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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

O presente documento tem como principal objetivo estruturar as medidas de carácter ambiental que deverão ser adotadas 

no decurso da empreitada pelos diversos intervenientes na mesma. 

O documento agora apresentado integra medidas identificadas em estudos e fases anteriores (nomeadamente no anterior 

procedimento de AIA e respetiva DIA e Relatório da Comissão de Avaliação dele resultantes), medidas para obras 

identificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), bem como medidas propostas no decurso do presente EIA. 

Apresentam-se assim, de forma tanto quanto possível sistematizada e para as diferentes fases de obra, as principais linhas 

que deverão orientar a Gestão Ambiental da Obra, para que seja possível estabelecer um planeamento integrado que oriente 

a empreitada no tocante à correta adoção de medidas e ações de carácter ambiental e social preconizadas para a construção 

do projeto do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, designado de forma abreviada no presente documento 

por Baixo Vouga Lagunar. 

1.2 ÂMBITO E OBJECTIVOS 

Na construção do projeto em avaliação assume relevância a adoção de um sistema adequado de Gestão Ambiental da 

Empreitada; tal determina, consequentemente, a definição de um conjunto de medidas e procedimentos que visam minimizar 

os impactes decorrentes da implementação do projeto, os quais se apresentam neste documento de forma tanto quanto 

possível sistematizada. 

Este documento constitui por isso um guião orientador da gestão ambiental da empreitada, devendo o mesmo ser detalhado 

e concretizado, em função das especificidades da empreitada, de forma a assegurar a sua implementação adequada. 

A Gestão Ambiental da Obra, sustentada numa estrutura organizada, tem por objetivo fundamental garantir que serão 

cumpridas as condicionantes e recomendações ambientais identificadas, dando cumprimento ao previsto na legislação 

ambiental relativa ao procedimento de AIA, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151B/2013 de 31 de outubro, com as alterações 

introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto e o Decreto-Lei n.º 
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152B/2017 de 11 de dezembro, bem como às diretrizes legais aplicáveis, alargando-se ainda a um conceito de aplicação de 

Boas Práticas Ambientais em Obra. 

A estruturação da Gestão Ambiental da Obra deverá ainda proporcionar o controlo da correta aplicação das medidas de 

gestão ambiental, incluindo a sua eficácia, bem como possibilitar a verificação destas pelas autoridades ambientais 

responsáveis, de acordo com a filosofia de pós avaliação estabelecida no atual quadro legal. 

A adoção de um planeamento e faseamento adequados da obra permitirá minimizar, ou mesmo evitar, a afetação da 

população e do ambiente na área sob influência direta do empreendimento. O acompanhamento ambiental da construção 

servirá ainda para o desenvolvimento, redefinição ou implementação de ações, ou medidas complementares, com vista a 

atingir os objetivos globais de proteção, ou minimização ambiental, expressos nos documentos de avaliação ambiental 

subjacentes ao empreendimento em apreço. 

O Acompanhamento e Gestão Ambiental deverão ser estruturados através da implementação de um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) em obra, o qual será consubstanciado num documento orientador, o Manual de Gestão Ambiental da 

Obra (MGA), por forma a dar resposta aos objetivos apontados, quer no sentido de assegurar a conformidade com os 

requisitos decorrentes do regime jurídico de AIA, quer no sentido de permitir o seu acompanhamento e controlo por entidades 

externas.  

Assim o MGA, a ser elaborado pelo Empreiteiro até 22 dias úteis após a consignação da empreitada, nomeadamente pela 

respetiva equipa de Acompanhamento Ambiental da Obra, deverá compreender, entre outros, os seguintes elementos: 

▪ A execução de um manual de Gestão Ambiental da empreitada, no qual deverão figurar, de forma clara e objetiva, os 

impactes identificados, os tempos e locais de ocorrência previstos, e as medidas a aplicar em cada caso, remetendo 

se necessário para fichas de implementação/verificação; 

▪ Fichas descriminadas com os impactes potenciais e ações a desenvolver em cada caso; 

▪ Identificação dos diversos intervenientes e responsáveis pela implementação de cada ação a empreender e de 

decisões a assegurar;  

▪ Estruturação da equipa técnica de ambiente e/ou outras afetas à gestão ambiental da obra; 

▪ Identificação das ações de monitorização ambiental; 

▪ Identificação e detalhe das ações de acompanhamento público; 

▪ Cronograma das diversas intervenções da obra potencialmente indutoras de impactes seja ao nível de ações indutoras 

de ruido ou vibrações consideráveis, desvios de tráfego, cortes de vias, entre outros aspetos. 

Neste contexto, será o Empreiteiro o responsável pelo desenvolvimento e implementação das medidas expressas no referido 

Manual, cumprindo todas as recomendações e medidas preconizadas para a fase de construção no âmbito da avaliação 

ambiental do presente empreendimento, conforme se apresentam neste documento.  

Estas medidas encontram-se sistematizadas nos capítulos seguintes, de acordo com o expectável desenvolvimento das 

diferentes fases da construção a que se aplicam. 

Toda a documentação relativa à Gestão Ambiental da Obra, designadamente o Manual de Gestão Ambiental, os 

procedimentos estabelecidos, todos os registos comprovativos e demais documentação produzida neste âmbito, serão 
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fornecidos pelo responsável da obra aos intervenientes relevantes no processo, nomeadamente à CIRA – Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro, na sequência da conclusão da intervenção. 

2 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA 

2.1 OBJETIVOS 

Os principais objetivos do Sistema de Gestão Ambiental da Obra respeitam a: 

▪ Garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis; 

▪ Garantir o cumprimento dos requisitos decorrentes do cumprimento do regime jurídico de AIA; 

▪ Minimizar os impactes ambientais decorrentes da fase de obra; 

▪ Promover, tanto quanto possível, a redução e reutilização dos resíduos gerados; 

▪ Prevenir situações de risco ambiental; 

▪ Atribuir responsabilidades às várias entidades intervenientes no processo, através da definição de procedimentos de 

gestão ambiental; 

▪ Assegurar a correta articulação com o público. 

O Acompanhamento e Gestão Ambiental da empreitada serão estruturados num documento orientador, o Manual de Gestão 

Ambiental da Obra (MGA), no qual serão delineados os diversos procedimentos que permitam que a empreitada possa 

desenvolver-se de forma a assegurar a minimização dos impactes ambientais negativos emergentes da mesma e mantendo, 

no limite do possível, a qualidade ambiental, social e urbana da área intervencionada e envolventes imediatas. 

Este Manual será aplicado a todas as atividades ligadas à fase de construção, incluindo aquelas que se encontram 

associadas às áreas dos estaleiros (montagem, manutenção e desmobilização), assim como a todos os colaboradores do 

empreiteiro, subempreiteiro e prestadores de serviços, de forma a assegurar uma adequada proteção ambiental. 

A metodologia e estrutura a adotar na elaboração do MGA da Obra, cujas diretrizes ora se apresentam, basear-se-ão na 

Norma de referência NP EN ISO 14 001:2015 em vigor, que especifica os principais requisitos de um Sistema de Gestão 

Ambiental, incluindo a sua organização, o planeamento das suas várias atividades, a atribuição de responsabilidades e a 

definição de procedimentos de gestão ambiental.  

2.2 MANUAL DE GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA (MGA) 

O MGA deverá apresentar, de uma forma clara e objetiva, os principais aspetos que o empreiteiro se propõe implementar 

em termos de minimização dos impactes ambientais e sociais durante a empreitada, nas diferentes fases de pré-construção, 

construção, desmantelamento das construções de apoio à obra, devendo ser especificados os seguintes aspetos/diretrizes: 

A) Requisitos Ambientais 

▪ Assegurar-se-á a incorporação inequívoca dos seguintes requisitos: 

− Todas as medidas aplicáveis identificadas na DIA e no presente EIA, seja no tocante à obra (incluídas neste PGA), 

seja à monitorização; 
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− Cumprimento dos normativos e legislação aplicável em vigor, bem como Boas Práticas Ambientais. 

B) Responsabilidade 

▪ Definição inequívoca da responsabilidade dos vários intervenientes do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) a 

implementar em obra, nomeadamente a definição do responsável pela elaboração do MGA, pelas inspeções 

ambientais periódicas, pelos relatórios mensais de acompanhamento ambiental, bem como dos meios humanos a 

afetar para garantir a efetiva implementação do definido neste documento. 

C) Acompanhamento Ambiental e Arqueológico 

▪ Indicação explícita da forma como se procederá ao acompanhamento e gestão ambiental da fase de construção, de 

forma a garantir a implementação das medidas de minimização decorrentes do processo de AIA, bem como demais 

medidas e ações definidas no decurso da avaliação ambiental do projeto de execução; 

▪ Identificação dos impactes ambientais associados às principais atividades suscetíveis de causar impacte, bem como 

as medidas de minimização a adotar;  

▪ Neste acompanhamento ambiental serão ainda identificados sistemas específicos para acompanhamento das 

principais implicações negativas, nomeadamente, dentre outras, as seguintes: 

− Conformidade Ambiental de Estaleiros, outras Infraestruturas de Apoio à Obra, Frentes de Obra – indicação das 

estruturas provisórias a instalar para a execução da obra, com referência aos correspondentes processos de 

licenciamento necessários; prever as áreas a ocupar; apresentação das medidas previstas para o controlo de todos 

os efluentes produzidos, produção de poeiras, gestão de resíduos, proteção do solo, minimização do ruído, redução 

da perturbação nas acessibilidades e nas condições de vivência locais, entre outros aspetos; 

− Gestão de Resíduos – elaboração de um Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR), no qual devem ser 

indicados os principais tipos de resíduos produzidos na área afeta à obra, nomeadamente a identificação e 

classificação segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER) e a sua origem (local de produção), explicitando as linhas 

de atuação para as operações de armazenagem temporária, acondicionamento e encaminhamento a destino final 

adequado, devidamente autorizado para o efeito, garantindo a utilização das guias de acompanhamento de resíduos 

(indicação das empresas responsáveis pelo seu transporte, os locais de destino final, as respetivas autorizações 

das operações realizadas). 

No PIGR deverá ser integrado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD), elaborado pelo Dono de Obra (Tomo 2 do Volume III – Estudos Complementares do Projeto de 

Execução), o qual deverá ser ajustado e implementado pelo empreiteiro, com o objetivo de assegurar o cumprimento 

dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas aplicáveis constantes do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 

17 de junho, Decreto-Lei º 46/2008, de 12 de março e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro. 

− Monitorização Ambiental – sistematizar a monitorização ambiental prevista nos Programas de Monitorização 

(Capítulo 10 do Volume 1 do EIA) para as diferentes etapas de pré-construção, construção e primeiro ano de 

exploração; neste âmbito serão identificados e especificados, para cada aspeto a ser monitorizado, a localização 

dos pontos de amostragem, a periodicidade de mediação, os parâmetros a analisar e as técnicas e métodos a 

utilizar, de forma a assegurar a sua atempada aprovação pelo Dono de obra. 
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− Acompanhamento Arqueológico – de acordo com a avaliação constante do Capítulo 2.3 (Acompanhamento 

Arqueológico da Obra), serão detalhados os procedimentos a adotar, e o respetivo cronograma, tendente a 

possibilitar e assegurar a prévia descrição dos elementos patrimoniais a serem diretamente afetados por esta 

empreitada; este programa de acompanhamento será desenvolvido por técnicos devidamente credenciados, 

incluindo a identificação da equipa técnica a afetar a estes trabalhos, bem como os cronogramas das diferentes 

intervenções a assegurar. 

D) Inspeção Ambiental 

▪ Apresentar os modelos das listas de acompanhamento, de verificação e registo de medidas de minimização, entre 

outros aspetos, que serão objeto de análise, preparação e acompanhamento pormenorizado pela fiscalização 

ambiental no decurso da empreitada; 

▪ Identificação da organização e dos locais de consulta destes documentos. 

E) Relatórios de Acompanhamento Ambiental 

▪ Prever a entrega de relatórios mensais referentes às atividades desenvolvidas no âmbito da aplicabilidade do Plano, 

nomeadamente, em termos de acompanhamento e monitorização ambiental da empreitada nas suas diferentes etapas; 

▪ Os relatórios devem contemplar, entre outra, a seguinte informação: ponto da situação das obras, com cartografia 

ilustrativa, gestão de resíduos, gestão de efluentes, principais ocorrências ambientais a assinalar e medidas 

implementadas para a sua resolução, resultados das campanhas de monitorização, ponto de situação da aplicação 

dos requisitos ambientais / medidas de minimização, queixas/reclamações de entidades e população em geral, 

incluindo o tratamento dado às mesmas; 

▪ Prever a produção de relatórios síntese anuais e de um relatório final que constitua uma síntese dos trabalhos 

desenvolvidos ao longo de toda a empreitada; 

▪ Identificar a equipa técnica responsável pelo acompanhamento ambiental da empreitada, incluindo o relator 

responsável pela produção destes relatórios; 

▪ Indicar os locais de consulta e de arquivo dos documentos produzidos, bem como a periodicidade e entidades 

(ambientais, autarquias e Dono de Obra, entre outros a designar) a enviar no decurso da empreitada. 

F) Ações de Sensibilização Ambiental 

▪ Apresentar o programa das ações de formação e sensibilização ambiental, a serem realizadas de forma regular ao 

longo da empreitada, com o objetivo de assegurar formação específica em termos ambientais e sociais, tendo presente 

as características da empreitada e as condições de evolução; 

▪ As ações de formação serão programadas previamente, identificando-se ainda os grupos alvo das mesmas, a 

periodicidade de realização e a equipa técnica afeta a essa atividade. 

G) Planeamento das Atividades 

▪ Programar a implementação das medidas de minimização definidas neste documento, bem como outras que venham 

a ser consideradas necessárias em função das diferentes atividades de construção a desenvolver, dos métodos 

construtivos a adotar e outras especificidades a considerar na empreitada, indicando para cada medida, o respetivo 

prazo de execução, o responsável e os meios necessários para a sua implementação; 
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▪ Deverão ser objeto de procedimentos e acompanhamento ambiental as atividades associadas a: gestão de frentes de 

obra e dos estaleiros, gestão de origens de água e efluentes, movimentação de terras, gestão de resíduos, construção 

e manutenção de acessos, recuperação de áreas afetas à obra, desvios de trafego, sinalização e segurança pedonal, 

entre outros aspetos. 

H) Legislação Ambiental 

▪ Será apresentada uma listagem da legislação ambiental aplicável. 

J) Descrição da Empreitada  

▪ Apresentar uma breve descrição da empreitada, com a especificidade e descrição das principais atividades a 

desenvolver durante a construção. 

K) Levantamento Ambiental  

▪ Caracterizar a área de implantação da empreitada, incluindo a(s) zona(s) para estaleiro(s), antes de qualquer atividade 

de construção. Este levantamento deve ser apoiado, essencialmente, com fotografias.  

L) Estaleiros, Frentes de Obra e outras infraestruturas de apoio à obra  

▪ Fundamentar a localização e organização dos estaleiros e das frentes de obra, atendendo às diversas condicionantes 

e limitações existentes nas zonas adjacentes à área afeta à obra e com vista a garantir a minimização da perturbação 

na envolvente. 

▪ Deverão ser elaborados planos de estaleiros, os quais deverão indicar as infraestruturas a serem materializadas com 

o intuito de minimizarem e/ou prevenirem os impactes decorrentes da atividade destas unidades (parque de resíduos, 

sistemas de lavagem de rodados, zonas de manutenção de equipamentos, por exemplo). 

Em síntese, o MGA pretende ser um documento integrador de procedimentos ambientais a implementar no decurso da obra, 

uma vez que engloba um conjunto de medidas a serem executadas pelo empreiteiro e um conjunto de atividades, 

complementares às atividades de fiscalização, destinadas a verificar o efetivo cumprimento das medidas de minimização 

identificadas no procedimento de AIA e no decurso do projeto de execução. O MGA deverá igualmente permitir um registo 

coerente e atualizado dos procedimentos ambientais implementados.  

2.3 ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E ARQUEOLÓGICO DA OBRA 

Preconiza-se, no âmbito desta empreitada, a concretização de um conjunto de medidas e procedimentos que enquadram o 

acompanhamento ambiental, social e arqueológico, dando cumprimento à DIA, à legislação em vigor sobre a matéria, e às 

implicações neste domínio decorrentes da materialização do projeto em apreço. 

Para assegurar o acompanhamento ambiental, social e arqueológico da obra, propõe-se reunir a equipa técnica mínima que 

se apresenta no quadro seguinte. 
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Quadro 2.1 - Equipa Técnica a considerar no Acompanhamento Ambiental, Social e Patrimonial da Empreitada 

Acompanhamento Ambiental, Social e Patrimonial da Empreitada 
Fase de Intervenção 

Pré-construção Construção 

Acompanhamento Ambiental e Social   

Técnicos Superiores Sénior   

Com 10 anos de experiência em estudos ambientais de obras de grande complexidade.   

Coordenador do Acompanhamento Ambiental da Obra √ √ 

Qualidade social, ambiental e afins √ √ 

Técnicos Superiores Júnior    

Com 5 anos de experiência em estudos ambientais e obras de grande complexidade.    

Qualidade social, ambiental e afins √ √ 

Acompanhamento Arqueológico    

Coordenação dos trabalhos    

Arqueólogo coordenador científico geral experiência profissional mínima de dez (10) anos 
em coordenação de trabalhos de acompanhamento arqueológico em ambientes húmidos e 
contextos náuticos e subaquático, de estudos de impacte ambiental e formação superior na 
área de História – vertente de Arqueologia ou equivalente. 

 √ 

Acompanhamento dos trabalhos    

Equipas base    

Técnicos Superiores Sénior em cocoordenação - Com 3 anos de experiência em estudos 
patrimoniais e acompanhamento arqueológico de obras em ambientes húmidos e contextos 
náuticos e subaquáticos, e formação superior na área de História – Vertente de Arqueologia 
ou equivalente em cocoordenação. 

   

Cocoordenador 1 √ √ 

Equipas de apoio    

Técnico Superior Júnior – Técnicos de apoio e auxílio às equipas de base e durante os 
períodos de maior volume de trabalho. 

   

Técnico de apoio 1  √ 

Apoio técnico específico e científico    

Apoio técnico específico em Património em materiais líticos pré-históricos    

um Arqueólogo em cocoordenação com experiência profissional mínima de três (3) anos em 
património arqueológico, em particular em materiais líticos pré-históricos, e formação 
superior na área de História – Vertente de Arqueologia. 

√ √ 

Apoio técnico específico em Conservação e Restauro    

um conservador restaurador com experiência profissional mínima de três (3) anos em 
materiais arqueológicos provenientes de meios terrestre e náutico/subaquático, e formação 
superior. 

 √ 

Equipas de escavação complementar    

um Arqueológo em cocoordenação com três (3) anos de experiência em trabalhos de 
escavação arqueológica em ambientes húmidos e subaquáticos e formação superior na área 
de História – Vertente de Arqueologia ou equivalente. 

 √ 

um Técnicos de apoio com um (1) ano de experiência em trabalhos de escavação 
arqueológica e formação superior na área de História – Vertente de Arqueologia ou 
equivalente. 

 √ 
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A equipa identificada para assegurar o Acompanhamento Ambiental, Social e Patrimonial da Empreitada deverá possuir as 

qualificações a seguir referidas, sendo responsável pela prossecução das principais atividades identificadas: 

Acompanhamento Ambiental 

▪ Coordenador do Acompanhamento Ambiental da Obra (CAAO) 

− A coordenação geral dos Aspetos Ambientais será assegurada por um Técnico Superior Sénior, com mais de 10 

anos de experiência em estudos ambientais e obras de grande complexidade; 

− Será responsável pela condução de todas as atividades relevantes neste contexto, incluindo a coordenação das 

equipas no terreno, a edição final dos relatórios, bem como a interlocução com entidades externas, o dono da 

obra/fiscalização e o acompanhamento público. 

▪ Especialista em Qualidade ambiental, social e afins: 

− A condução geral dos Aspetos Ambientais será assegurada por Técnico Superior Sénior, com mais de 10 anos de 

experiência em estudos ambientais e obras de grande complexidade; 

− Desenvolverá as suas atividades em estreita articulação com o CAAO, que coordenará; 

− Deverá ser capaz de substituir o CAAO na sua ausência; 

− Será responsável, pela condução das atividades que respeitam a aspetos de qualidade do ambiente como sejam: 

ruído, vibrações, qualidade do ar, recursos hídricos, seja nos estaleiros, seja nas frentes de obra. 

▪ Técnico de Qualidade ambiental, social e afins: 

− Será assegurada por Técnico Superior com mais de 5 anos de experiência em estudos ambientais e obras de grande 

complexidade; 

− Será responsável pela assessoria e apoio ao Especialista desta área, que coordenará, desenvolvendo as suas 

atividades sob a orientação daquele; 

− Deverá ser capaz de substituir o especialista na sua ausência; 

− As suas atividades incidirão em aspetos de qualidade do ambiente como sejam: solos, recursos hídricos, fauna, 

flora, ruído e qualidade do ar, seja nos estaleiros, seja nas frentes de obra. 

− As suas atividades, relativamente aos aspetos sociais incidirão na articulação com o público, nomeadamente, apoio 

aos processos expropriativos/de relocalização, desvios de tráfego, organização das interfaces obra/envolventes, 

divulgação de restrições locais/temporais, receção e tratamento de queixas e reclamações, entre outros aspetos de 

interface com a população. 

Acompanhamento Arqueológico 

− A condução geral do Acompanhamento Arqueológico em obra será assegurada por Técnico Superior Sénior, com 

mais de 10 anos de experiência em trabalhos desta natureza em ambientes húmidos e subaquáticos; 

− Desenvolverá as suas atividades em estreita articulação com o CAAO; 
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− Por forma a salvaguardar a preservação de eventuais vestígios arqueológicos existentes, todas as atividades que 

possam implicar alterações no subsolo deverão ser alvo de acompanhamento arqueológico; 

− Antes do início das obras deverá assegurar-se do registo prévio, de todos os antigos sistemas de comportas, dos 

antigos sistemas navegáveis e dos cais ainda existentes e que possam vir a ser destruídos por essas obras, nalguns 

casos testemunhos últimos de uma realidade económica, social e cultural quase desaparecida. 

− Deverá assegurar os registos das obras de engenharia hidráulica existentes, nomeadamente do Rio Novo do 

Príncipe e dos esteiros. 

3 MEDIDAS A APLICAR NA GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA 

3.1 ENQUADRAMENTO GERAL 

Neste item identificam-se quer as medidas que respeitam no essencial a medidas de carácter específico propostas pela DIA 

(no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental anterior), quer as medidas que correspondem a boas práticas 

ambientais em obra, e ainda as medidas adicionais decorrentes da especificidade e pormenores do projeto de execução. 

As medidas de minimização e programas de monitorização tem origem em dois documentos fundamentais: 

▪ O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto do “Bloco do Baixo Vouga Lagunar. Projeto de Desenvolvimento 

Agrícola”, e  

▪ Parecer da Comissão de Avaliação de março 2002 (no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental 

anterior). 

Entre as medidas de minimização preconizadas identificam-se medidas cuja implementação compete à Entidade 

Adjudicante ou aos beneficiários e que não estão compreendidas no âmbito do Projeto de Execução. Contudo, dada a sua 

importância na gestão ambiental do sistema primário de defesa do Baixo Vouga Lagunar, estas medidas, embora 

direcionadas para a fase de exploração (E – Subcapítulo 3.6), são apresentadas neste documento. 

Já as medidas de minimização a concretizar na fase de obra pelo adjudicatário da empreitada foram estruturadas, consoante 

a respetiva calendarização, de acordo com as três fases principais: 

▪ Fase de pré-construção (PC); 

▪ Fase de construção (C); 

▪ Fase final ou após término das obras (F) 

Pela sua importância no âmbito do acompanhamento e gestão ambiental, considerou-se, ainda, um capítulo relativo aos 

Estaleiros e Outras Infraestruturas de Apoio à Obra (AO - Subcapítulo 3.4). 

Em qualquer das fases consideradas, assim como relativamente a estaleiros e infraestruturas de apoio à obra, 

contemplaram-se não só as medidas da DIA aplicáveis (conforme indicado no Capítulo 1.1), como também, algumas 

medidas complementares. 

O texto integrante deste capítulo constituirá um anexo do Caderno de Encargos da Empreitada. 
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Importa ainda referir que, na sequência dos estudos ambientais realizados, nomeadamente no âmbito do presente EIA, 

essencialmente com base na análise de condicionantes, foram identificadas áreas que apresentam, pelas suas 

características, constrangimentos territoriais e/ou ambientais e que como tal devem ser condicionadas à instalação quer de 

estaleiros quer de áreas de empréstimo e de depósito. 

Estas condicionantes apresentam-se nos Desenhos nº 40486-EA-0200-0016, 40486-EA-0200-0017, 40486-EA-0200-0018, 

40486-EA-0200-0019, 40486-EA-0200-0020 e 40486-EA-0200-0022, em anexo. 

3.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A ADOTAR NA FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO - PC 

3.2.1 Enquadramento Geral 

Neste capítulo identificam-se as medidas que serão implementadas antes de se dar início à obra, a aplicar, portanto, na fase 

preparatória das intervenções gerais e específicas a desenvolver em cada local. 

Compreendem, quer as medidas de minimização preconizadas na Declaração de Impacte Ambiental e no Parecer da 

Comissão de Avaliação (no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental anterior), quer medidas adicionais 

cuja aplicação se considerou adequada.  

As medidas referidas deverão ser apreendidas como procedimentos a prosseguir na empreitada, devendo as mesmas ser 

ajustadas e detalhadas em função das especificidades das atividades construtivas a empreender. 

3.2.2 Medidas de Minimização 

PC1 – As obras devem ter uma planificação rigorosa por forma a minimizar os problemas relacionados com a instalação dos 

estaleiros, o depósito de terras e a compactação das mesmas resultante do trabalho e circulação de máquinas. Esta 

planificação deve permitir a circulação de pessoas, gado e máquinas agrícolas, até às parcelas localizadas fora da zona em 

obra. 

PC2 – O número de acessos às zonas em que decorrem intervenções deve ser reduzido ao mínimo e os trabalhos devem 

decorrer com celeridade. Deve ser realizado um plano de circulação das máquinas que inclua a localização dos estaleiros. 

PC3 – A movimentação de pessoas e máquinas deve ser realizada de preferência em troços pré definidos. Deve ser 

restringido o número de acessos utilizando os caminhos já existentes. Após a construção do Projeto, os acessos temporários 

devem ser fechados e a vegetação natural, deve ser reposta. 

PC4 – Os estaleiros devem ser colocados nos sistemas húmidos, de preferência devem ser localizados em áreas adjacentes 

às principais vias de acesso e de preferência em áreas já per si degradadas do ponto de vista florístico. Após o término da 

obra, os estaleiros devem ser desativados e a vegetação natural reposta. 

PC5 – As ações previstas pelo Projeto devem ser limitadas a determinados períodos do ano, para permitir defender a 

vegetação no período de floração e produção de semente. 

PC6 – Deve tentar manter-se a manutenção dos registos das obras de engenharia hidráulica, nomeadamente do Rio Novo 

do Príncipe e dos esteiros. 
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PC7 – As zonas de estaleiro das quais se desconhece a localização, devem ser identificadas para que possa haver uma 

prospeção prévia. 

PC8 – Deve ser disponibilizado um pequeno texto de sensibilização e alerta para os vestígios arqueológicos que poderão 

surgir durante a fase de obra, destinado a todos os manobradores de máquinas. 

PC9 – Antes do início das obras deve efetuar-se uma memória descritiva, visual e histórica dos cais tradicionais nº 71 e nº72, 

assim como da ponte com açude em madeira, nº 84 e um estudo bibliográfico e documental que clarifique o topónimo Porto 

da Póvoa e respetivo contexto histórico, assim como o eventual potencial arqueológico do local. 

PC10  – Uma vez que o curso do rio Velho a limpar percorre uma área de sensibilidade arqueológica (ASA2), pela provável 

função portuária, em momento prévio à limpeza do rio Velho deverão ser realizadas 3 sondagens geoarqueológicas no leito 

do rio, até à profundidade da cota -2 m. Este estudo visa identificar estratos antrópicos relacionáveis com a antiga zona 

portuária, assim como obter dados relativos ao paleo-ambiente e  às sucessivas variações da linha de costa. 

Para estes trabalhos deverá ser submetido um PATA por equipa com valência em arqueologia náutica e subaquática e 

deverá integrar um geoarqueólogo e um técnico de conservação e restauro assim como um plano de conservação preventiva 

de materiais. Deverá ainda ser indicado à DGPC o local do depósito provisório do espólio e entregue a cópia dos autos de 

entrega no local provisório definido 

PC11 – A localização dos estaleiros deverá ser selecionada de forma a minimizar os percursos entre a obra e os mesmos. 

PC12 – O Empreiteiro deverá estruturar e apresentar um Manual de Gestão Ambiental da Obra, cumprindo todos os requisitos 

referidos deste documento e estruturado de acordo com o Capítulo 2.2, bem como todas as medidas adiante referidas. 

PC13 – O SGA a desenvolver pelo Empreiteiro deverá seguir os princípios gerais previstos na norma NP EN ISO 14001:2015, 

em vigor.  

PC14 – Deverão ser solicitados os correspondentes processos de licenciamento de estaleiros, áreas de empréstimo e 

depósito, entre outras, junto das entidades competentes. 

PC15 - Deverá realizar-se a sensibilização dos trabalhadores para a importância dos elementos patrimoniais, e para a 

sensibilidade social da área, recomendando que os trabalhos a ocorrer sejam restringidos ao indispensável à execução da 

obra. 

PC16 – Proceder, antes do início da fase de construção, à realização de uma campanha de monitorização dos recursos 

hídricos e da fauna e flora, conforme definido no Capítulo 10 (Programas de Monitorização) do Volume 1 do EIA. 

3.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A ADOTAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO (C) 

3.3.1 Enquadramento Geral 

Neste capítulo identificam-se as medidas que serão implementadas no decurso da construção propriamente dita, 

naturalmente ajustadas e detalhadas de acordo com as especificidades técnicas, locais, construtivas, ambientais e sociais 

das ações de obra e áreas a intervencionar. 

A implementação das medidas relativas à fase de construção compete ao Empreiteiro que vier a executar as infraestruturas 

que integram o Sistema Primário de Defesa do BVL 
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3.3.2 Medidas de Minimização  

C1 - Durante a construção das estruturas hidráulicas de defesa contra marés, deve-se garantir o circuito hidráulico entre os 

esteiros e linhas de água primárias e a Ria, por intermédio da aplicação de pranchas ensecadeiras sem que a secção 

hidráulica fique totalmente obstruída. 

C2 - Todas as ações do projeto devem ser corretamente faseadas. Assim, o sistema de defesa contra marés deve ser 

construído antes de qualquer outra obra. 

C3 - As obras a realizar devem durar o mínimo de tempo possível de forma a minimizar os efeitos negativos sobre as águas. 

C4 - As obras referentes à construção de cada dique devem ser desfasadas no tempo, de forma a ser possível gerir o corte 

e desvio das águas (conforme Programa de Execução da Obra incluído no Tomo 3 do Volume V do Projeto de Execução). 

C5 - Os produtos provenientes da lubrificação das máquinas devem ser corretamente acondicionados, removidos do Bloco 

e nunca vertidos nas valas de drenagem do Bloco. 

C6 – Não deve ser permitido o depósito de camadas com textura mais grosseira à superfície. Os materiais com texturas mais 

grosseiras e terras provenientes de escavações realizadas a partir de um metro de profundidade não devem ser depositados 

à superfície do solo. Estes materiais devem, preferencialmente, ser colocados nos locais de aterro como, por exemplo, no 

fundo das valas a aterrar. 

C7 – A descompactação do solo resultante das ações do projeto deve ser solucionada realizando-se operações de 

mobilização tais como: sub-solagens, ripagens, gradagens, etc. 

C8 – O material orgânico proveniente da limpeza de leitos e taludes a depositar à superfície do solo deve ser misturado com 

o solo do horizonte "A". 

C9 – Deve ser assegurada a reposição da camada superficial sempre que tal seja essencial à manutenção da capacidade 

produtiva do solo. 

C10 – Tanto nas intervenções lineares como nas pontuais, deve ser evitada a acumulação de materiais sobrantes, 

procedendo-se à sua remoção após a conclusão da obra. 

C11 – De modo a reduzir a emissão de partículas, deve proceder-se ao humedecimento periódico do solo e à cobertura dos 

camiões de transporte de terra e outros materiais. 

C12 – Os estaleiros devem, preferencialmente, ocupar as manchas de solos com menor potencial agrícola ou interesse 

ecológico. 

C13 – Devem ser garantidas todas as condições que impeçam o arrastamento e, se possível, também a ressuspensão dos 

sedimentos de metais pesados, o seu arrastamento para outras zonas e a sua inclusão na cadeia alimentar. 

C14 – Os sedimentos devem depositar-se em locais adequados, a definir. 

C15 – A limpeza, recuperação e reorganização do sistema de circulação de água no Bloco devem ser reduzidas, executadas 

- sempre que possível - à escala local e faseadas. 
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C16 – Os materiais necessários para a construção dos aterros e diques não devem estar contaminados com plantas exóticas 

(ex. Acácia sp.). 

C17 – A localização das zonas de estaleiro deve ser em sítios que apresentem menor sensibilidade visual e ecológica e, 

deve ainda permitir uma organização dos acessos à zona de obra. 

C18 – Todas as zonas não revestidas originadas pelos trabalhos de obra, e que não se destinem a terrenos de cultivo, devem 

ser revestidas, em definitivo ou provisoriamente, com vegetação. 

C19 – Os trabalhos da obra devem ser acompanhados, na zona lagunar, por um arqueólogo com experiência em ambientes 

húmidos e subaquáticos assim como em contextos náuticos e por um arqueólogo com experiência em materiais líticos pré-

históricos, nas ações a desenvolver nas manchas de empréstimo; 

C20 – Antes de a obra ter início, deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, as medidas necessárias para evitar a 

destruição de sítios com valor patrimonial que venham a ser identificados, bem como os procedimentos e normas a cumprir 

durante o Acompanhamento Arqueológico. 

C21 – Deverá ser feita a proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, desde 

que não seja afetado diretamente pelo projeto; 

C22 – As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de Acompanhamento, que 

têm os seguintes objetivos principais: 

▪ Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização; 

▪ registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de carácter natural e de carácter 

antrópico), que fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de 

minimização extraordinárias, ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos identificados e realizar 

ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

C23 – Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo de comunicação ao Dono de 

Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Centro, pelos canais que vierem a ser combinados em sede própria. 

Deverá ainda ser remetida por correio eletrónico, uma Nota Técnica ao técnico da DGPC que acompanha o processo. 

Deverá seguir-se uma avaliação que poderá necessitar de realização de sondagens de diagnóstico e deverá ser elaborado 

um relatório preliminar com descrição, interpretação e proposta de medidas a aplicar; 

C24 – Aos bens arqueológicos será desde logo aplicável, nos termos da lei, o princípio da conservação pelo registo científico; 

C25 – Os serviços da administração do património cultural condicionarão a prossecução de quaisquer obras à adoção pelos 

respetivos promotores, junto das autoridades competentes, das alterações ao projeto aprovado capazes de garantir a 

conservação, total ou parcial, das estruturas arqueológicas descobertas no decurso dos trabalhos 

C26 – Após a conclusão do acompanhamento arqueológico de campo, terá de ser realizado um relatório final contendo uma 

síntese de todas as tarefas efetuadas. Assim, deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as 

metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato 

da paisagem original. 

C27 – Deverá ainda ser indicado à DGPC o local do depósito provisório do espólio e entregue a cópia dos autos de entrega 

no local provisório definido. 
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C28 – A fim de evitar compactação dos solos durante a fase de obra, devem ser definidos os caminhos para a circulação da 

maquinaria e dos veículos pesados que devem ser o mais aproximado possível dos existentes. 

C29 – Deve ser efetuada a aspersão dos solos e outras superfícies não pavimentadas, para evitar a erosão dos solos. 

C30 – Deve ser feito o corte e remoção das espécies vegetais no leito e margens que interfiram com o escoamento hidráulico 

ou que sejam fator de instabilidade. 

C31 – Os sedimentos removidos do leito que sejam tóxicos deverão ser removidos provocando a menor ressuspensão na 

água e devem ser conduzidos para um aterro. 

C32 – Dadas as funções que apresentam os caminhos, não devem ser colocados nas margens dos cursos de água, devendo 

ficar afastados cerca de 10 m; 

C33 – Deve ser instalado um sistema adequado de tratamento de águas residuais nomeadamente com separador de matéria 

em suspensão, partículas e hidrocarbonetos; 

C34 – Deve ser promovido um sistema de recolha de óleos usados dos veículos e máquinas a utilizar na obra, assegurando 

um destino final adequado para cada produto recolhido. 

C35 – Os acessos a melhorar e a construir de raiz, bem como áreas de estaleiro devem, igualmente, ser alvo de prospeção 

arqueológico. Os resultados obtidos devem ser incluídos numa carta de condicionantes, por forma a salvaguardar a 

preservação de eventuais vestígios arqueológicos existentes; 

C36 – Estas e outras ações (como desmatações e abertura de valas), que possam implicar a afetação do subsolo, devem 

igualmente ser alvo de acompanhamento arqueológico. 

C37 – Não efetuar qualquer tipo de construção civil, ou qualquer tipo de perturbação para as aves durante a época em que 

estas se encontram a reproduzir ou nos ninhos, isto é, não efetuar qualquer tipo de construção na Primavera ou no Verão 

(nas obras do Rio Vouga). 

C38 – A destruição do coberto vegetal deve-se limitar às áreas estritamente necessárias, tendo particular cuidado em não 

danificar o caniçal junto ao esteiro de Salreu, dada a sua importância para a avifauna. 

C39 – Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a minimizar a 

exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.  

C40 – A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas 

as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.  

C41 – Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com 

características adequadas para depósito.  

C42 – Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 

armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das 

águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado.  

C43 – Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas impermeáveis. As 

pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.  



  

 

 

40486-EA-0500-SGA PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR. 15 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.  

VOLUME 5 – GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA  

 

C44 – Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito deve excluir as 

seguintes áreas: 

a) Áreas do domínio hídrico;  

b) Áreas inundáveis;  

c) Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  

d) Perímetros de proteção de captações;  

e) Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN)  

f) Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza;  

g) Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros 

e/ou azinheiras;  

h) Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

i) Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

j) Áreas de ocupação agrícola;  

k) Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

l) Zonas de proteção do património.  

C45 – Sendo necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execução das obras, devem respeitar-

se os locais de empréstimo pré-selecionados e identificados. As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais 

próximos do local de aplicação, para minimizar o transporte; as terras de empréstimo não devem ser provenientes de:  

a) Terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água;  

b) Zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de captações de água;  

c) Áreas classificadas da RAN ou da REN;  

d) Áreas classificadas para a conservação da natureza;  

e) Outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar espécies de flora e de fauna protegidas 

por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;  

f) Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

g) Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

h) Áreas com ocupação agrícola;  

i) Áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

j) Zonas de proteção do património. 

Neste âmbito deverão ser privilegiadas as manchas de empréstimo identificadas no presente EIA/Projeto de Execução. 
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C46 – Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em 

consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações próximas.  

C47 – Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más 

condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.  

C48 – Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 

poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra.  

C49 – Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a 

carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras.  

C50 – Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído possível.  

C51 – Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da 

legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.  

C52 – Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as 

normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos 

solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

C53 – Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao período 

diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

C54 – Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de 

trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão 

de poeiras. 

C55 – Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem 

produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 

definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de 

resíduos. 

C56 – Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e em 

conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não 

é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima 

infiltração. 

C57 – São proibidas queimas a céu aberto. 

C58 – Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em contentores 

especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior 

envio para reciclagem. 

C59 – Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, 

para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

C60 – Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias 

de acompanhamento de resíduos. 
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C61 – Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação 

em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques, ou fossas estanques e, posteriormente, 

encaminhados para tratamento. 

C62 – A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para uma 

bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais 

de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar 

equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

C63 – Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se 

necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou 

recolha por operador licenciado.  

C64 - A desmatação e a decapagem deverão ocorrer na faixa mínima estritamente necessária à construção da obra e sempre 

dentro da faixa expropriada. 

C65 – Proceder de imediato à limpeza das linhas de água de forma a anular a sua obstrução, total ou parcial, permitindo que 

a drenagem se efetue naturalmente. 

C66 – Proceder à atempada limpeza das vias públicas, não perturbando a sua utilização pela população, sempre que nela 

forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais de obra, aquando do transporte para a área afeta à obra ou 

para o depósito definitivo. 

C67 – Deverão ser atempadamente publicitados, junto da população local, através das Juntas de Freguesia, eventuais 

condicionamentos e desvios de tráfego previstos. 

C68 – As operações de construção, sobretudo as mais ruidosas, deverão ter lugar apenas no período diurno, conforme 

legislação em vigor.  

C69 – O corte de árvores e de vegetação deve ser feito de modo seletivo, devendo reduzir-se ao mínimo indispensável. 

3.4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A ADOTAR NOS ESTALEIROS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS DE 
APOIO À OBRA (AO) 

Com vista à minimização de impactes sobre o uso do solo, ordenamento do território e valores ambientais e patrimoniais em 

presença, a seleção do local para implantação do estaleiro deverá atender a condicionantes de natureza diversa e que se 

encontram representadas nos Desenhos em anexo. 

De acordo com a referida cartografia de condicionantes, constata-se que na área de estudo, objeto do Projeto de Execução 

do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, deverá ser interdita a instalação de qualquer infraestrutura de 

apoio à obra, nomeadamente a instalação do estaleiro, dado o grau de condicionamento imposto não só pelas figuras de 

ordenamento do território (RAN, REN e Outras Condicionantes), como pela sua elevada sensibilidade ecológica. 

Atendendo a que as áreas de maior sensibilidade ecológica (PTZPE004 – Ria de Aveiro, SIC PTCON0061 – Ria de Aveiro), 

representadas no Desenho 40486-EA-0200-DE-0022 como áreas de maior relevância ecológica, extravasam, em ambos 

os casos, a área objeto de intervenção no âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar, possuindo uma maior área de influência, a localização alternativa para o estaleiro deverá ser objeto de seleção 



 

  

 

18 40486-EA-0500-SGA PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR. 

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. 

 VOLUME 5 – GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA 

 

criteriosa por parte da Entidade Executante (Empreiteiro), não sendo por isso possível apresentar, nesta fase uma 

localização preferencial para o mesmo. 

Deverá recorrer-se a áreas que são já objeto do mesmo tipo de utilização ou, em alternativa, a áreas degradadas e a 

recuperar (antigas pedreiras, p.e.). Independentemente do local onde venham a ser instalado o estaleiro, à semelhança do 

que acontece com qualquer outra infraestrutura de apoio à obra (áreas de empréstimo e depósito de materiais, acessos à 

obra, etc.), no final da empreitada o estaleiro deverá ser desativado, sendo reposta a situação inicial no local e garantida a 

sua recuperação biofísica e/ou integração paisagística. 

Seguidamente são apresentadas algumas medidas específicas a adotar nos Estaleiros e outras Infraestruturas de apoio à 

obra que não constam da DIA, mas que se entende devem ser aplicadas (AO). 

AO1 - As áreas de implantação de estaleiros serão devidamente geridas e estruturadas de forma a minimizar, tanto quanto 

possível a degradação dos sistemas onde se inserem nomeadamente ecológico e territorial, bem como as respetivas 

envolventes.  

AO2 – Nas regras de boa gestão e organização dos estaleiros serão aplicadas as medidas de gestão de resíduos 

preconizadas no Plano de Gestão de Resíduos a elaborar pelo Empreiteiro. 

AO3 – O local afeto ao parque de armazenagem temporário de resíduos deve ser claramente definido e identificado para o 

efeito. Os resíduos deverão ser segregados e armazenados separadamente, em função das suas características e destino 

final. 

AO4 - Os principais locais associados às obras, incluindo os estaleiros, apresentarão um painel informativo indicativo, 

contendo esboço esquemático do empreendimento, objetivo, natureza e duração das obras. 

AO5 - A realização dos trabalhos nos estaleiros deverá ser convenientemente programada e gerida, designadamente no que 

respeita aos horários de ocorrência, por forma a minimizar a incomodidade provocada. 

AO6 – As áreas utilizadas para estaleiros, acessos temporários e atividades de construção serão recuperadas e integradas 

paisagisticamente após o final das obras, de acordo com o projeto de recuperação previsto. 

AO7 – Os estaleiros deverão atender às regras/especificações/condicionantes identificadas no Planeamento de Estaleiro 

que se anexa ao presente SGA. 

3.5 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A ADOTAR NA FASE FINAL OU APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA (F) 

3.5.1 Enquadramento Geral 

Neste capítulo identificam-se as medidas que serão implementadas no final da obra, a aplicar, portanto, após a conclusão 

de todas as ações de construção, e em todos os locais direta ou indiretamente intervencionados. 

As medidas referidas serão ajustadas e detalhadas em função da especificidade das atividades construtivas realizadas em 

cada local, visando a reposição, tão aproximada quanto possível, das condições pré-existentes. 

3.5.2 Medidas de Minimização  

F1 – Após as obras, as zonas de estaleiro devem ser devolvidas à sua condição inicial. 
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F2 – A movimentação de pessoas e máquinas deve ser realizada de preferência em troços pré definidos. Deve ser restringido 

o número de acessos utilizando os caminhos já existentes. Após a construção do Projeto, os acessos temporários devem 

ser fechados e a vegetação natural, deve ser reposta. 

F3 – Os estaleiros devem ser colocados nos sistemas húmidos, de preferência devem ser localizados em áreas adjacentes 

às principais vias de acesso e de preferência em áreas já per si degradadas do ponto de vista florístico. Após o término da 

obra, os estaleiros devem ser desativados e a vegetação natural reposta. 

F4 – A implementação das medidas de mitigação deve ser compatibilizada com o Plano de Gestão da ZPE. 

F5 – As zonas intervencionadas para construção do dique devem ser recuperadas, após as obras. 

F6 - Após as obras, todas as construções provisórias, resíduos de demolição e outros materiais devem ser removidos para 

local apropriado. 

F7 – As áreas provisoriamente interferidas durante a obra serão recuperadas após a sua conclusão, através do remeximento 

das terras compactadas e, no mínimo, restabelecimento das condições preexistentes; se possível, deverão ser plantadas 

espécies vegetais autóctones; 

F8 – Após a conclusão da obra, serão reparados os danos nas vias rodoviárias interferidas pelas obras ou pela circulação 

de maquinaria, de forma a repor as infraestruturas locais em condições normais de exploração; 

F9 – Após a conclusão da obra, serão reparados os danos eventualmente ocorridos em propriedades privadas, originados 

pelos trabalhos afetos à empreitada. 

3.6 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO A ADOTAR NA FASE DE EXPLORAÇÃO (E) 

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. 

E1 – As práticas agrícolas, a gestão dos habitats e a operação da rede hidráulica devem ser adequadas às exigências de 

conservação da água e do solo. 

E2 – Deve ser desenvolvido e implementado um Plano de Gestão da Água e do Solo que garanta uma distribuição da água 

durante o estio pelos diversos perímetros e respetivos sistemas de uso do solo, de modo a preservar a qualidade da água 

e do solo. 

Este Plano deve compreender os seguintes objetivos: 

▪ Avaliar a procura da água no período estival; 

▪ Elaborar o balanço hídrico para diferentes períodos de retomo; 

▪ Estabelecer as regras básicas de gestão da água no Bloco; 

▪ Avaliar a qualidade da água doce a aplicar. 
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E3 – A deposição de materiais orgânicos à superfície do solo deve ser sempre efetuada e aplicada conforme as necessidades 

das culturas (nutricionais) e/ou do solo (estruturais) em azoto e/ou outros minerais que possam ser fornecidos por este 

material. 

E4 – Nos solos com elevado teor de sódio deve efetuar-se uma aplicação prévia de corretivos tais como o sulfato de cálcio 

(gesso). 

E5 – Nos solos destinados ao aproveitamento agrícola deve proceder-se à lavagem periódica e controlada dos sais, à 

manutenção da toalha freática abaixo da zona radicular e sistemas de rega de gravidade, afastando os sais da zona radicular. 

E6 –  No sentido de regular o acesso e a circulação de viaturas e pessoas no Bloco, devem instalar-se estruturas que limitem 

a circulação de veículos não relacionados com a atividade agrícola. 

E7 – Os cortes do caniçal devem ser executados com uma periodicidade de 3-4 anos, em regime de rotatividade, procurando 

também assegurar a manutenção das "clareiras". 

E8 – A implementação das medidas de mitigação deve ser compatibilizada com o Plano de Gestão da ZPE. 

E9 – A requalificação florística do Bloco deve ser promovida através da eliminação dos núcleos de acácia e do impedimento 

da plantação de mais áreas de eucaliptal. 

E10 – Deve incentivar-se a plantação de carvalhos (Quercus robur) na estrutura de sebes a criar e manter. 

E11 – Deve ser incentivada a manutenção das pastagens com maior número de espécies espontâneas em detrimento das 

pastagens semeadas. 

E12 – Deve-se incentivar a agricultura biológica com o objetivo de manter o mais possível a diversidade florística em toda a 

área. 

E13 – A pulverização das culturas, nomeadamente do arroz, deve ser interditada com recurso às avionetas, dada a 

sensibilidade e dimensão da área as comunidades adjacentes aos campos de cultivo. 

E14 – Deve ser promovida uma campanha dirigida aos utentes desta área com o objetivo de dar a conhecer a importância 

do Baixo Vouga e o porquê da sua classificação como ZPE. 

E15 – Deve proceder-se à recuperação das zonas onde foi preservada a vegetação existente através de ações de remoção 

da vegetação seca, e respetiva reposição com vegetação através de plantação e sementeiras. 

E16 – Estas ações devem ser definidas no âmbito de um plano de gestão que deve contar com a colaboração dos agricultores 

do Bloco. 

E17 – Deve proceder-se ao revestimento vegetal dos solos que não se destinam à construção de infraestruturas e áreas 

agrícolas. Devem ser utilizadas espécies da flora local tais como: Salix atrocinerea, Salix alba (salgueiros), Almus glutinosa 

(amieiro), Populus nigra (choupo), entre outras. 

E18 – O revestimento vegetal deve contribuir para a manutenção da estrutura verde existente constituída pela rede de sebes 

de compartimentação. 
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E19 – A tipologia e localização das sebes deve minimizar o ensombramento das zonas de cultivo e maximizar o 

ensombramento dos caminhos e valas. 

E20 – As sebes nos caminhos e valas, devem localizar-se preferencialmente a Sul, devendo ser evitadas as localizações a 

Norte destas infraestruturas. 

E21 - O Plano de Gestão de Água e do Solo da Zona do Bloco a propor deve agir sobre a comporta, de forma que forneça 

mecanismos para entrada de água salgada para dentro do perímetro, assim como mecanismos para saída dos jovens 

robalos no Verão. Deve estar pronto e entrar em funcionamento antes do Bloco. O referido plano deve ter em conta uma 

permanência de água salgada a montante do dique. 

E22 - A entidade que gerir o bloco deve ter em conta o trânsito normal de peixes que efetuam migrações através dos diques 

propostos e agir em conformidade, abrindo a comporta quando tal for necessário para manter a dinâmica das espécies 

implicadas. Neste contexto, deve ser implementado o plano de gestão e exploração das estruturas hidráulicas e comportas. 

Este plano permitirá assegurar o continuo fluvial, e assim compatibilizar os objetivos do projeto, como os da conservação 

das espécies, em particular as espécies piscícolas com elevado valor de conservação. Devem ser asseguradas as seguintes 

medidas: 

▪ Abertura diária, no período diurno, nas EHPs 1, 3 e 5 

▪ Maximização da abertura de comportas, nos meses críticos à migração (como por exemplo) 

− abertura de 1, 2 ou 3 das comportas da EHP1 em contínuo, nas marés vivas e nas mortas dos meses de novembro 

a junho; 

− na EHP2 e para os meses de janeiro e março, de caudal mais elevado, prevê-se a abertura de 2 comportas nas 

baixa-mares de águas vivas, uma vez que as velocidades são mais baixas para menores aberturas da comporta. 

Nas preia-mares de águas mortas prevê-se igualmente a abertura parcial de 2 comportas. 

− Na EHP4, nos meses de dezembro a abril o troço de montante do esteiro de Salreu recebe as descargas de caudais 

excendentários do rio Antuã. Nesses meses, de caudal mais elevado, prevê-se a abertura de 2 comportas, 1 vez 

em cada 3 dias nas marés vivas e 1 vez em cada 2 dias nas marés mortas.  Nos meses de maio e junho espera-se 

a contribuição das escorrências provenientes dos campos agrícolas, prevendo-se nestes meses a abertura de 2 

comportas, 1 vez em cada 2 dias durante as marés de águas vivas e 1 vez em cada dia nas preia-mares de águas 

mortas.  

▪ Adoção de estratégias de otimização das velocidades (como por exemplo): 

− na EHP3 de forma a obter velocidades ótimas por um maior período de tempo, sempre que os caudais o permitam, 

e tendo por referência: 

1)  aumentar o intervalo de tempo em que as comportas estão ativas, principalmente, nos períodos das preia-

mares de águas mortas, 

2) Para caudais elevados no esteiro de Canelas, na semana de preia-mares de águas mortas, considerar a 

manutenção de 1 ou 2 comportas a funcionar em contínuo, o que permite o funcionamento nas duas preia-

mares de águas mortas 
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− Na EHP5, considerando que o rio Antuã tem caudais médios mensais elevados de novembro a maio, prevê-se a 

operação das 6 comportas com o objetivo de reduzir o caudal por comporta para se obterem menores alturas de 

abertura que proporcionam tempos mais longos com velocidades baixas e operação em contínuo durante a semana 

das marés mortas. A abertura das comportas em contínuo é ajustada de modo que o volume descarregado 

corresponda ao volume diário afluente. 

No que respeita ao sistema de operação preliminar proposto, e focando no período mais critico à migração, entre outubro 

e junho, observa-se em termos de frequência, e no geral: 

▪ Abertura diurna de comportas, diariamente, nas EHP 1, 3 e 5, idealmente por períodos de 5h; 

▪ Abertura diurna de comportas, a cada 2 ou 3 dias, nas EHP 2 e 4, idealmente por períodos de 5h (sendo de notar as 

medidas de maximização de abertura propostas em particular para diferentes condições e tal como descrito 

anteriormente); 

No que respeita às velocidades observadas, para cada ciclo de abertura de comportas no período critico de outubro a 

junho, verifica-se: 

▪ Após abertura das comportas, e dependendo do nível de montante e do caudal médio, assim como do número de 

comportas, que as velocidades máximas observadas, podem variar entre 3,37 m/s (EHP 3 e 5) e 1,41 m/s (EHP3), 

sendo estes os valores extremos observados. Os valores mínimos, podem em algumas situações atingir os 0,0 m/s 

muito em consequência do resultado do caudal médio observado, o que já tinha sido verificado também no cenário 

inicial exposto no EIA. 

▪ Na EHP1, com abertura de 3 comportas em simultâneo, verificam-se velocidades máximas na ordem dos 2,3m, e 

mínimas de 0,5 m/s, sendo que durante mais de 2h as velocidades encontram-se abaixo de 0,75 m/s. 

▪ Na EHP2, com abertura de 2 comportas em simultâneo, verificam-se velocidades máximas na ordem dos 3,3 m/s, e 

mínimas que podem chegar ao 0 m/s, devido aos baixos nível de caudal. 

▪ Na EHP3, com abertura de 5 comportas em simultâneo, verificam-se velocidades máximas na ordem dos 3,3 m/s, e 

mínimas que podem chegar ao 0 m/s. 

▪ Na EHP4, com abertura de 2 comportas em simultâneo, verificam-se velocidades máximas na ordem dos 3,3 m/s, e 

mínimas que podem chegar ao 0 m/s. 

▪ NA EHP5, com abertura de 6, 5 ou 4 comportas em simultâneo, verificam-se velocidades máximas na ordem dos 3,0 

m/S, e mínimas que podem chegar ao 0 m/s. 

▪ Deve ser implementado um plano de gestão/operação das estruturas hidráulicas e comportas. Este plano deverá 

assegurar o continuo fluvial, e assim compatibilizar os objetivos do projeto, como os da conservação das espécies, em 

particular as espécies piscícolas com elevado valor de conservação. Nesse plano devem ser contemplados os 

seguintes pontos: 

− As comportas devem permanecer abertas durante todo o inverno, com especial incidência nos meses de fevereiro 

e março (devido às migrações da ictiofauna); 

− A abertura das estruturas seja feita de forma lenta e faseada, sendo primeiro parcial e abrindo totalmente apenas 

após o estabilizar da velocidade da corrente; 
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− Cada estrutura deverá permanecer aberta durante tempo suficiente para permitir a passagem de ictiofauna. Esta 

medida deve ser cumprida todo o ano, no entanto assume maior importância durante a época de migração e de 

reprodução do sável, savelha e lampreia marinha (janeiro a junho) e durante a época de migração trófica e 

reprodução da lampreia-de-riacho e da lampreia-da-costa-de-prata (fevereiro a março e durante os meses de 

outono); 

− Tendo em conta que as diferentes espécies se deslocam  em diferentes horas do dia, é fundamental que as 

estruturas estejam abertas durantes diferentes períodos do dia, incluindo períodos nocturnos; 

− Em caso de fecho prolongado, deve ser implementada uma abertura regular das estruturas que permitam a 

passagem de ictiofauna. Essa abertura pode ser acompanhada de uma abertura parcial das válvulas de maré 

DN500, desde que a velocidade da água na seção da válvula e no seu imediato a jusante não ultrapasse os 0,6 

m/s, e o desnível não seja superior a 0,5m entre montante e jusante.  

E23 - Deve ser garantida a exclusão de qualquer expansão da zona agrícola que seja feita à custa dos habitats húmidos 

naturais. 

E24 - Preferencialmente devem ser usados fertilizantes orgânicos, relativamente aos inorgânicos, pelo facto de permitirem 

uma libertação gradual dos nutrientes, proporcionando taxas de eficiência mais elevada. 

E25 - A aplicação de fertilizantes deve privilegiar a fertirrigação, em que a quantidade de água e teor de fertilizantes são mais 

facilmente controlados. 

E26 - Deve ser dada particular atenção e minimizada a utilização de fertilizantes em zonas próximas das linhas de água, de 

forma a proteger as mesmas de eventuais contaminações resultantes de escorrências superficiais. 

E27 - Deve ser dada particular atenção ao tipo de fitofármacos a utilizar, preferindo-se, sempre que possível, produtos não 

residuais e de baixa toxicidade. A aplicação desses produtos deve ser feita por pessoal especializado e seguindo práticas 

culturais corretas de forma a minimizar eventuais riscos de contaminação.
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ANEXO 1: 
CONDICIONANTES À LOCALIZAÇÃO DE 
ESTALEIROS E DE OUTRAS INFRAESTRUTURAS 
DE APOIO À OBRA 





Revisão Data Descrição Proj. Des. Verif. Aprov.
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DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR
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ACS Data:
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Aprov.
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Escala:

Formato Des. nº

PLANTA DE CONDICIONANTES INFRAESTRUTURAIS

Nome do ficheiro:
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INFRAESTRUTURAS DO PROJETO

DIQUE 6

DIQUE 6

DIQUE 6

CONDICIONANTES INFRAESTRUTURAIS

Infraestruturas de Abastecimento de Água

Bloco Baixo Vouga Lagunar

CEA1

DIQUE 9

DIQUE 11

DIQUE 9

DIQUE 2

DIQUE 7
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DIQUE 5
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Fonte: PDM's dos Concelhos de Aveiro, Albergaria-a-Velha e Estarreja

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO

CSR3

CSR2

CSR1

DIQUE 9

EH1

CS8

DIQUE 11

DIQUE 9

DIQUE 2

DIQUE 7

EHP2
CS3 CS4

DIQUE 4

EHP4

EHP3

CS5

CS7

CS6

DIQUE 5

DIQUE 5

DIQUE 4

EHP5

DIQUE 3

DIQUE 10

CS1

DIQUE 11

DIQUE 10

DIQUE 1
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DIQUE 3
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DIQUE 6

DIQUE 6
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ESTARREJA

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO

DIQUE 9

DIQUE 11

DIQUE 9

DIQUE 2

DIQUE 7

DIQUE 4

DIQUE 5

DIQUE 5

DIQUE 4

DIQUE 3

DIQUE 10

DIQUE 11

DIQUE 10

DIQUE 1

DIQUE 3

DIQUE 3

DIQUE 6

DIQUE 6

DIQUE 6

Cursos de águas e respetivos leitos e margens

Águas de transição e leitos, margens e faixas de proteção

Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos

Sapais

Zonas ameaçadas pelas cheias

Fonte: PDM's dos Concelhos de Aveiro, Albergaria-a-Velha e Estarreja

1 Março 2022 Revisão no âmbito do PEA. Procedimento AIA nº3458 MDS MDS ACS ATA

2 Maio 2022 Revisão no âmbito do Ofício S029442-202204-DAIA.DAP ACS PLM ACS ATA
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Área de Estudo

LEGENDA

AVEIRO

ALBERGARIA-A-VELHA

ESTARREJA

Fonte: ICNF (Instituto de Conservação da Natureza edas Florestas)

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO

Risco de Incêndio Florestal

Nulo

Muito Baixo

Baixo

Médio

Alto

DIQUE 6

DIQUE 6

DIQUE 6

CEA2

DIQUE 6

CEA4

CEA3

CEA1

EHEEA

DIQUE 6

DIQUE 7

DIQUE 4

DIQUE 4

DIQUE 3

DIQUE 3

DIQUE 3

DIQUE 5

DIQUE 2

DIQUE 5

DIQUE 1
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DIQUE 9
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DIQUE 9

DIQUE 2

DIQUE 7

DIQUE 4

DIQUE 5

DIQUE 5

DIQUE 4

DIQUE 3

DIQUE 11

DIQUE 10

DIQUE 1

DIQUE 3

DIQUE 3

DIQUE 6

DIQUE 6
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Proj.

PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE
DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR

Des.

Verif.

IP Data:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Aprov.
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MAIO/2020
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AVEIRO

ALBERGARIA-A-VELHA

ESTARREJA

DIQUE 9

DIQUE 11

DIQUE 9

DIQUE 2

DIQUE 7

DIQUE 4

DIQUE 5

DIQUE 5

Divisão Administrativa

Freguesias

Area de Estudo

LEGENDA

DIQUE 4

DIQUE 3

DIQUE 11

DIQUE 10

DIQUE 1

DIQUE 3

DIQUE 3

DIQUE 6

OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

      Património Classificado
1-Casa de Francisco Maria de Oliveira Simões

2-Cine-teatro de Estarreja

3-Pelourinho de Angeja

4-Casa Velha

      Património Arquitetónico
5-Igreja Paroquial de Fermelã

6-Capela de São Geraldo

7-Cruzeiro em Fermelã

8-Casa da Barroca e capela de São José

9-Capela de São João

10-Capela de São Bartolomeu

11-Quinta do Espinhal e capela

12-Capela de Santo António

13-Cruzeiro em Canelas

14-Igreja de São Tomé

15-Casa do Calvário

16-Quinta da Fonte

17-Capela de Santa Cristina

18-Escola primária de Angeja

19-Igreja Paroquial de Angeja

20-Ponte de Angeja

21-Igreja de São Martinho do Bispo

22-Palacete da quinta do Visconde de Salreu

23-Capela de Santo António

24-Casa do Mato

25-Casa do Couto

26-Solar do Ferraz

27-Moinho no lugar do Olho de Água

28-Capela de São Sebastião

29-Hospital Visconde de Salreu

30-Capela da Senhora do Monte

31-Edifício CGD Estarreja

32-Capela de São Pedro

33-Biblioteca Municipal
34-Monumento aos Combatentes da
     Grande Guerra em Beduído
35-CTT Estarreja

36-Vivenda na rua Condessa de Atabueira

37-Câmara Municipal de Beduído

38-Casa da Praça

39-Mercado Municipal de Estarreja

40-Tribunal de Estarreja

41-Quinta Themudo Barata

42-Cadeia Comarcã de Estarreja

43-Escola Primária Conde de Ferreira

44-Capela de São Filipe Néri

45-Urbanização da Teixugueira

46-Casa em Santiago

47-Casa da Quinta da Costa

48-Casa do Cruzeiro

49-Cruzeiro de Santiago

50-Igreja Paroquial de Santiago

51-Casa da Areosa

52-Cruzeiro da Areosa

53-Capela de São Joaquim

54-Casa em Santo Amaro

55-Capela de Santo Amaro

56-Casa em Beduído

57-Capela de Santa Bárbara

58-Capela do Senhor da Ribeira

59-Capela de Santa Luzia

60-Cruzeiro de Veiros

61-Igreja Matriz de Veiros

62-Capela de Nossa Senhora da Memória

63-Igreja de São Julião

64-Escola primária de Cacia

65-Igreja da Taboeira

66-Casa dos Condes da Tabueira

DIQUE 6

DIQUE 6

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO

HABITATS

  

      Património Arqueológico
67- Castro de Salreu
68-Igreja de Esgueira

69-Torre

70-Marinha Baixa

82- Capela de Santo Amaro

83-Capela de Santo Amaro 1

      Património Etnográfico
71-Cais em Vilarinho

72-Cais em Vilarinho

73-Cais da Ribeira de Vilarinho

74-Cais da Senhora da Ribeira

75-Cais de Estarreja

76-Cais de Salreu

77-Cais de Fermelã

78-Cais de Canelas

79-Cais da Ribeira da Moita

80-Azenha da Canhota

81-Cais da Tralhinha

84-Ponte de Vilarinho

      Património Artístico
88-Pintura Mural André da Loba

 Manchas de Empréstimo

 Areas de Sensibilidade Arqueológica (ASA)
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Aprov.

PLM
ACS
ER

MAIO/2020

Escala:

Formato Des. nº

CONDICIONANTES À LOCALIZAÇÃO DE
ESTALEIROS
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Divisão Administrativa

Freguesias

Área de Estudo

LEGENDA

AVEIRO

ALBERGARIA-A-VELHA

ESTARREJA

Fonte: PDM's dos Concelhos de Aveiro, Albergaria-a-Velha e Estarreja

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO

DIQUE 6

DIQUE 6

DIQUE 6
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PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA 
LAGUNAR 

VOLUME III – ESTUDOS COMPLEMENTARES 

 

TOMO 4 – PLANEAMENTO DO ESTALEIRO 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Planeamento do Estaleiro diz respeito ao Tomo 4 do Volume III - Estudos Complementares do Projeto de Execução  

do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

O conjunto das infraestruturas incluídas na Empreitada do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar 

compreende, resumidamente, o Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) e o Sistema Primário de 

Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC), que incluem os diques de defesa contra marés e contra cheias, e ainda 

as estruturas hidráulicas primárias nas linhas de água, as estruturas secundárias de drenagem e de entrada de água para 

complemento de humedecimento dos solos, as estruturas hidráulicas especiais, os caminhos associados às 

infraestruturas, bem como, o projeto da estrutura verde primária..  

No Desenho 40316-PE-0304-DE-000 identificam-se todas as infraestruturas a projetar que fazem parte do Sistema 

Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar. 

O presente Tomo 4 compreende, para além desta introdução, mais 3 capítulos. 

No capítulo 2 apresentam-se a descrição e caracterização da Empreitada. 

No capítulo 3 apresentam-se as condicionantes ecológicas a ter em conta para a localização do Estaleiro. 

No capítulo 4 apresenta-se os critérios gerais a adotar para a elaboração do projeto e para a construção do Estaleiro. 
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2 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPREITADA 

No presente capítulo faz-se uma descrição e caracterização das infraestruturas incluídas na Empreitada do Sistema 

Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, identificam-se condicionantes, riscos especiais e registam-se algumas 

notas sobre a realização das obras. 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA EMPREITADA 

2.1.1 Localização 

A Empreitada das infraestruturas do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar será executada no Bloco do 

Baixo Vouga Lagunar, que constitui uma das onze unidades geográficas de valorização agrícola consideradas no “Projeto 

de Desenvolvimento Agrícola do Vouga”, e compreende uma área a beneficiar da ordem de 3 000 ha. Este bloco é limitado 

a Norte pelo esteiro de Estarreja, a Oeste, sensivelmente, pelo lago do Laranjo e o eixo Vilarinho-Murtosa, a Sul pelo troço 

do rio Vouga a jusante de Angeja e a Este por uma fronteira sinuosa que se desenvolve aproximadamente, a sul, junto à 

EN109 e A25 e a Norte, junto à linha de Caminho de Ferro do Norte.  

A área do Bloco do Baixo Vouga Lagunar está repartida pelos municípios de Aveiro, de Albergaria-a-Velha e de Estarreja. 

Em 1991, a ex-DGHEA promoveu a realização do “Anteprojeto de Desenvolvimento do Baixo Vouga Lagunar”, que foi 

elaborado pela COBA, que incluiu o Anteprojeto para execução do dique de defesa contra marés (1992), com base no qual 

foi construído o troço médio do dique, com cerca de 4 km, compreendido entre o rio Velho e a foz do rio Antuã, e uma das 

estruturas hidráulicas previstas, designadamente a Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Barbosa. 

2.1.2 Antecedentes 

O bloco do Baixo Vouga Lagunar constitui uma das onze unidades geográficas de valorização agrícola consideradas no 

“Projeto de Desenvolvimento Agrícola do Vouga”, e compreende uma área a beneficiar da ordem de 3 000 ha. Este bloco 

é limitado a Norte pelo esteiro de Estarreja, a Oeste, sensivelmente, pelo lago do Laranjo e o eixo Vilarinho-Murtosa, a Sul 

pelo troço do rio Vouga a jusante de Angeja e a Este por uma fronteira sinuosa que se desenvolve aproximadamente, a 

sul, junto à EN109 e A25 e a Norte, junto à linha de Caminho de Ferro do Norte.  

Em 1991, a ex-DGHEA promoveu a realização do “Anteprojeto de Desenvolvimento do Baixo Vouga Lagunar”, que foi 

elaborado pela COBA, que incluiu o Anteprojeto para execução do dique de defesa contra marés (1992), com base no qual 

foi construído o troço médio do dique, com cerca de 4 km, compreendido entre o rio Velho e a foz do rio Antuã, e uma das 

estruturas hidráulicas previstas, designadamente a Estrutura Hidráulica Primária do esteiro de Barbosa. 

Em 2000, o ex‐IHERA elaborou um novo estudo, o Anteprojeto dos Sistemas Primários de Defesa e Drenagem do bloco 

do Baixo Vouga Lagunar (designado por “Anteprojeto de 2000”), o qual foi sujeito, juntamente com os diversos estudos de 

emparcelamento deste bloco, a um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) coordenado pela Universidade de Aveiro. Na 

sequência desse estudo foi realizado um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que estabeleceu requisitos 

para o desenvolvimento do Projeto. 

De acordo com o EIA, é consensual a interdependência relevante existente no Baixo Vouga Lagunar entre as 

componentes de Conservação da Natureza e da Atividade Agrícola. Por outro lado, a progressão de água salgada no 
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interior dos campos foi identificada como a questão de maior gravidade. A manutenção da atual “situação de referência” é 

de todo desaconselhada, já que a evolução do estado atual das infraestruturas tenderá no sentido da célere degradação 

destas, acarretando o abandono dos agricultores em resultado da intrusão salina e consequente salinização da água e dos 

solos, encharcamento dos campos e dificuldade de circulação. As soluções do projeto mostraram-se flexíveis, uma vez 

que foram previstas alternativas ao nível do Anteprojeto de 2000.  

Tendo por base a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e documentos anexos e o parecer favorável emitido por 

despacho do Senhor Secretário de Estado do Ambiente no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

relativo ao Projeto “Projeto de Desenvolvimento Agrícola – Bloco do Baixo Vouga Lagunar” – resultaram as seguintes 

medidas com parecer favorável: 

▪ Alternativa Marés 2 para o Sistema de Defesa Contra Marés – que consiste essencialmente na instalação de 2 

Estruturas Hidráulicas Primárias no sistema de defesa e drenagem da zona central do Baixo Vouga Lagunar, uma no 

esteiro de Canelas, em seção imediatamente a montante da confluência do esteiro de Salreu, e a outra estrutura 

hidráulica, na seção média do esteiro de Salreu. Estão também incluídas a reabilitação e construção, respetivamente 

de 2 e de 3 comportas secundárias de drenagem; 

▪ Sistema Primário de Drenagem Barbosa 2 / Canelas 2 – que consiste essencialmente na realização no esteiro de 

Barbosa de trabalhos de limpeza da linha de água no traçado atual e na construção de ligação adequada entre o rio 

Fontão e a vala da Linha, para encaminhar os caudais de cheia excendentários do rio Fontão (que não descarregam 

no esteiro de Barbosa) para o sistema de drenagem do esteiro de Canelas (Projeto não incluído nesta Prestação de 

Serviços); 

▪ Implementação da Estrutura de Verde Primária. 

Condicionado ao cumprimento das medidas propostas no Estudo de Impacte Ambiental e aceites pela Comissão de 

Avaliação, bem como das medidas descritas no parecer da Comissão de Avaliação. 

▪ A apreciação da conformidade do Projeto de Execução “Projeto de Desenvolvimento Agrícola – Bloco do Baixo 

Vouga Lagunar” com a Declaração de Impacte Ambiental deve ser efetuada pela Autoridade de AIA;  

▪ Especificação e implementação no Projeto de Execução das Medidas Mitigadoras listadas em anexo à DIA. 

Relativamente às outras componentes do Projeto é emitido parecer favorável às seguintes intervenções: 

▪ Sistema Primário Vouga – reabilitação das infraestruturas existentes e estruturas de derivação de caudais previstos 

para o Rio Velho e das Mós; 

▪ Sistema Primário de Drenagem do Antuã  - não deve ser equacionada, para nenhuma situação, a derivação de 

caudais do rio Antuã para o esteiro de Estarreja;  

▪ A Restruturação Fundiária não está incluída nesta Prestação de Serviços.   

2.1.3 Constituição geral do Projeto de Execução  

A presente Prestação de Serviços compreende os estudos, projetos e trabalhos auxiliares de campo para realizar as 

intervenções previstas no Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, destacando-se os seguintes:  

▪ Projeto do Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM), constituído por um sistema de diques e estruturas 

hidráulicas primárias - dique Sul e estrutura hidráulica do rio Velho; estruturas hidráulicas dos esteiros de Canelas e 

Salreu e respetivos diques marginais de ligação ao dique Médio; dique Norte e estrutura hidráulica do rio Antuã, que 
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conjuntamente com o dique Sul e com o dique Médio já executado entre o rio Velho e o rio Antuã, completarão o 

sistema de defesa contra marés; 

▪ Projeto do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra Cheias (SPDDCC), que inclui o dique da margem direita 

do rio Vouga, o dique da margem esquerda do rio Velho, a estrutura de derivação de caudais do rio Vouga para o rio 

Velho e o descarregador do rio das Mós, e outras intervenções em comportas secundárias de drenagem e em 

comportas de entrada de água por forma a garantir-se o nível freático necessário ao humedecimento dos solos; 

▪ Projeto das intervenções na beneficiação e plantação para a criação de uma Estrutura Verde Primária (sebes 

arbustivo‐arbóreas a plantar) correspondente às infraestruturas a projetar; 

▪ Projeto dos equipamentos hidro e eletromecânicos, instalações elétricas e de iluminação, instalações de automação, 

sinalização, telecontrolo e telecomando; 

▪ Projeto dos caminhos rurais no coroamento ou na base dos diques, rampas de acesso ao respetivo coroamento e 

eventuais passagens hidráulicas sob os caminhos a projetar; 

▪ Estudos ambientais; 

▪ Estudos complementares (Plano de segurança e saúde, Plano de gestão de resíduos, Recuperação paisagística, 

Planeamento do estaleiro e Proposta de regulamento prvisório da obra de fomento agrícola); 

▪ Caderno de Encargos; 

▪ Trabalhos auxiliares de campo de topografia e de geologia e geotecnia; 

▪ Relatório de expropriações que inclui o Levantamento Cadastral das Áreas Afetadas e o Projeto de Expropriações. 

2.1.4 Organização do Projeto de Execução para Concurso 

Os relatórios dos trabalhos auxiliares de campo e os diversos estudos e projetos para execução das infraestruturas do 

Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar Lagunar, estão organizados da seguinte forma: 

2.1.4.1 VOLUME I – PROJECTO  

▪ Tomo 1 – Diques de defesa contra marés – dique Sul, dique dos esteiros de Canelas e de Salreu e dique Norte. 

Memória, Medições e Desenhos; 

▪ Tomo 2 – Estruturas Hidráulicas Primárias. Memória, Desenhos e Medições; 

▪ Tomo 3 – Diques de defesa contra cheias - MD do rio Vouga e ME do rio Velho. Memória, Medições e Desenhos; 

▪ Tomo 4 – Comportas secundárias de drenagem e de entrada de água e estrutura hidráulica especial. Memória, 

Medições e Desenhos; 

▪ Tomo 5 – Estrutura verde primária. Memória, Medições e Desenhos; 

▪ Tomo 6 – Estrutura hidráulica especial de entrada de água (EHEEA). Memória, Medições e Desenhos. 

2.1.4.2 VOLUME II – ESTUDOS AMBIENTAIS 

▪ Tomo 1 – Caraterização da situação de referência. 

▪ Tomo 2 – Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE): 
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− Parte 2.1 - sumário executivo; 

− Parte 2.2 - relatório síntese; 

− Parte 2.3 – anexos; 

− Parte 2.4 - plano de gestão ambiental; 

− Parte 2.5 - plano geral de monitorização; 

− Parte 2.6 – desenhos. 

2.1.4.3 VOLUME III – ESTUDOS COMPLEMENTARES 

▪ Tomo 1 - Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica; 

▪ Tomo 2 - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;  

▪ Tomo 3 - Recuperação paisagística; 

▪ Tomo 4 - Planeamento do estaleiro; 

▪ Tomo 5 - Proposta de regulamento provisório da obra de fomento agrícola. 

2.1.4.4 VOLUME IV – PROCESSOS DE LICENCIAMENTO 

2.1.4.5 VOLUME V – DOCUMENTOS DO CONCURSO 

▪ Tomo 1- Mapa de quantidades e Folhas de características. 

▪ Tomo 2 - Caderno de encargos:  

− Cláusulas técnicas.  

− Anexo 1 : Especificações técnicas; 

− Anexo 2 : Relatórios e dados de topografia; 

− Anexo 3 : Estudo geológico geotécnico – Zona do Baixo Vouga Lagunar e Áreas de Empréstimo. Partes 1 e 2;  

▪ Tomo 3 – Programa de execução dos trabalhos: 

− Alternativa 1 - programa de execução dos trabalhos com início a 1 de março; 

− Alternativa 2 - programa de execução dos trabalhos com início a 1 de setembro. 

2.1.4.6 VOLUME VI – EXPROPRIAÇÕES 

▪ Tomo 1 - Levantamento cadastral - Estudo de áreas afetadas. 

▪ Tomo 2 - Projecto de expropriações. 
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2.1.5 Descrição geral das infraestruturas e executar 

2.1.5.1 As infraestruturas previstas no Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM) são as seguintes:  

Na zona Sul do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Reforço / construção do dique Sul e caminho até à Estrutura Hidráulica Primária do rio Velho (EHP1) e na ligação ao 

dique médio já construído (extensão aproximada de 2,2 km);  

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do rio Velho (EHP1), que será constituída por três módulos munidos de 

comportas tipo charneira, de 3 x 3 (altura x largura), com pivot de movimentação na parte superior, para escoamento 

do caudal de cheia de dimensionamento de 35 m3/s; 

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

Na zona Central do Baixo Vouga Lagunar: 

▪ Reforço do dique da margem esquerda do esteiro de Canelas e construção do caminho (extensão aprox. de 0,4 k m), 

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 de Salreu (extensão aprox. de 0,25 km); 

▪ Reforço do dique da margem esquerda e construção do caminho (extensão aprox. de 1,5 km), desde a estrutura 

hidráulica primária do esteiro de Salreu (EHP4) até à estrutura primária do esteiro de Canelas (EHP3) e reforço do 

dique da margem direita do esteiro de Salreu e construção do caminho (extensão aprox. de 1,45 km), desde a EHP4  

até à ligação com o dique da margem direita do esteiro de Canelas; 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do esteiro de Canelas (EHP3), que será constituída por cinco módulos 

munidos de comportas tipo charneira, de 3 x 3 (altura x largura), para escoamento do caudal de cheia de 

dimensionamento de 68 m³/s; 

▪ Construção da estrutura hidráulica primária do esteiro de Salreu (EHP4), que será constituída por dois módulos 

munidos de comportas tipo charneira, de 3 x 3 (altura x largura), para escoamento do caudal de cheia de 

dimensionamento de 16,1 m³/s. Esta EHP incluirá ainda uma eclusa na sua margem esquerda como via de acesso 

de pequenas embarcações que se deslocam no esteiro de Salreu; 

▪ Reabilitação da estrutura hidráulica primária do esteiro do Barbosa (EHP2); 

▪ Construção da comporta secundária de drenagem (CS2), a situar sob o dique Médio (já construído), para dar 

continuidade à vala da Longa;  

▪ Construção de duas comportas secundárias de drenagem, a CS3 situada no dique marginal do esteiro de Canelas 

(CS da Vala dos Moleiros) e a CS4 no dique marginal do esteiro de Salreu (CS do Canto dos Cachais‐Jusante); 

▪ Construção de duas comportas secundárias de drenagem nos diques marginais do esteiro de Salreu (CS5 - CS da 

Praia Mole e CS6 - CS do Canto dos Cachais‐Montante); 

▪ 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 e construção do caminho, na margem esquerda do esteiro de Estarreja (extensão aprox. de 

3,3 km); 



 

8 40316-PE-0101-ME(0) - PROJETO DE EXECUÇÃO DO SISTEMA PRIMÁRIO DE DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR.  

 VOLUME III – ESTUDOS COMPLEMENTARES - TOMO 1 – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

 

▪ Construção do troço de dique e de caminho de ligação desde o fim desse dique até à estrutura hidráulica primária do 

rio Antuã (extensão aprox. de 0,25 km); 

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

defesa contra marés), que será constituída por seis módulos munidos de comportas tipo charneira, de 3 x 3 (altura x 

largura), para escoamento do caudal de cheia de dimensionamento de 90 m³/s. 

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

dique Sul, diques dos esteiros de Canelas e de Salreu e dique Norte, respetivamente  para as zonas Sul, Central e Norte 

do Baixo Vouga Lagunar.  

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

2.1.5.2 As infraestruturas previstas no Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra as Cheias (SPDDCC) são 
as seguintes: 

No Subsistema Primário do Vouga: 

▪ Reforço do dique da margem direita do rio Vouga, com caminho no coroamento, desde a secção da ponte da EN 109 

sobre o Vouga até à mota da Ilha Nova/Dique Sul (extensão aprox. de 6 km); 

▪ 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 (EH1) para derivar o caudal máximo de 35 m3/s, não 

controlada por comportas (EH1); 

▪ Construção de quatro comportas de entrada de água (CEA1 a CEA4) existentes na margem direita do rio Vouga; 

▪ Estrutura hidráulica especial de entrada de água (EHEEA). 

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

▪ Limpeza e desassoreamento do rio Velho; 

▪ Reforço e construção do troço do dique da margem esquerda do rio Velho, com caminho no coroamento (extensão 

aprox. de 2,5 km); 

▪ Construção de uma comporta secundária, a localizar no dique da margem esquerda do rio Velho (CS8 da vala de 

Vilarinho). 

Os Caminhos estão associados ao coroamento dos diques da margem direita do rio Vouga e da margem esquerda do rio 

Velho das infraestruturas agora previstas do Sistema Primário de Drenagem e Defesa Contra as Cheias (SPDDCC).  

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

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, e na base do talude interior e contíguo aos terrenos. No rio Velho prevê-se a 

implantação desta estrutura verde ao longo de todo o dique da margem esquerda no coroamento do atual dique e junto do 

rio Velho, e na base do talude interior e contíguo aos terrenos. 

2.1.6 Condicionalismos significativos existentes no local 

Tendo em conta a execução da infraestruturas, identificam-se seguidamente os condicionalismos existentes no local e no 

meio envolvente que, direta ou indiretamente, podem condicionar os trabalhos no estaleiro: 
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▪ Dado que os diques e estruturas hidráulicas a executar no âmbito do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar, se integram na Baixa Lagunar do rio Vouga, deverá ser tomada esta condicionante em consideração na 

elaboração do plano de trabalhos da Empreitada, na escolha e dimensionamento do equipamento de obra e de mão-

de-obra e na implementação de métodos de execução adequados, de forma que a obra decorra sem percalços, 

suportando todos os encargos execução de trabalhos inadiáveis ou críticos da empreitada. 

▪ A construção dos diques de aterro será efetuada sobre uma fundação aluvionar, constituída por siltes lodosos e 

areias finas a médias siltosas, compressível e com fracas características de resistência, que implicará que a 

fundação compressível irá sofrer assentamentos significativos quando carregada pelos aterros, sendo que os 

materiais para o aterros são provenientes de áreas de empréstimo. Os trabalhos de movimentação de terras serão 

os mais significativos da empreitada e envolverão principalmente a utilização, em simultâneo e ao longo de todo o 

período de execução da obra, de diversas viaturas, equipamentos e meios mecânicos e eventuais acessos 

necessários às operações de desmatação, transporte de materiais das áreas de empréstimo e execução dos aterros 

dos diques e dos caminhos. Será assim necessário tomar medidas especiais de organização e coordenação das 

várias atividades a desenvolver em obra, bem como a escolha do esquema mais adequado para as viaturas e 

máquinas no local da obra e nas áreas adjacentes para a execução das obras;  

▪ A construção dos diques de defesa contra marés, designadamente dique Sul, diques dos esteiros de Canelas e de 

Salreu e dique Norte e das estruturas hidráulicas primárias EHP1, EHP3, EHP4 e EHP5, deverá ter em conta a 

variação permanente dos níveis de água devido à maré e aos ventos na ria de Aveiro. Nos diques de defesa contra 

cheias da MD do rio Vouga e da ME do rio Velho, para além dessa variação de nível as água na ria de Aveiro, estão 

também sujeitas aos níveis elevados provocados nos rios Vouga e Velho durante o escoamento das cheias, sendo 

que a construção das infraestruturas previstas no Sistema Primário de Defesa Contra Marés (SPDCM), deve ser 

efetuada antes de quaisquer outras intervenções. 
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3 CONDICIONANTES AMBIENTAIS À LOCALIZAÇÃO DO ESTALEIRO 

Com vista à minimização de impactes sobre o uso do solo, ordenamento do território e valores ambientais e patrimoniais 

em presença, a seleção do local para implantação do estaleiro deverá atender a condicionantes de natureza diversa e que 

se encontram representadas no Desenhos 40316-PE-0304-DE-001 a 40316-PE-0304-DE-006 (Reserva Agrícola 

Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Zona de Proteção Especial PTZPE004 – Ria de Aveiro, Sítio de Interesse para a 

Conservação PTCON0061 – Ria de Aveiro, Risco de Incêndio e Outras Condicionantes), em anexo. 

De acordo com a referida cartografia de condicionantes, constata-se que na área de estudo, objeto do Projeto de 

Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, deverá ser interdita a instalação de qualquer 

infraestrutura de apoio à obra, nomeadamente a instalação do estaleiro, dado o grau de condicionamento imposto não só 

pelas figuras de ordenamento do território (RAN, REN, Risco de Incêndio e Outras Condicionantes), como pela sua 

elevada sensibilidade ecológica. 

Atendendo a que as áreas de maior sensibilidade ecológica (PTZPE004 – Ria de Aveiro, SIC PTCON0061 – Ria de 

Aveiro), representadas nos Desenhos 40316-PE-0304-DE-003 e 40316-PE-0304-DE-004, extravasam, em ambos os 

casos, a área objeto de intervenção no âmbito do Projeto de Execução do Sistema Primário de Defesa do Baixo Vouga 

Lagunar, possuindo uma maior área de influência, a localização alternativa para o estaleiro deverá ser objeto de seleção 

criteriosa por parte da Entidade Executante (Empreiteiro), não sendo possível apresentar nesta fase uma localização 

preferencial para o mesmo. 

Deverá recorrer-se a áreas que são já objeto do mesmo tipo de utilização ou, em alternativa, a áreas degradadas e a 

recuperar (antigas pedreiras, p.e.). Independentemente do local onde venham a ser instalado o estaleiro, à semelhança do 

que acontece com qualquer outra infraestrutura de apoio à obra (áreas de empréstimo e depósito de materiais, acessos à 

obra, etc.), no final da empreitada o estaleiro deverá ser desativado, sendo reposta a situação inicial no local e garantida a 

sua recuperação biofísica e a sua integração paisagística.  
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4 PLANEAMENTO DO ESTALEIRO 

As ações a empreender no planeamento do Estaleiro para realização da Empreitada de Execução do Sistema Primário 

de Defesa do Baixo Vouga Lagunar, devem compreender um planeamento prévio do que resultará na preparação de um 

conjunto de projetos, planos e procedimentos. 

Neste capítulo são definidas as regras / especificações a atender para essa preparação. 

4.1 PROJECTO DO ESTALEIRO 

A Entidade Executante deverá elaborar o Projeto do Estaleiro atendendo ao previsto no Projeto de Execução e nos tomos 

dos Estudos Complementares do qual este Planeamento do Estaleiro faz parte integrante, apresentando-o para aprovação 

da Fiscalização no prazo previsto no Caderno de Encargos. 

Por Estaleiro entende-se os locais onde se efetuam os trabalhos de construção propriamente ditos, bem como os locais 

onde se desenvolvem atividades de apoio direto àqueles trabalhos.  

Na elaboração desse Projeto deverá ser seguida a legislação e regulamentação específica aplicável e as regras indicadas 

nomeadamente nas secções 2 e 3 respetivamente do Tomo 1 – Plano de Segurança e Saúde, e no caso de o Estaleiro 

ocupar total ou parcialmente vias públicas, deverá também ser tido em conta o Regulamento de Sinalização de Trânsito, 

incluindo eventuais regulamentos municipais existentes que a Entidade Executante deverá verificar da sua existência. 

Sem prejuízo da legislação e regulamentação aplicável que estabelecem valores limite inferiores ou superiores, o Projeto 

do Estaleiro tem que cumprir as regras indicadas neste Tomo 4, em particular as condicionantes ecológicas estabelecidas 

no capítulo anterior, assim como outras que a Fiscalização determine. 

O Projeto do Estaleiro deverá identificar e definir objetivamente através de peças escritas e desenhadas, a implantação e 

características das instalações de apoio à execução dos trabalhos incluindo os cálculos (estabilidade ou outros), quando 

necessário ou exigido pela Fiscalização, dos equipamentos de apoio fixos, das vedações/delimitações, das infraestruturas 

provisórias e de todos os outros elementos que as características dos trabalhos, os processos construtivos e métodos de 

trabalho a utilizar determinarem. O Projeto deverá prever obrigatoriamente em todas as entradas do Estaleiro, de 

sinalização de segurança e de Guarda que proceda ao controlo das entradas, de forma a assegurar que o acesso ao 

Estaleiro seja reservado apenas a pessoas autorizadas.  

4.1.1 Áreas de equipamentos coletivos 

4.1.1.1 Dormitórios 

Os dormitórios a instalar no Estaleiro, quando existentes, deverão dispor de meios de combate a incêndios adequados e 

em número suficiente, e respeitar as seguintes condições: 
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Volume mínimo ➔ 10 m3 por ocupante 

Pé-direito mínimo ➔ 3 m, podendo a Entidade Executante propor e a Fiscalização aceitar outro 
pé-direito desde que satisfeitas as restantes condições. 

Área mínima das janelas ➔ 1/10 da área do pavimento, devendo permitir a sua abertura, dispor de 
estores e ter um raio livre mínimo no exterior de 2,00 m medido a partir do 
eixo de cada janela. 

Afastamento mínimo entre camas  ➔ 1 m para camas simples e 1,5 m para beliches que não poderão ter mais de 2 
camas, devendo o espaço livre acima de cada cama ser no mínimo de 1,00 m; ao 
nível do piso as camas deverão ter altura mínima de 0,50 m na parte superior do 
colchão.  

 

No interior dos compartimentos de dormitório não é permitido a existência de aparelhos elétricos de queima do ar, 

nomeadamente aquecedores, fogões, etc..  

A utilização de contentores metálicos para dormitórios poderá vir a ser aceite pela Fiscalização desde que sejam 

garantidas adequadas condições de sombreamento pelo menos nos meses de Março a Setembro de cada ano. 

Se na obra existir guarda permanente, deverá ser prevista uma construção para lhe servir exclusivamente de local de 

repouso, com uma área não inferior a 6 m2 e com um pé-direito mínimo de 2,15 m. 

4.1.1.2 Instalações Sanitárias 

A Entidade Executante deverá disponibilizar instalações sanitárias adequadas, separadas por sexos se necessário, 

devidamente resguardadas das vistas e mantidas permanentemente em bom estado de limpeza e arrumação, e dispondo 

de água quente. 

Caso exista dormitório no Estaleiro, deverão prever-se instalações sanitárias em zona contígua aos mesmos, sendo 

obrigatório que o acesso dos dormitórios às instalações sanitárias contíguas seja feito através de zona coberta. Estas 

instalações sanitárias respeitarão as seguintes condições, considerando como ocupantes todos os trabalhadores 

deslocados que pernoitam no estaleiro: 

 

Pé-direito mínimo ➔ 2,60 m 

Lavatórios ➔ 1 unidade por 5 ocupantes 

Chuveiros ➔ 1 unidade por 10 ocupantes (com água quente e fria) 

Urinóis ➔ 1 unidade por 20 ocupantes 

Retretes ➔ 1 unidade por 10 ocupantes 

Altura mínima das divisórias entre chuveiros e entre retretes ➔ 1,70 m 

 

No Estaleiro de apoio deverão ser previstas ainda instalações sanitárias com as mesmas características e elementos 

acima referidos, considerando uma relação de 1:20 trabalhadores em simultâneo no Estaleiro. Deverá ainda considerar-se 

vestiários com área mínima de 1,00 m2 por cada 10 trabalhadores em simultâneo no Estaleiro e de um cacifo por cada um 

desses trabalhadores. Na ausência de registo e justificação por parte da Entidade Executante do número de trabalhadores 
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em simultâneo no Estaleiro, considerar-se-á o número máximo indicado na Comunicação Prévia, excluindo destes os 

ocupantes do dormitório registados. 

Nas frentes de trabalho, a Entidade Executante terá que montar instalações sanitárias adequadas para utilização dos 

trabalhadores, podendo as mesmas ser amovíveis. Estas instalações sanitárias devem dispor de água permanente e no 

mínimo de retrete e lavatório (integradas ou em separado) em número proporcional ao acima referido para o Estaleiro de 

apoio. Devem ser localizadas de forma a que a distância a pé entre os locais de trabalho e as instalações sanitárias seja 

no máximo de 5 minutos. 

Para a Fiscalização, deverão ser consideradas instalações sanitárias separadas e em local a decidir por esta, com as 

características e elementos acima referidos na relação de 1:10 pessoas da Fiscalização em permanência na empreitada, 

com o mínimo de uma instalação sanitária reunindo essas condições. 

4.1.1.3 Refeitório e Cozinha 

Todos os trabalhadores terão que dispor diariamente de condições para tomar as suas refeições, em locais e ambiente 

adequados, podendo adotar-se uma ou mais das seguintes soluções: proporcionar condições para os trabalhadores 

tomarem as suas refeições em restaurantes nas proximidades (1.ª opção); instalar refeitórios e respetivas cozinhas (2.ª 

opção); criar espaços para toma de refeições com condições adequadas (3.ª opção). 

A Entidade Executante deverá indicar e registar o número de trabalhadores para cada uma das opções adotadas de entre 

as acima indicadas (N1, N2 e N3, respetivamente para trabalhadores que tomam refeições em restaurantes, nos refeitórios 

do Estaleiro e outros espaços criados para o efeito), cobrindo o número máximo de trabalhadores indicados na 

Comunicação Prévia e tendo em conta as interrupções para refeições de acordo com o horário de trabalho aprovado e a 

simultaneidade de trabalhadores para tomarem as refeições (Ns). Na ausência de indicação do número indicado para Ns, 

ou não aceitação de justificação por parte da Fiscalização, considera-se Ns igual ao número máximo de trabalhadores 

indicado na Comunicação Prévia. 

A criação de espaços para toma de refeições (3.ª opção) poderá ser considerada apenas em casos devidamente 

justificados pela Entidade Executante e aceites pela Fiscalização, designadamente, a pedido de grupos de trabalhadores 

apresentado por escrito pelos representantes dos trabalhadores na empreitada, ou quando a distância das frentes de 

trabalho aos refeitórios não permita dispor de no mínimo 30 minutos de permanência dos trabalhadores nestes, tendo em 

conta o período de descanso previsto no horário de trabalho para a refeição e a deslocação dos trabalhadores em viaturas 

a disponibilizar pela Entidade Executante. A criação desses espaços será contudo obrigatória quando não for exigível a 

instalação de refeitórios de acordo com as condições a seguir referidas para estes. 

Esses espaços para toma de refeições deverão ser sempre cobertos e, sempre que necessário, protegidos das 

intempéries pelo menos nos lados de ventos predominantes, designadamente nos em períodos de chuvas. Deverão dispor 

de mesas e assentos em número igual ao dos trabalhadores que em simultâneo os utilizam, e deverão ser dotados de 

condições e meios para os trabalhadores prepararem as suas refeições, designadamente água em quantidade suficiente.  

A instalação de refeitórios e respetivas cozinhas é obrigatória sempre que (Ns-N1-N3) > 50 trabalhadores, devendo estes 

ser cobertos e abrigados das intempéries, dotados de água potável e dispondo de mesas e bancos em quantidade 

adequada ao número de trabalhadores que tomem as suas refeições em simultâneo. Junto aos refeitórios deverá existir 
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uma zona de cozinhas com chaminés e pias com água potável em quantidade adequada ao número de trabalhadores, 

onde estes possam preparar e/ou apenas tomar as suas refeições. Tanto os refeitórios como as cozinhas, devem dispor 

de portas de abrir para o exterior e meios de combate a incêndios adequados e em número suficiente.  

Os refeitórios e as cozinhas a instalar no Estaleiro respeitarão as seguintes condições, considerando como utilizadores 

todos os trabalhadores que tomam as suas refeições nos refeitórios: 

 

Pé-direito mínimo ➔ 2,60 m 

Lavatórios ➔ 1 unidade por 10 utilizadores 

Urinóis ➔ 1 unidade por 20 utilizadores 

Retretes ➔ 1 unidade por 20 utilizadores 

Área mínima de portas e janelas ➔ 
1/10 da área do pavimento com um raio livre mínimo no 

exterior de 2,00 m medido a partir do eixo de cada 
abertura 

 

As cozinhas deverão dispor de meios para preparação das refeições. 

4.1.1.4 Proteções coletivas 

A Lei-Quadro sobre Segurança, Higiene e Saúde em vigor determina a necessidade de o empregador aplicar, entre outras, 

as medidas necessárias de proteção coletiva visando a redução de riscos profissionais. Nesse diploma legal prevê-se 

também como princípio de prevenção geral que o empregador deve dar prioridade às medidas de proteção coletiva em 

relação às de proteção individual. 

O Plano de Proteções Coletivas a desenvolver pela Entidade Executante deverá definir objetivamente os equipamentos de 

proteção coletiva a empregar que deverão ser devidamente dimensionados e especificados, e identificar claramente os 

respetivos locais de implantação, em função dos riscos que os trabalhadores poderão estar expostos (risco de queda em 

altura, risco de queda de objetos, risco de eletrização / eletrocussão, risco de atropelamento, risco de afogamento, etc.). 

Os locais de implantação devem ser marcados sobre plantas do Estaleiro (incluindo áreas de trabalho), indicando-se ainda 

o tipo de proteção a utilizar em cada caso, incluindo, nos casos aplicáveis, as respetivas características técnicas e 

dimensionais, método de fixação, cálculos, processo de aplicação, etc..   

Sem prejuízo de outras proteções que a Entidade Executante entenda necessário, ou que a Fiscalização determine, na 

elaboração destes planos, a Entidade Executante deve atender ao seguinte: 

▪ Montar, em todos os trabalhos junto a vias com circulação de viaturas motorizadas (ou junto de linhas férreas com 

comboios em circulação, se for o caso), vedações provisórias de resguardo entre áreas de trabalho e essas vias, 

devendo as referidas vedações ser constituídas por forma a estabelecer um impedimento físico adequado para 

impossibilitar a aproximação dos trabalhadores e máquinas a essas vias. Estas vedações têm que ser montadas 

afastadas o máximo possível das vias de circulação (e, no caso de linhas férreas, no mínimo 2,00 m do carril mais 

próximo) e serem constituídas, por exemplo, por redes de polietileno cor laranja com o mínimo de 1,00 metro de 

altura ou New Jerseys de betão, nos casos em que o risco de aproximação de veículos seja mais elevado. 

▪ Todas as áreas com risco de queda em altura devem ser protegidas com sistemas de proteções coletivas 

adequadas, nomeadamente, guarda-corpos, etc.. 
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▪ Todas as áreas com risco de queda de objetos para vias de circulação rodoviária ou pedonal devem ser protegidas 

com sistemas de proteção coletiva adequadas, através da utilização de redes de proteção com malha 

suficientemente fechada.  

▪ Sempre que sejam utilizados guarda-corpos, estes deverão ser constituídos por elementos horizontais (barra 

superior a 1,00 m acima da plataforma de trabalho, barra intermédia a 0,45 m acima da mesma plataforma e rodapé 

com 0,15 m de altura) e elementos verticais rígidos. Os elementos horizontais (superiores e intermédios) deverão ser 

constituídos por material que resista a uma força horizontal de 1,50 kN/m, e os elementos verticais por material que 

resista à força resultante dos elementos horizontais que neles se apoiam. Entre os rodapés e os pavimentos 

respetivos não poderão existir folgas superiores a 5 mm. 

4.1.1.5 Proteções individuais 

Por Equipamento de Proteção Individual (EPI) entende-se qualquer equipamento ou seu acessório destinado a uso 

pessoal do trabalhador para proteção contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no desempenho 

das tarefas que lhe estão cometidas. 

Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos existentes não puderem ser evitados de forma satisfatória por meios 

técnicos de proteção coletiva ou por medidas, métodos ou processos de organização do trabalho (o Decreto-Lei nº 348/93 

de 1 de Outubro e a Portaria 988/93 de 6 de Outubro, definem regras de utilização dos equipamentos de proteção 

individual). Os EPI devem ser utilizados também como medidas preventivas complementares de outras sempre que se 

considere justificável. 

Na definição dos EPI que cada trabalhador deverá utilizar, deverão distinguir-se os de uso permanente e os de uso 

temporário. Os primeiros destinam-se a serem utilizados durante a permanência de qualquer trabalhador no Estaleiro, 

considerando-se no mínimo o capacete de proteção, botas com palmilha e biqueira de aço, vestuário de alta visibilidade na 

cor laranja e, no caso de trabalhos no interior dos túneis também EPI de proteção das vias respiratórias e pilhas 

individuais. Os segundos serão utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de tarefa que desempenha (por exemplo, 

uso de protetores auriculares quando em ambientes com elevada intensidade sonora) e dependendo das condições de 

trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito (por exemplo, uso de arneses de segurança na execução de 

trabalhos em altura em que não possam ser adotadas medidas de proteção coletiva). 

Antes da utilização de qualquer EPI, a Direção Técnica da Obra terá que assegurar que são transmitidas ao trabalhador 

que vai utilizar o EPI todas as instruções necessárias para o correto uso do equipamento e os riscos que esses EPI 

pretendem proteger face às tarefas que cada trabalhador irá desempenhar. Ao trabalhador caberá a responsabilidade de 

respeitar as instruções de utilização e participar todas as anomalias ou defeitos que detete no equipamento. 

4.1.1.6 Medicina no trabalho 

Nos termos da legislação vigente constitui obrigação da Entidade Executante empregadora assegurar a vigilância 

adequada da saúde dos trabalhadores em função dos riscos a que se encontram expostos, devendo para tal promover a 

realização de exames de saúde, tendo em vista verificar a aptidão física e psíquica dos trabalhadores, bem como a 

repercussão do trabalho e das suas condições na saúde. 

É assim obrigação da Entidade Executante assegurar que cada trabalhador da Obra possui aptidão física e psíquica para 

o exercício das suas funções. Na ficha individual de cada trabalhador terá que ser notada a data do último exame médico 
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a que o trabalhador foi sujeito e o resultado da inspeção médica, devendo ser anexada a cada ficha individual declaração 

assinada pelo Médico do Trabalho atestando a aptidão do trabalhador e a data da próxima inspeção médica.  

Os trabalhadores que sofram acidentes que resultem em incapacidade temporária por um período superior a 30 dias 

devem, antes de regressar ao trabalho ser sujeitos a inspeção médica. 

É responsabilidade da Entidade Executante proceder à verificação das fichas individuais de todos os trabalhadores na 

primeira semana de cada mês de forma a garantir que todos os trabalhadores têm as inspeções médicas válidas. 

A Entidade Executante deverá também organizar uma lista com todos os trabalhadores da Obra (próprios, 

subempreiteiros, tarefeiros, trabalhadores independentes), constituída pelo menos pelas seguintes colunas de informação: 

número de ordem, nome do trabalhador, data da última inspeção médica, menção apto ou não apto, data da próxima 

inspeção médica, registo de número de ordem de substituição (caso um dado trabalhador seja sujeito a nova inspeção e 

incluído novamente noutra posição da mesma lista). Todas as folhas desta lista deverão ser assinadas e datadas pelo 

Médico do Trabalho e pelo Diretor Técnico da Obra. 

4.1.1.7 Gestão de Alcoolémia 

De acordo com o Código do Trabalhos, a Entidade Executante deverá apresentar um Plano de Gestão de Alcoolémia, no 

qual definirá um conjunto de especificações e/ou um Código de Conduta dos Trabalhadores, destinados a proceder à 

monitorização do nível de alcoolémia dos trabalhadores. 

Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas durante o período de trabalho, nem iniciar o trabalho sob o efeito do 

álcool. 

4.1.2 Áreas de outros equipamentos de serviços 

4.1.2.1 Instalações de gás 

Caso se instalem botijas de gás industrial ou outro para o aquecimento de água ou preparação de refeições, estas 

instalações devem ser localizadas no exterior em compartimento devidamente protegido e fechado (com chave) mas 

devidamente arejados, por exemplo, com portas de rede metálica. Quando estes compartimentos sejam construídos 

“colados” a outras instalações deverá interpor-se uma “barreira” constituída por material com massa adequada para 

absorver impactos resultantes de eventuais explosões. A Entidade Executante deverá ainda inspecionar estas instalações 

pelo menos mensalmente, registando o resultado de tais inspeções 

4.1.2.2 Rede Provisória de Água 

A Entidade Executante deverá elaborar o projeto da rede de água potável e respetivos pontos de abastecimento e de 

distribuição (incluindo cálculos tendo em conta as capitações adequadas às necessidades, traçado, características da 

montagem, tipo de tubagem e acessórios), devendo ser acompanhado de uma memória descritiva e justificativa das 

soluções adotadas.  

Caso o abastecimento seja feito a partir da rede pública, deverá ser objeto de pedido junto da entidade da área 

competente para o efeito. Em caso contrário, deverá assegurar o controlo mensal da potabilidade da água através de 

testes apropriados efetuados por entidades ou pessoas competentes para o efeito, registando e afixando os resultados 

dos mesmos. Sempre que aplicável, deverá ser afixado junto aos pontos de distribuição e de forma bem visível, 

informação indicando “Água imprópria para consumo”. 
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A Entidade Executante tem que garantir que no Estaleiro de apoio e em todas as frentes de trabalho em laboração existe 

água potável em quantidade suficiente à disponibilidade dos trabalhadores.  

4.1.2.3 Rede Provisória de Esgotos 

A Entidade Executante deverá elaborar o projeto do sistema de rede de águas residuais (incluindo cálculos tendo em 

conta as capitações adequadas às necessidades, traçado, características da montagem, tipo de tubagem e acessórios) e 

respetivos pontos de destino, devendo ser acompanhado de uma memória descritiva e justificativa das soluções adotadas. 

Caso necessário, deverá obter a aprovação das entidades competentes. 

4.1.2.4 Rede Provisória de Eletricidade 

A Entidade Executante deverá elaborar o projeto das instalações elétricas (incluindo cálculos tendo em conta as 

necessidades, traçado, características da montagem – enterrado e/ou aéreo, tipo de rede e acessórios) e respetivos 

pontos de abastecimento e distribuição, devendo ser acompanhado de uma memória descritiva e justificativa das soluções 

adotadas. Deverá submeter esse projeto à aprovação das entidades competentes e à Fiscalização 

Para os trabalhos que se realizarem em período noturno ou em áreas interiores sem iluminação natural suficiente, o 

projeto das instalações elétricas deverá definir qual o sistema de iluminação a utilizar nas frentes de trabalho e nos 

caminhos de acesso e circulação de viaturas e de trabalhadores, devendo ter em conta os valores mínimos de Níveis de 

Iluminação (NI) das diferentes áreas de trabalho indicados no quadro a seguir. 

 

Espaços exteriores 
NI 

(lux) 
Espaços interiores 

NI 
(lux) 

Áreas e vias de circulação 10 Vias de circulação 40 

Áreas de realização de trabalhos 40 Escadas e áreas de armazenagem 60 

  Áreas de trabalho em geral, vestiários, sanitários, etc. 120 

  Áreas fechadas afetadas a trabalho permanente 200 

 

A Entidade Executante deverá efetuar o registo das medições efetuadas nas diferentes áreas de trabalho para comprovar 

os valores mínimos indicados, utilizando para o efeito um luxímetro calibrado. 

4.1.2.5 Limpeza e Recolha de Lixos 

A Entidade Executante deverá dar especial atenção às condições de trabalho dos trabalhadores, prevendo os meios 

necessários para manutenção e conservação de todas as instalações sociais e para uma adequada limpeza de todas as 

zonas de passagem ou permanência dos trabalhadores, incluindo as áreas de trabalho. 

Deverá também prever a recolha dos lixos em recipientes hermeticamente fechados e providenciar a sua remoção diária. 

A remoção deverá, sempre que possível, ser feita pelos serviços camarários devendo a Entidade Executante diligenciar, 

junto dos mesmos, tal serviço. 
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4.1.2.6 Parque de viaturas de passageiros 

O parque para estacionamento de viaturas de passageiros, se existir, será separado do parque de equipamentos e deverá 

ser próximo da zona social do Estaleiro e junto a um acesso. 

4.1.3 Instalações para o Dono da Obra e Fiscalização 

4.1.3.1 Montagem das Instalações 

▪ No estaleiro principal ou em local apropriado e aprovado pelo Dono da Obra e Fiscalização serão construídas 

instalações separadas para o Dono da Obra e Fiscalização; 

▪ As instalações deverão dispor, no mínimo, de quatro gabinetes com área unitária aproximada de 20 m2, assim como 

uma sala de reuniões com uma área mínima de 20 m2. As instalações deverão dispor de meios de climatização e 

iluminação adequados, circuitos de tomadas, central telefónica com duas linhas e cinco extensões e impressora A3 

multifunções a cores 

▪ As instalações deverão dispor de um sanitário masculino e outro feminino, equipado com lavatório, sanita e chuveiro 

abastecido de água, fria e quente e servido de esgoto satisfazendo em tudo os regulamentos em vigor; 

▪ Todos os gabinetes serão equipados com duas secretária, três cadeiras, uma estante e um suporte de parede para 

fixação de desenhos. A sala de reuniões deverá dispor de uma mesa para 12 lugares e ser equipada com pelo 

menos 12 cadeiras; 

▪ Na sala de reuniões ou noutro local destinado a esse efeito deverão ser instalados uma máquina de café, um 

frigorífico e uma banca lava-louça com água fria e quente; 

▪ Além das redes de abastecimento de água, saneamento, águas pluviais, electricidade e telefones, haverá uma rede 

de iluminação exterior montada e pronta a funcionar; 

▪ Todo o recinto das instalações deverá ser vedado e dispor de uma área destinada, no mínimo, ao estacionamento de 

8 viaturas ligeiras; 

▪ Deverá prever-se um local com iluminação própria para a montagem de um painel publicitário; 

▪ Deverá prever-se um local com iluminação própria para a montagem de uma vitrine da obra; 

▪ Constitui obrigação e encargo do Empreiteiro a obtenção dos espaços e/ou terrenos necessários e respectivas 

autorizações para a implantação e construção das referidas instalações; 

▪ O Empreiteiro não poderá, sem autorização do Dono da Obra, realizar qualquer trabalho que modifique as 

instalações eventualmente cedidas pelo Dono da Obra e será obrigado a repô-las nas condições iniciais uma vez 

concluída a execução da empreitada; 

▪ O Empreiteiro deverá pôr à disposição dos serviços de Fiscalização do Dono da Obra os meios informáticos de 

“hardware” e “software”, que permitam um funcionamento adequado, em cada momento, à estrutura organizativa 

sediada no local da empreitada, devendo no mínimo instalar o seguinte equipamento, sem prejuízo de por sua conta 

o reforçar se assim o entender: 

▪     1 (um) PC com: 

− processador i5 2.4GHZ ou superior; 

− monitor LED 19” ou superior 
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− teclado português, 102 teclas e rato incluído 

− 8 Gbytes de memória RAM ou superior 

− Disco SSD 120 Gbytes ou superior 

− Windows 10 

− 1 (uma) impressora laser tipo HP LaserJet Pro M177FW MFP 

− “software” para PC, incluindo últimas versões de Microsoft Word, Microsoft Acess, Microsoft Excel, Microsoft 

Project for Windows e “software” de planeamento que vier a ser utilizado pelo Empreiteiro 

− Modem e respetivo “software” 

− Ligação a um servidor de “Internet” 

▪ O Empreiteiro deverá ainda pôr à disposição do Dono da Obra e manter em bom estado de conservação e limpeza, 

10 (dez) conjuntos completos do equipamento individual de protecção, destinado às restantes entidades 

intervenientes bem como a visitas, que venham a ocorrer no decurso da obra, nomeadamente: capacete, colete de 

alta visibilidade, calçado de segurança impermeável. 

4.1.3.2 Conservação das instalações 

▪ A manutenção, conservação e limpeza de todas as instalações e, em particular no que se refere aos postos de 

trabalho; 

▪ A reparação e substituição de todo o equipamento e infraestruturas que se danifiquem por desgaste ou avaria; 

▪ Garantir a segurança e proteção permanente de todas as instalações enquanto durar a obra e for justificada a sua 

permanência; 

▪ Garantir o abastecimento de água potável, assim como de café e açúcar. 

▪ Fornecer e substituir todo o material de consumo em instalações sanitárias tais como toalhas, sabonetes e papel 

higiénico; 

▪ Transportar e remover para fora do local da obra e para locais apropriados e autorizados para o efeito todos os 

resíduos provenientes das limpezas e manutenção. 

4.1.3.3 Desmontagem e limpeza da área 

▪ A desmontagem e/ou demolição e remoção de todas as instalações destinadas ao Dono da Obra e Fiscalização; 

▪ O restabelecimento, nas condições iniciais, se necessário através de obras complementares, das áreas afetadas 

pela montagem e funcionamento das instalações, incluindo a reconstrução ou reparação de todos os danos 

causados pela duração e permanência dessas instalações, por forma a não lesarem legítimos interesses ou direitos 

de terceiros, assegurando o bom e eficaz aspeto geral. 
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4.1.4 Estaleiro propriamente dito 

4.1.4.1 Armazéns de Materiais 

Todos os materiais e equipamentos de pequena dimensão e/ou que possam deteriorar-se ao ar livre devem ser 

adequadamente organizados e arrumados em zonas de armazenamento fechadas. Os materiais perigosos devem ser 

separados dos restantes e devidamente resguardados e identificados. Poderão ainda ser consideradas áreas específicas 

para materiais e/ou equipamentos segregados. 

4.1.4.2 Ferramentaria 

As ferramentas e equipamentos de pequena dimensão devem ser guardados diariamente em zonas destinadas para o 

efeito as quais terão de ser fechadas. 

4.1.4.3 Estaleiro de Preparação de Armaduras 

No Estaleiro para preparação de armaduras devem ser previstas áreas organizadas para: 

▪ Depósito dos varões de aço organizado por baias para separação de varões por diâmetros; 

▪ Corte dos varões de aço; 

▪ Depósito de desperdícios; 

▪ Dobragem dos varões de aço; 

▪ Depósito de varões de aço dobrados; 

▪ Área de pré-fabrico das armaduras. 

4.1.4.4 Estaleiro de Preparação de Cofragens 

No Estaleiro para preparação de cofragens devem ser previstas áreas organizadas para: 

▪ Depósito de materiais para cofragens; 

▪ Depósito de painéis de cofragem pré-fabricados; 

▪ Área para execução e reparação de cofragens; 

▪ Depósito de cofragens fabricadas; 

▪ Depósito para cofragens usadas. 

4.1.4.5 Parques de Pré fabricados e Elementos Metálicos 

No Estaleiro devem ser previstas zonas para colocação de pré fabricados e elementos metálicos, as quais devem ser 

planeadas de forma que as peças Metálicas e os elementos metálicos, sejam arrumadas por tipos. Essas zonas devem 

ser acessíveis aos veículos utilizados no seu transporte, carga e descarga. 

Na zona dos parques de pré fabricados e elementos metálicos devem ser definidos caminhos de acesso de forma a 

possibilitar a carga e descarga de peças com segurança tendo em conta o referido no Plano de Acesso, Circulação e 

Sinalização adiante referido, devendo evitar se grandes deslocações dos elementos pré fabricados, principalmente os de 

maior dimensão. 
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Caso os mesmos sejam descarregados junto das zonas onde vão ser aplicados, a sua deposição não poderá ser feita 

próxima de valas ou cristas de taludes que apresente riscos de queda, soterramento ou interferência com as vias em 

exploração. 

Na organização destes parques, a Entidade Executante deverá considerar áreas específicas para armazenamento de 

material rodoviário específico de separação (New Jerseys/PMB, PMP) e de sinalização (sinais de trânsito). 

4.1.4.6 Parque de Equipamentos Móveis 

No Estaleiro será prevista zona de parque de equipamentos móveis destinada a estacionamento de todos os 

equipamentos sempre que não estejam a ser utilizados. 

Caso seja montado no Estaleiro cisterna para combustível esta deverá ser montada junto ao parque de equipamentos e 

disporá de meios de combate a incêndios. 

O estacionamento de equipamentos em linhas de resguardo requer a prévia autorização da Fiscalização e tem que ser 

sempre feita cumprindo todas as disposições regulamentares aplicáveis. 

4.1.4.7 Parques de Materiais 

Os materiais destinados a aplicação posterior deverão ser depositados em locais do Estaleiro devidamente arrumados e 

organizados tendo em conta as suas características e serão transportados para os locais de aplicação pelos meios mais 

adequados. 

4.1.4.8 Circulações Internas 

O Projeto de Estaleiro integrará a definição dos caminhos de circulação internos, devendo ser considerado o faseamento 

dos trabalhos e a necessidade de acesso de camiões. 
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DESENHOS 
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