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APA – ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO, S.A.

PROJECTOS DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO TERMINAL NORTE, DO

TERMINAL RO-RO, DO TERMINAL DE GRANÉIS SÓLIDOS E DO TERMINAL

DE GRANÉIS LÍQUIDOS DO PORTO DE AVEIRO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

RESUMO NÃO TÉCNICO

1. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) relativo aos Projectos de Execução da Ampliação do Terminal Norte, do Terminal
Ro-Ro, do Terminal de Granéis Sólidos e do Terminal de Granéis Líquidos do porto de
Aveiro.

Os projectos localizam-se na área portuária, numa zona denominada Ilha da Mó do Meio,
na freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo (FIG. 1).

As mercadorias a movimentar nos novos terminais (com excepção do tráfego ro-ro),
constituem já importantes tráfegos do porto. Verifica-se no entanto a necessidade da
ampliação da capacidade de movimentação destas mercadorias, como a construção de
terminais próprios, devido à procura que o porto tem tido e ao objectivo de com estas
novas infraestruturas se poder atrair novos tráfegos que rentabilizarão assim os
investimentos feitos.

A entidade responsável pelos projectos e pela sua construção é a APA – Administração
do Porto de Aveiro, S.A., que tem jurisdição sobre toda a área portuária, canais e esteiros
da ria de Aveiro e as suas margens, numa faixa de 50 m de largura.

O EIA realizado tem como objectivo principal a avaliação das soluções aprovadas para os
Projectos de Execução em termos dos seus efeitos no ambiente, propondo as medidas
consideradas necessárias para evitar ou atenuar os impactes negativos e maximizar os
impactes positivos.

O Resumo Não Técnico pretende, de uma forma simples e concisa, apresentar as
informações, conclusões e recomendações de maior relevo do Relatório Base do EIA.

Os estudos desenvolvidos no âmbito da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental
foram realizados pelas empresas AGRI-PRO Ambiente Consultores, S.A. e SEIA –
Sociedade de Engenharia e Inovação Ambiental, S.A..
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Os projectos em estudo estão contemplados nas propostas de ordenamento do Plano de
Ordenamento e Expansão (POE) do Porto de Aveiro, de 1998.

No contexto dos portos nacionais, o porto de Aveiro é o quinto porto no que se refere ao
movimento de mercadorias, sendo os principais tráfegos o de granéis sólidos, granéis
líquidos e carga geral convencional.

A conquista de uma maior quota de mercado passa pela criação de condições que
aumentem a sua competitividade nos serviços que presta, nomeadamente pela melhoria
das instalações portuárias e equipamentos disponíveis, facilidade da acessibilidade
marítima que permite aos navios, e da rede de acessibilidades terrestres.

O estudo de mercado, realizado no âmbito do POE, ressaltou a importância do porto de
Aveiro na zona Centro do país, com uma zona de influência próxima altamente
industrializada e grande geradora de tráfego marítimo.

Assim, a implantação dos projectos em estudo permitirá resolver os principais
estrangulamentos actuais no porto, nomeadamente a demora dos serviços prestados,
pela saturação dos cais e congestionamento dos terminais, e a inexistência de
equipamentos adequados e em número suficiente para as cargas e descargas.

Por outro lado, permitirá responder às solicitações previstas de tráfego portuário e criar
condições fortemente atractivas para conquistar novos tráfegos, gerados no espaço
nacional e Ibérico, numa perspectiva de crescimento da actividade portuária com o
arranque da movimentação do tráfego ro-ro1 e a criação de terminais especializados para
a movimentação de granéis sólidos, assim como a ampliação da actual capacidade de
movimentação de granéis líquidos e de carga geral.

3. ALTERNATIVAS ESTUDADAS E OPÇÕES

Na POE foi definido o arranjo geral portuário, com a afectação e ordenamento dos
espaços dos principais sectores de actividade.

No entanto, no decorrer do projecto foram estudadas soluções alternativas de localização
no interior da área portuária. Estas alternativas foram abandonadas por motivos técnicos,
como a pouca profundidade dos fundos, a mais difícil e demorada acessibilidade
marítima e a reduzida área terrestre disponível para a implantação das plataformas dos
Terminais. Também do ponto de vista ambiental a localização proposta no POE foi
claramente assumida, apresentando-se como muito mais desvantajosa a possível opção
por qualquer outra localização mais interior na ria de Aveiro, que teria uma maior
conflitualidade com os outros usos na área portuária, nomeadamente as actividades
recreativas e de pesca, e aproximaria de maneira muito sensível estas novas estruturas
das áreas urbanas.

                                                
1 Tráfego Ro-Ro (roll-on/roll-off) é todo o tipo de carga carregada/descarregada sobre rodas. É transportada,
regra geral, em navios especializados e apetrechados com rampas que possibilitam a carga/descarga
directamente para o cais.
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Por outro lado, os aspectos relacionados com os maiores riscos para a navegação de
outras soluções de localização e o carácter confinado da envolvente portuária,
introduzem claras desvantagens ao nível dos riscos de poluição.

Relativamente ao arranjo geral, as alternativas estudadas, prenderam-se no essencial
com a organização dos Terminais em terra, nomeadamente com a localização dos
edifícios, parques, etc., e com ajustes na orientação dos cais, afim de permitir manobras
de acostagem mais facilitadas e seguras.

As opções foram tomadas em estreita ligação dos projectistas com a APA, tendo o
processo sido acompanhado pela sua equipa ambiental na perspectiva de procurar
contribuir para que as soluções a adoptar fossem as mais vantajosas ambientalmente.

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO

A implantação dos projectos dos Terminais dos Granéis Sólidos, Granéis Líquidos, Ro-Ro
e a ampliação do Terminal Norte permite que todos os terminais sejam servidos pela
mesma bacia portuária, que resultará, no essencial, da ampliação da actual bacia do
Terminal Norte (FIG. 2).

A nova bacia portuária terá uma área superficial de cerca de 79 ha, fundos à cota –12 m,
referidos ao zero hidrográfico (ZH), e uma largura de acesso de 370 m.

A constituição da bacia será feita por dragagem dos sedimentos do fundo da actual bacia
portuária e dos materiais inertes que foram sendo acumulados na área da Ilha da Mó do
Meio. O volume total da dragagem a realizar é da ordem dos 10 000 000 m3, sendo os
materiais constituídos, na sua quase totalidade, por areias de grão variável de fino a
grosso por vezes com seixos, que serão depositados nos terrenos situados a Nascente
da bacia portuária. A camada superficial lodosa que ocorre, de forma e espessura
variável, será previamente saneada, sendo estes materiais transportados e depositados
fora da Barra de Aveiro.

Na dragagem serão utilizadas dragas de sucção com repulsão para aterro hidráulico
sobre os terrenos que marginam a zona de implantação dos projectos, sendo este o
equipamento usualmente utilizado no porto de Aveiro.

Relativamente às áreas terrestres, a ampliação do Terminal Norte ocupará uma área de
12,8 ha, com o prolongamento do actual cais de carga geral em cerca de 250 m e a
construção de um cais de serviço sensivelmente perpendicular ao anterior e com um
comprimento também de 250 m.

O Terminal Ro-Ro, incluindo o parque exterior de viaturas pesadas2 e o prolongamento
do cais, ocupará uma área em terra de 13,8 ha, tendo o cais um comprimento total de
cerca de 450 m, tendo-se optado por um sistema de pontão/rampa para carga/descarga
dos navios.

                                                
2 Não incluído nesta empreitada de construção, mas previsto ao nível de Estudo Prévio para compatibilização
com o Terminal Ro-Ro.
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FIG. 2
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O Terminal de Granéis Sólidos, será dividido em dois terminais independentes pelos
diferentes tráfegos que movimentarão: o Terminal Agro-Alimentar, a Poente, que ocupará
uma área de cerca de 7,25 ha com um cais de cerca de 450 m de comprimento; e o
Terminal de Cimento e Clinquer, a Nascente, com uma área de 7,87 ha e um
comprimento útil de cais de 300 m.

O Terminal de Granéis Líquidos ocupa uma área de cerca de 26 ha, com uma frente
acostável de 650 m e três pontes-cais afastadas entre si de 125 m.

Todos estes Terminais portuários estarão à cota geral de +5,0 m (ZH) e com as ligações
rodo-ferroviárias previstas no POE do porto de Aveiro, ficando a superfície totalmente
pavimentada e infraestruturada com sistemas de drenagem de águas pluviais. Toda a
área de intervenção, de cada um dos Terminais, disporá das redes de serviços e será
vedada, sendo os cais devidamente apetrechados com os equipamentos adequados.

Prevê-se que a construção decorra num prazo de três anos.

Consideram-se projectos complementares a estes Terminais, os projectos de acessos
rodoviários e ferroviários do porto de Aveiro, actualmente ainda em desenvolvimento.

5. DESCRIÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE

Os projectos localizam-se na Ilha da Mó de Meio, situada no interior da área do porto e
destinada única e exclusivamente a fins portuários.

Originalmente com características de sapal, a Ilha da Mó do Meio foi sofrendo
progressivas deposições de areias, tanto por fenómenos naturais como pela acção
humana, o que deu origem a sucessivos aterros e desaterros.

A Mó do Meio foi inicialmente terraplenada na década de 60 durante a construção do
Terminal Químico, tendo nos anos 80 sido novamente intervencionada com a construção
do Terminal Norte. Actualmente a antiga Ilha da Mó do Meio encontra-se já parcialmente
ocupada pelo Terminal Químico, por zonas de armazenagem e por depósitos provisórios
de inertes (actualmente a serem removidos) resultantes da construção do Terminal Norte
e das dragagens de manutenção dos canais de navegação, destinando-se a restante
área a zonas de expansão portuária.

Na zona de intervenção entre o Terminal Norte e o Terminal Químico observam-se assim
formações arenosas e inertes dragados da ria em depósito temporários.

A qualidade dos solos ocorrentes tem-se tornado cada vez mais reduzida, não
apresentando qualquer valor ou uso agrícola ou ecológico, desde que foram expropriados
para fins portuários.

O fundo da bacia é um complexo aluvionar lodoso, sendo a primeira camada pouco
espessa (4 m), constituída por lodos e areias finas lodosas, seguindo-se uma camada de
areias finas a médias até profundidades de 9 a 15 m, e uma camada de base mais
grosseira e bastante mais consolidada até profundidades de 18 a 32 m.
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Na região da ria não estão identificados riscos de actividade sísmica.

Em termos hidrográficos, a área de estudo situa-se no Baixo Vouga Lagunar, que contém
o sistema da ria de Aveiro, correspondente a uma laguna de águas pouco profundas que
se estende por uma vasta área e comunica com o oceano através de uma barra artificial.

A área de intervenção situa-se numa bacia portuária fechada numa zona ligeiramente a
montante da embocadura, classificando-se ainda como zona marinha, onde as
características da maré são do mesmo tipo das verificadas no litoral.

As correntes locais, no interior da bacia são muito fracas, sendo o abrigo completo. É, no
entanto, de referir, para além da corrente de maré gerada, o efeito induzido pelo vento,
durante períodos reduzidos, em grandes superfícies de água.

No que se refere ao regime sedimentar a principal fonte de depósito de sedimentos tem
sido o caudal resultante da erosão dos canais sob influência da maré, a que se adicionou
o contributo das linhas de água que drenam para a laguna.

Verificam-se temperaturas moderadas e a concentração de chuvas no Inverno. É
frequente a ocorrência de nevoeiro principalmente no Verão e períodos matinais,
confirmando a influência marítima da zona. O regime de ventos é também sazonal sendo
os rumos mais frequentes no Inverno de Sul e Oeste e no Verão de Norte.

Em termos de qualidade do ar verificou-se que na zona as emissões atmosféricas com
origem na actividade humana apresentam algum significado, verificando-se pontualmente
alguns problemas de poluição do ar, nomeadamente devido às actividades do porto e ao
tráfego rodoviário mas que não assumem muito significado pelas condições locais de
dispersão de poluentes.

Na zona, as águas superficiais são essencialmente utilizadas para pesca desportiva e
circulação de embarcações. Verifica-se ainda a captação de águas subterrâneas,
estando, no entanto, a maioria dos poços da área de intervenção já desactivados.

Apesar da situação crítica que se verifica em várias zonas mais interiores da ria e dos
seus principais afluentes, a qualidade da água na bacia de projecto não apresenta
factores significativos de contaminação microbiológica ou físico-química, estando muito
influenciada pela dinâmica de renovação das águas costeiras.

No que se refere às águas subterrâneas verifica-se alguma contaminação obrigando a
que estas águas sejam tratadas quando destinadas ao consumo humano.

Os sedimentos apresentam características de areia à entrada da bacia e de lodos no seu
interior, apresentando estes últimos o maior teor em matéria orgânica. Quanto à sua
qualidade, os sedimentos não apresentam qualquer contaminação (material limpo),
podendo ser depositados no meio aquático, reposto em locais sujeitos a erosão ou
utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas.

Na zona de projecto não foram identificados sinais evidentes de poluição ou deposição
de resíduos nas camadas superficiais dos terrenos.
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Em termos de ruído a vizinhança imediata da zona é classificada como “pouco ruidosa”,
não apresentado quaisquer problemas em termos de ruído. Esta situação é pontualmente
afectada em alturas de chegada de navios, com o acréscimo de veículos pesados e das
cargas/descargas das mercadorias.

Sob o ponto de vista ecológico os espaços a intervencionar estão profundamente
alterados pelo Homem, desde há décadas, tendo as comunidades biológicas existentes
reflectido os efeitos directos e indirectos dessas alterações. As únicas estruturas vegetais
que ocorrem são constituídas por espécies vulgares desprovidas de interesse
conservacionista. No mesmo sentido a fauna na Ilha da Mó do Meio e nos canais
adjacentes não apresentam características que lhe confiram especial interesse em
termos ecológicos.

No entanto, é de realçar que a área a intervencionar está integrada numa área muito
mais vasta, a ria de Aveiro, que apresenta características muito próprias e uma grande
importância ecológica.

Em termos paisagísticos é a própria ria de Aveiro o principal elemento estruturador da
paisagem, sendo composta por diversos canais, esteiros e ilhas. Na área de projecto e
envolvente verifica-se uma ocupação do território diferenciada, onde para além do meio
hídrico, se identificam áreas de serviços e portuárias, algumas de carácter industrial,
áreas urbanas e áreas de depósitos de inertes.

De acordo com as figuras de ordenamento da região verificou-se que a área de
intervenção se encontra na sua totalidade na área afecta ao porto de Aveiro.
Identificou-se, dentro da área portuária, na Carta de Condicionantes do Plano Director
Municipal de Ílhavo, uma estreita faixa regulamentada como Reserva Agrícola Nacional
(RAN). A área envolvente à área do projecto coincide com o limite da Zona de Protecção
Especial (ZPE) para a Conservação da Avifauna da Ria de Aveiro.

A área de projecto inclui-se na freguesia da Gafanha da Nazaré, no concelho de Ílhavo,
na região do Baixo Vouga. A região, concelho e freguesia têm registado um aumento
significativo do número de residentes, constituindo os residentes da Gafanha de Nazaré
cerca de 35% do total de residentes do município de Ílhavo.

A maior parte da população do concelho tem uma ocupação profissional na construção
civil e obras públicas e nas indústrias extractiva e transformadora, seguindo-se o
comércio e os serviços.

O Sector Comercial do porto de Aveiro confere um grande dinamismo a toda a região,
com uma zona de influência próxima altamente industrializada e grande geradora de
tráfego marítimo, permitindo o desenvolvimento de diversas actividades e servindo o
escoamento e recepção de produtos de diversas características.

A rede rodoviária da região é constituída por estradas de diversas classificações que
formam uma malha hierarquizada, oferecendo diversos níveis de serviço, procurando
garantir a acessibilidade necessária consoante as exigências da procura actual e
prevista.
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Em termos patrimoniais não se regista nenhuma ocorrência em termos histórico-
arquitectónicos, sendo apenas de mencionar o Forte Velho, um pequeno farolim,
actualmente em mau estado de conservação e abandonado.

Quanto ao Património Arqueológico, não foram identificados quaisquer vestígios
arqueológicos na área em estudo, que no entanto, pela influência da Barra de Aveiro, tem
potencial no que concerne a Arqueologia Subaquática, existindo na bibliografia
referências às diversas estruturas construídas ao longo dos tempos para tentar
regularizar a Barra e mesmo ao afundamento de navios.

6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES

Os projectos localizam-se numa zona em que a grande transformação e afectações ao
nível físico, ecológico e de qualidade do ambiente ocorreram com a construção dos
primeiros terminais portuários, nomeadamente o Terminal Químico (década de 60) e,
mais recentemente (década de 80), o Terminal Norte.

Genericamente, os impactes identificados são mais significativos na fase de construção,
devido às obras necessárias à constituição da bacia de manobra e das plataformas
portuárias, passando depois a pouco significativos na maioria dos factores ambientais
estudados. Nas áreas em que os impactes terão maior importância, estes poderão ser
minimizados pela aplicação das medidas propostas.

Para a constituição da bacia de manobra serão dragados cerca de 10 000 000 m3 de
sedimentos do fundo da actual bacia e de inertes em aterros na Ilha da Mó do Meio,
sendo este o trabalho que conduzirá a impactes mais sensíveis.

Os impactes sob o meio geológico são pouco significativos não se prevendo a afectação
de estruturas geológicas com especial interesse a preservar. Os materiais serão
facilmente dragados e depositados nos terrenos marginais com os equipamentos
usualmente utilizados no porto, não se prevendo atingir o substrato rochoso.

O excedente da materiais inertes poderá ser um impacte positivo pela sua desejável
utilização na construção civil, sem recurso à exploração de outros recursos naturais.

Também ao nível dos solos afectados, apesar da elevada área a ocupar, o impacte será
reduzido pelo seu actual uso e qualidade.

Apesar da alteração hidrográfica na zona de projecto, os impactes não serão
significativos, no contexto da ria. Não haverá interferência de nenhuma linha de água, ou
afectações sensíveis dos sistemas de drenagem, sendo apenas de referir a eliminação
localizada do aquífero superficial nas formações arenosas a remover e o eventual
rebaixamento do aquífero livre.

Em termos hidrodinâmicos o alargamento da bacia existente, pela sua localização
relativamente marginal aos canais de navegação, não faz antever quaisquer alterações
no regime, tanto durante a construção como durante a exploração dos Terminais.
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O regime sedimentar lagunar poderá ter alguma alteração durante a construção pela
perda de material dragado para o Canal Principal de Navegação. Durante a exploração,
apesar do elevado volume dragado, que a dinâmica sedimentar lagunar poderá
contrariar, conduzindo a situações de desequilíbrio no regime de transporte sedimentar,
estas não se afiguram importantes pela localização marginal da bacia e por actualmente
ser maioritariamente terra.

Os impactes na qualidade do ar durante a obra referem-se no essencial à emissão de
partículas e poeiras e de outros poluentes resultantes da circulação de veículos pesados
e restante maquinaria. Durante a exploração devem-se no essencial à circulação
automóvel, ao tráfego marítimo e às actividades dos Terminais.

Durante a construção aumentará a turbidez da água pela ressuspensão dos sedimentos,
podendo ainda ocorrer, durante a construção e exploração afectações devido a eventuais
derrames acidentais e pela deposição e/ou dissolução de materiais pulverulentos. De
qualquer modo, estas afectações ocorrerão na bacia, que por se tratar de uma área
confinada, reduz a afectação do Canal de Navegação e da laguna, não se repercutindo
estes impactes em zonas mais sensíveis da ria.

Relativamente às águas subterrâneas só ocorrerão afectações em caso de um
importante derrame acidental, que no entanto, é muito pouco provável.

Ao nível da contaminação dos solos, as afectações devem-se essencialmente a
descargas e/ou deposições inadvertidas de poluentes e resíduos, já que os sedimentos
que ficarão em depósito não apresentam contaminação.

Em termos de ruído não são expectáveis afectações pela distância a que se localizam as
áreas residenciais mais próximas.

Quanto à afectação dos valores ecológicos, tanto do ecossistema aquático como do
ecossistema terrestre, os impactes esperados são reduzidos, não sendo de prever
conflitos de usos ou perdas importantes de património ambiental, pela utilização actual da
área, ou repercussões nos restantes canais da ria, com maior sensibilidade ecológica.

Na paisagem os principais impactes resultarão da existência das obras propriamente
ditas e das alterações morfológicas e de ocupação do solo. A constituição de um aterro
de grande volume e altura para o depósito dos inertes dragados constituirá uma elevada
intrusão visual na paisagem.

O uso do território será no essencial mantido, já que se trata de uma zona portuária
destinada a futuras expansões, que agora se concretizam. Verificar-se-á a ocupação de
uma faixa ainda classificada como RAN na Carta de Condicionantes, apesar de se tratar
de uma área há muito expropriada para uso portuário.

Em termos socioeconómicos, a fase de construção caracteriza-se por algumas
afectações ao nível da perturbação do quotidiano das populações, das condições de
conforto e da acessibilidade, sendo no entanto pouco significativas pela distância a que
se localizam as áreas residenciais mais próximas. Apenas, nas ruas utilizadas as
perturbações poderão ser maiores, o que no entanto será pouco significativo face à
utilização preferencial da via de cintura portuária com ligação ao IP5, já com muito tráfego
de veículos pesados.
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Durante a exploração, os impactes socioeconómicos são globalmente positivos e muito
significativos pela consolidação da importância do porto de Aveiro no contexto dos portos
nacionais, pelo aumento do tráfego gerado e consequentemente pelo desenvolvimento e
dinamização da região Centro e a geração de novos postos de trabalho.

Ao nível do património, será afectado directamente o Forte Velho, devido à construção da
bacia de manobra, de que, atendendo ao seu valor histórico e etnográfico, será
construída uma réplica no Jardim de Oudinot. Quanto a eventuais vestígios arqueológicos
estes só poderão ser detectados durante os trabalhos de construção.

Da análise de risco preliminar realizada concluiu-se que a construção e exploração das
futuras plataformas e cais têm associados riscos pouco significativos e perfeitamente
aceitáveis desde que sejam cumpridas as normas de higiene e segurança aplicáveis.

7. PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES

As principais recomendações dizem respeito à fase de construção e estão principalmente
relacionadas com as obras de construção das plataformas e execução das dragagens e
com a localização e áreas de implantação dos estaleiros e acessos provisórios às obras,
de modo a reduzir a afectação da qualidade da água, ar e ruído, dos solos pela sua
potencial contaminação, dos valores ecológicos de zonas mais sensíveis da ria, e dos
valores arqueológicos eventualmente ocorrentes.

Também na escolha de localizações para estaleiros e acessos e na programação da obra
pretende-se evitar situações de perturbações e incómodo dos indivíduos residentes nas
áreas mais próximas à zona de intervenção.

No Relatório Base do Estudo de Impacte Ambiental são assim detalhadamente
identificadas todas as preocupações e atitudes a ter por parte dos empreiteiros durante a
construção, recomendando-se o acompanhamento por especialista ambiental e por
arqueólogo para verificação e aconselhamento da implementação das medidas de
minimização recomendadas no estudo e para apoio técnico sobre questões ambientais
que eventualmente surjam durante a fase de obra.

Como medidas importantes para a redução de impactes na maioria das áreas temáticas,
durante a fase de construção, identificam-se as relativas aos cuidados a ter durante a
execução das dragagens.

Decorrendo destes trabalhos, o impacte que se afigura mais sensível será paisagístico
pelo depósito dos materiais dragados em terreno marginal, criando-se uma elevação com
altura significativa (cerca de 22 m) e muito visível. Assim, recomenda-se que o aterro a
criar tenha uma altura máxima de 12 m, tal como os depósitos actualmente existentes no
local, podendo o restante material ser lançado fora da Barra para alimentação das praias,
depositado noutro local em terra, ou depositado no mar. Estas opções devem ser
pormenorizadamente estudadas afim de determinar qual a mais indicada em termos
técnicos e ambientais.



APA  –  ADMINISTRAÇÃO
DO PORTO DE AVEIRO, S.A.

Resumo Não Técnico
Projectos de Execução da Ampliação do Terminal Norte, do Terminal Ro-Ro, do Terminal de Granéis Sólidos
e do Terminal de Granéis Líquidos do Porto de Aveiro

12

Quanto à fase de exploração e considerando a futura utilização dos Terminais agora em
estudo, as principais medidas referem-se aos cuidados e normas a considerar no
desenvolvimento das soluções dos projectos e a sua integração no Plano de Emergência
Interno do Porto de Aveiro.

Foram ainda indicados os programas de monitorização a implementar durante as fases
de construção e exploração dos Terminais, que se referem ao controlo da qualidade da
água e dos sedimentos. Deverão ser implementados programas de controlo dos outros
parâmetros que vierem a ser identificados como sensíveis, durante a execução da obra
pela equipa de acompanhamento ambiental, e durante a exploração das unidades
industriais a instalar os Terminais nos respectivos processos de licenciamento.

Consideram-se assim que globalmente os projectos agora em apreciação se apresentam
como ambientalmente viáveis e previstos em todas as figuras de ordenamento existentes,
correspondendo a um elevado impacte socioeconómico positivo e a impactes ambientais
controláveis, verificando-se, da avaliação global de alternativas, que a alternativa sem
projecto se apresenta como a que gera impactes negativos mais elevados nos factores
de qualidade do ambiente, de ordenamento e socioeconómicos.

De facto, o impacte dos actuais projectos é pouco significativo relativamente às
transformações anteriores daquela zona da ria de Aveiro, tratando-se de uma intervenção
localizada e limitada numa área já muito alterada pela acção humana. Tendo, no entanto,
em conta a importância económica do porto de Aveiro na região Centro/Norte, a não
implementação dos projectos teria implicações muito negativas a este nível no futuro.
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