma correta gestão dos seus recursos naturais (água e solo), socioeconómicos e culturais, fomentando 

um território que promove a conservação da biodiversidade em contexto agrícola, e se coaduna com o cumprimento dos 

objetivos pretendidos para esta região, nomeadamente assegurar a salvaguarda e proteção dos sistemas ecológicos, a 

segurança de pessoas e bens, a viabilidade económica do sistema de produção, a manutenção da qualidade cénica e o 

reforço da identidade cultural e histórica, assumindo-se este território como um testemunho do equilíbrio e sustentabilidade 

possíveis entre o meio natural e as necessárias atividades humanas. 


