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1. INTRODUÇÃO
No âmbito da apreciação do RECAPE das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de
Peniche, relativo ao Processo de Pós Avaliação n.º 254, emitiu a Comissão de Avaliação o
Parecer Referência 1389/08/GAIA, datado de 30 de Julho de 2008, no qual considerou não ser
adequada a metodologia utilizada para efeitos do cumprimento de algumas das medidas de
minimização previstas.
Considerou ainda a necessidade de serem integradas no Projecto de Execução e no Caderno de
Encargos algumas das medidas previstas na DIA bem como outras propostas equacionadas na
7.ª reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento havida em 12 de Fevereiro de 2008 na
Câmara Municipal de Peniche, cuja acta se anexa.
Assinala-se ainda como relevante que a listagem de medidas de minimização bem como o
Plano de Monitorização apresentados neste Aditamento ao RECAPE substituem na íntegra os
apresentados no RECAPE.
O presente Aditamento ao RECAPE tem assim como objectivo dar cumprimento às
solicitações descritas no mencionado Parecer, centrando-se nos aspectos focados nesse
documento.
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2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO
O projecto localiza-se no istmo que liga a cidade de Peniche ao continente, no concelho de
Peniche e nas Freguesias de Ajuda, S. Pedro e Conceição.
O projecto corresponde à primeira fase das intervenções previstas no “Plano Orientador de
Recuperação e Integração do Fosso da Muralha de Peniche e Espaço Envolvente”, já aprovado,
estando contemplado nos objectivos fixados no Plano Director Municipal do Concelho de
Peniche.
O projecto consiste essencialmente na criação de um Plano de Água, destinado a utilização
pela náutica de recreio e a fruição visual, recriando um novo leito para o Fosso, e na melhoria
de algumas das actuais estruturas de atravessamento do Fosso e das zonas envolventes do
mesmo.
O Plano de Água terá um nível mínimo permanente de (+2.50 m)ZH, de modo a permitir a
entrada e saída de embarcações em qualquer nível de maré, e a garantir níveis mínimos de
qualidade da água, compatíveis com as utilizações previstas. Para tal será construída uma
eclusa na extremidade Sul, será removido material do leito do Fosso e proceder-se-á à
estabilização e consolidação das margens.
A área de intervenção tem um total de cerca de 6,5 ha, com uma configuração irregular e
alongada em planta, com desenvolvimento Norte-Sul em cerca de 1300 m, acompanhando o
desenvolvimento da muralha e com largura variável entre 30 e 80 m, consoante o contorno
desta e respectivos baluartes.
Na metade troço Sul do Fosso, até sensivelmente à Ponte Velha, o tirante mínimo de água será
de 1,5 m, o que implica uma cota de fundos de (+1 m) ZH. Na metade Norte o nível mínimo da
água será de 1 m, o que implica uma cota de fundos de (+1,5 m) ZH.
Para atingir estes objectivos o projecto propõe as seguintes intervenções:
(1) Reconstituição do leito do fosso, envolvendo:
•

Saneamento dos fundos actuais em toda a área do fosso, através da escavação /
dragagem e remoção dos sedimentos presentes sobre o substrato rochoso;

•

Demolição do campo de futebol e edifícios adjacentes.

(2) Construção da nova margem nascente do fosso, na extensão onde esta não se encontra
estabilizada, através de uma estrutura vertical em betão num troço de 60 m adjacente à
Ponte Velha, para norte, e construção de taludes naturalizados no troço restante até ao
limite norte (extensão de cerca de 650 m), reutilizando os materiais de escavação e
dragagem do fosso.
(3) Construção de uma eclusa na ligação ao porto de pesca, equipada com uma travessia
pedonal e ligação, igualmente pedonal, ao interior do Forte de Cabanas;
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(4) Construção de novas estruturas de travessia e fruição do fosso, incluindo a substituição
das actuais:
•

Remoção da comporta do Poceirão, e construção de uma nova travessia pedonal;

•

Demolição da Ponte Velha e construção de uma nova travessia, assegurando as
mesmas funcionalidades – tráfego automóvel e pedonal, e passagem das redes de
infraestruturas;

•

Construção de uma nova travessia pedonal na zona do actual campo de futebol,
complementada pela instalação de uma plataforma flutuante para apoio lúdico e
recreativo – esplanada e ponto de embarque de pequenas embarcações, tipo
“gaivotas” e canoas.

Na pormenorização da definição do contorno da margem do fosso, decorrente da passagem de
Estudo Prévio para Projecto de Execução, foi possível estabelecer uma implantação que,
envolvendo um ajuste da posição do talude, conduziu a uma optimização do balanço entre os
volumes de dragagem/escavação e os materiais depositados no local de obra. Assim, o volume
inicialmente estimado de materiais a dragar e escavar na fase de Estudo Prévio, cerca de
120.000 m3, foi reduzido, na fase de Projecto de Execução, para cerca de 73.000 m3.
No que se refere à eventual necessidade de dragagens de manutenção futuras, o Projecto prevê
que apenas poderá vir a ser necessário proceder a operações de remoção de sedimentos em
alguns pontos muito localizados, nomeadamente junto às descargas de águas pluviais que se
manterão no fosso, e junto à entrada da eclusa, do lado do porto, para permitir a normal
operação desta. Admite-se que a frequência destas operações de manutenção poderá ser
bastante espaçada (provavelmente a intervalos de vários anos), sendo os volumes a retirar
também reduzidos (inferiores, na sua totalidade, à dezena de metros cúbicos).
Durante a fase de exploração do Projecto a afluência de sedimentos ao fosso ficará restringida
ao material transportado pelas descargas de águas pluviais distribuídas ao longo de ambas as
margens (assinaladas nos Des. GE-1 a GE-3), já que, com a presença da eclusa, a eventual
admissão de sedimentos/areias com origem marinha para o interior do fosso está totalmente
colocada de parte.
Atendendo a que se está perante bacias de drenagem de dimensão relativamente pequena e em
terrenos urbanizados e, portanto, impermeabilizados na sua quase totalidade, os caudais sólidos
produzidos serão reduzidos. Quaisquer sedimentos transportados pelas drenagens depositar-seão nas zonas imediatamente adjacente às respectivas descargas, devendo prever-se a sua
remoção (através de equipamento de manobra simples, do tipo retroescavadora ou outro) caso
se verifiquem acumulações excessivas.
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3. CONFORMIDADE COM A DIA
3.1 Considerações gerais
A verificação da conformidade com as medidas constantes da DIA, e ainda com algumas
recomendações adicionais propostas no Relatório da Comissão de Avaliação, no âmbito do
Processo de Pós-Avaliação, é apresentada no presente capítulo em complemento da informação
já anteriormente constante do RECAPE.
Para facilitar esta verificação apresenta-se primeiro uma listagem completa de todas as medidas
e recomendações, devidamente identificadas, com indicação abreviada do modo como foram
levadas em conta, e, em seguida, apresenta-se uma descrição mais detalhada, complementar à
apresentada no RECAPE, de algumas questões que, de acordo com o Relatório do Processo de
Pós-Avaliação, naquele não se encontravam desenvolvidas com o grau de detalhe adequado,
referentes quer a medidas de minimização quer a estudos complementares.
De seguida é apresentado um inventário completo das medidas de minimização adoptadas e
uma transcrição completa das Cláusulas Ambientais constantes do Caderno de Encargos da
Empreitada, que vêm substituir integralmente os elementos correspondentes apresentados
originalmente no RECAPE.
A organização do presente documento segue assim aquela já adoptada no RECAPE e constante
do Anexo IV da Portaria nº 330/2001, e 2 de Abril.

3.2 Verificação da conformidade do Projecto com a DIA e com o Parecer ao RECAPE

1

Para facilitar a verificação do cumprimento das medidas constantes da DIA, bem como
daquelas constantes do Relatório da Comissão de Avaliação (Processo de Pós-Avaliação), nos
quadros seguintes são listadas essas medidas, identificadas por numeração sequencial atribuída
ao conteúdo do documento original da DIA, que se apresenta em Anexo (que corresponde
também à metodologia adoptada no referido Relatório da Comissão de Avaliação).
Estes quadros contêm uma coluna com uma referência à componente do Projecto (tal como
anteriormente descritas no capítulo 2 do presente documento), ou da fase a que respeitam
principalmente, de acordo com a seguinte sistematização:

1

•

(Reconstituição do) Fosso – medidas que respeitam essencialmente às operações de
escavação, dragagem, demolições e depósito dos materiais resultantes;

•

Eclusa – medidas que respeitam essencialmente às operações envolvidas na construção
da eclusa;

Parecer Referência 1389/08/GAIA, datado de 30 de Julho de 2008 da Comissão de Avaliação
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•

Margem - medidas que respeitam essencialmente às operações envolvidas na
construção da nova margem nascente do fosso;

•

Travessias - medidas que respeitam essencialmente às operações envolvidas na
construção das novas travessias do fosso;

•

Geral Obra – medidas que se aplicam à generalidade das operações envolvidas na
execução da obra, incluindo a gestão do estaleiro;

•

Exploração – medidas que se aplicam à fase de exploração do Projecto.

Esta sistematização é depois seguida também na abordagem mais detalhada de algumas
questões referentes à descrição das características do Projecto que asseguram a conformidade
com a DIA.
Na última coluna dos quadros são identificados os documentos (Projecto, Caderno de
Encargos, RECAPE ou o presente Aditamento ao RECAPE), e locais exactos em tais
documentos, onde cada medida é contemplada. Sempre que, nesta coluna, aparece apenas a
referência “Aditamento ao RECAPE” é porque a mesma se encontra referida apenas nos
Quadros 4 a 6, relativos às medidas de minimização a implementar nas fases da Empreitada
(antes e durante a obra) e de exploração do Projecto.
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Quadro 1 - Inventário das condicionantes da DIA
Inventário das condicionantes da DIA

Componente
ou fase

Documento

1

Caracterização e quantificação dos sedimentos a remover.

Fosso

RECAPE
secção 3.3.1

2

Procedimentos a adoptar na recolha, deposição temporária, transporte e
destino final dos sedimentos contaminados bem como a indicação do seu
destino final.

Fosso

RECAPE
secção 3.3.2

3

Localização em planta dos equipamentos colectivos situados na área de
influência do projecto, considerando designadamente a área de implantação
e envolvente e os circuitos associados à fase de construção.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1
FIG. 1

4

Localização em planta das vias de acesso a serem utilizadas para a
construção e indicação da sua capacidade de carga, valor da carga actual e
acréscimo previsto e beneficiação requerida.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1
FIG. 1

5

Desenvolvimento da análise da afectação de infra-estruturas e actividades
existentes e consideração da necessidade do seu restabelecimento.

Geral Obra

RECAPE
secção 3.3.5

6

Aprofundamento da análise da situação de substituição de estruturas
existentes e que constituem acessos actualmente utilizados considerando
alternativas a utilizar ou outra situação de minimização.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1

7

Calendarização da obra.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.2
Quadro 3

8

As escavações e dragagens deverão ser cuidadosamente executadas,
adoptando as medidas cautelares propostas no Estudo Prévio no que
respeita ao afastamento do equipamento relativamente à muralha e à não
retirada directa do material junto a esta, deixando aí uma espécie de
“banquetas”, de modo a salvaguardar qualquer risco para aquela
estrutura.

Fosso

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.1
Caderno de Encargos
(3.8/3.6)
Secção 4.2.1. das Peças
Escritas do PE e, Des.
OM-4 – Perfis

9

O material sobrante das operações de escavação/dragagens deverá ser
gerido de acordo com o expresso no Despacho Conjunto dos Ministérios do
Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, publicado no DR II Série, n.º 141,
de 21 de Junho de 1995.

Fosso

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.1
RECAPE secção 3.3.2
Caderno de Encargos
(3.8/5.2)

10

Adoptar as medidas propostas no Estudo Prévio no que respeita à
impermeabilização das margens dos perfis “naturalizados”, no sentido de
se evitar fugas de água.

Margem

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.3

Eclusa

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.2
Caderno de Encargos
(3.7/2.1)
Secção 4.6.6. das Peças
Escritas do PE

11

As tubagens a inserir no aterro provisório devem ser correctamente
dimensionadas e mantidas desimpedidas e em bom estado de escoamento, a
fim de não serem alteradas as actuais condições de inundação do fosso.
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(cont.)
Eclusa

Aditamento ao RECAPE
secção 3.3.2
Caderno de Encargos
(3.7/2.2)

13

Proceder à recolha periódica de materiais em flutuação que se acumulem no
fosso.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.4)

14

Reduzir tanto quanto possível a duração das operações de escavação e
dragagem.

Fosso

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.8/3.1)

15

Utilizar equipamento e métodos de dragagem adequados à não dispersão dos
sedimentos na coluna de água (de preferência dragas de baldes, “clamshell”
ou outros equipamentos que não obriguem à fluidificação dos dragados).

Fosso

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.8/2.1)

16

Adopção de medidas para as operações de dragagem de modo a evitar a
transferência de poluição do fosso para a bacia portuária.

Fosso

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.8/3.3, 3.4 e 3.5)

17

Privilegiar a utilização dos produtos de escavação e dragagem na própria
obra.

Fosso

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.1
Secção 4.2.1. das Peças
Escritas do PE

18

Adoptar medidas preventivas de forma a salvaguardar eventuais derrames de
matérias perigosas (combustíveis, lubrificantes, entre outros).

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.4/3.4)

12

Adoptar medidas de protecção para evitar eventuais erosões junto aos
extremos destas tubagens, nas zonas de chamada e saída, face às correntes
potencialmente elevadas.

19

Manutenção dos equipamentos em bom estado de funcionamento.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.5/2.1)

20

Proibição de descargas de águas residuais do estaleiro no fosso, e adopção
de sistemas que permitam a recolha das drenagens superficiais deste, de
modo a evitar a escorrência de poluentes para o fosso.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.4/3.1)

Exploração

Aditamento ao RECAPE

Exploração

Aditamento ao RECAPE

Exploração

Aditamento ao RECAPE

Exploração

Aditamento ao RECAPE

25

Adopção do Plano de Monitorização da qualidade da água, e eventual
ajustamento da gestão da eclusa / plano de água em função dos resultados
obtidos.

Exploração

Aditamento ao RECAPE
Secção 4.1 (em especial
4.1.5)

26

Cumprir a legislação em vigor relativamente à qualidade do ar,
designadamente o Decreto Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, e as Portarias n.os
1058/94, de 2 de Dezembro, 125/97, de 21 de Fevereiro, 399/97, de 18 de
Junho e pelo Decreto Lei n.º 273/98, de 2 de Setembro, que fixam os valores
limite e valores guia dos níveis de concentração para os poluentes SO2, CO,
NO2 e partículas em suspensão.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.5/2.3)

27

Assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e toda a
maquinaria de apoio à obra.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.5/2.1)

28

Limitar a velocidade de circulação dos veículos, tendo em consideração que
as emissões de poeiras aumentam linearmente com a velocidade.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.2)

21
22
23
24

Adoptar para as dragagens de manutenção medidas (aplicáveis) equivalentes
às descritas atrás para a dragagem inicial.
Proibição de manipulação de óleos e combustíveis no interior do fosso.
Proibição de descargas de águas residuais geradas a bordo de embarcações
que eventualmente entrem no fosso.
Proibição de entrada de embarcações a motor na zona norte do fosso (para
além da Ponte Velha / Rodoviária).
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(cont.)
29

Transportar os materiais em camiões com caixa de carga tapada, sempre
que possível.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.1)

30

Reduzir as alturas de queda na carga e descarga de inertes e outros
materiais pulverulentos de modo compatível com as condições técnicas de
operação.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.5)

31

Assegurar a rega controlada e regular, nomeadamente em dias secos e
ventosos, da área afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, a
acumulação e a ressuspensão de poeiras (acessos não pavimentados,
áreas de circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra, zonas de
carga, de descarga e de deposição de materiais de construção e de
materiais residuais da obra, zonas de escavação, entre outros).

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.5)

32

Não realizar queimas a céu aberto de todo o tipo de materiais residuais
da obra.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.6)

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE

Exploração

Aditamento ao RECAPE

Exploração

Aditamento ao RECAPE

Exploração

Aditamento ao RECAPE

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.2)

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.5/2.2)

37

Para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente confinadas a um
determinado espaço, analisar a viabilidade de colocação de barreiras
acústicas, as quais deverão possuir características de absorção sonora.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.1)

38

Organização de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que
operem ao ar livre, de modo a reduzir na fonte a geração de ruído que
possa afectar as zonas adjacentes à obra.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.5/2.4)

39

Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção
recomendados pelo fabricante para cada um dos equipamentos mais
ruidosos que sejam utilizados nos trabalhos.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.5/2.1)

40

Na fase de construção deverá reduzir-se ao mínimo possível as
perturbações no habitat circundante, restringindo as alterações apenas
ao estritamente necessário.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.9)

41

Interditar o depósito de dragados em áreas incluídas no Sítio Peniche /
Santa Cruz.

Fosso

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.8/5.4)

42

Prospecção sistemática das áreas a afectar no decurso da obra e ainda as
correspondentes, à construção e/ou melhoria dos acessos à obra, ao
estaleiro e aos locais de depósito de inertes.

Fosso / Geral
Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.2/3.1.1)

33
34
a)
34
b)
34
c)
35

36

Proceder o mais rapidamente possível ao transporte do excesso de
materiais para os respectivos locais de depósito.
Imposição de um limite de velocidade reduzido para as embarcações a
motor no interior do fosso.
Proibição da entrada de embarcações a motor para norte da Ponte Velha
/ Ponte Rodoviária.
Proibição de circulação no fosso de motas de água.
As actividades ruidosas só poderão ter lugar entre as 7 horas e as 18
horas de dias úteis [caso se pretenda prolongar este período deve ser
solicitada, à Câmara Municipal ou Governo Civil, Licença Especial de
Ruído (L.E.R.)].
Os equipamentos deverão possuir indicação, aposta pelo fabricante ou
importador, do respectivo nível de potência sonora – conforme artigo 14º
do RLPS – que deverão cumprir os valores limites constantes do Quadro
1 e 2 do Anexo II da mesma legislação.
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43

Medida adoptada
Prospecção arqueológica subaquática visual e electromagnética integral
parcialmente
tendo por
(através da instalação de eixos pré-definidos, com um espaçamento
base a decisão tomada
máximo de 5 metros) das áreas de afectação directa e indirecta do
na 7.ª reunião da
projecto, bem como de todas as áreas a afectar indirectamente,
Comissão Técnica de
nomeadamente acessibilidades, locais de implantação de estaleiros,
Acompanhamento
depósitos de dragados, etc. A detecção de anomalias visuais e de massas
havida em 12 de
metálicas enterradas deverá ser representada em cartografia, contendo
Fosso / Eclusa Fevereiro de 2008 na
dados batimétricos bem como georeferência de cada anomalia detectada
Câmara Municipal de
com respectiva descrição para posterior confirmação, se necessário,
Peniche
através de sondagem por escavação. Esta metodologia poderá ser
Aditamento ao RECAPE
substituída pelo recurso à utilização de meios de detecção geofísica,
Secção 3.3.1
nomeadamente o Sonar de Varrimento Lateral e Magnetómetro. De
qualquer das metodologias utilizadas deverá resultar a prospecção
Caderno de Encargos
integral sistemática das áreas de afectação do projecto.
(3.2/3.1.2)

44

Aditamento ao RECAPE
Em caso de não ser possível determinar a importância científica e
patrimonial das ocorrências então identificadas deverão ser efectuadas Fosso / Eclusa
Caderno de Encargos
sondagens de diagnóstico.
(3.2/4.5)

45

46

47

48

49

Todas as operações que impliquem movimentações de terras
(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de inertes, etc.)
deverão ter acompanhamento arqueológico integral, não apenas na fase
de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação
Fosso
de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamento
deverá ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente
de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento
de todas as frentes.
Providenciar o acompanhamento da obra em meio aquático, encharcado,
húmido e zonas de interface com o meio terrestre, por um arqueólogo com
experiência na área da arqueologia subaquática, de todos os trabalhos de
construção que impliquem dragagens, revolvimento de solos,
nomeadamente a abertura fundações e assentamento de estacaria, bem
Fosso
como eventuais zonas de empréstimo de terras. O acompanhamento
deverá ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente
de obra a decorrer em simultâneo terá de existir um arqueólogo por
frente de obra.
Se na fase de construção, nomeadamente durante a execução das
dragagens, abertura de fundações e assentamento de estacaria, bem como
eventuais zonas de empréstimo de terras, forem encontrados vestígios
arqueológicos, as obras serão suspensas ficando o Dono da Obra
obrigado a comunicar, de imediato ao Centro Nacional de Arqueologia
Fosso
Náutica e Subaquática - CNANS, as ocorrências. Os trabalhos
arqueológicos deverão seguir uma metodologia compatível com a
natureza do achado, tendo em conta a hierarquização da sua importância
científica e patrimonial, procedendo-se depois à sua avaliação, registo
gráfico (cartografia, desenho e fotografia) e eventual remoção.
Caso seja possível, a draga deverá ser equipada com um dispositivo de
visualização tridimensional, Obstacles Avoidance Sonar - OAS, que
Fosso
permita detectar eventuais vestígios arqueológicos submersos, não
identificados nas campanhas de prospecção arqueológica.
Como medida de mitigação de um eventual impacte negativo das
correntes de enchimento e esvaziamento do fosso sobre a estabilidade do
lugre Compostellana ll, na fase de Projecto de Execução, deve ser
realizado um estudo sobre a velocidade destas correntes na área em
causa. Caso esse estudo revele que a intensidade das correntes poderá ser
potencialmente prejudicial para aquele efeito, deverão ser tomadas as
Fosso / Eclusa
devidas medidas de protecção, incluindo a monitorização regular e
sistemática da evolução da situação. Adicionalmente, e com vista a
possibilitar uma avaliação mais rigorosa dos potenciais impactes nesta
embarcação, deve.ser efectuado o seu levantamento arqueográfico prévio,
de modo a identificar detalhadamente a estrutura, sua localização exacta
e estado de conservação.

RECAPE das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche - Aditamento

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.2/4.1 e 4.3)

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.2/2.1 e 4.3)

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.2/4.4 e 4.5)

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.8/2.2)

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.3
Caderno de Encargos
(3.2/3.2.1 e 3.2.2)
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(cont.)

50

51

52

53

Devem ser cumpridas as medidas cautelares previstas no Estudo Prévio,
nomeadamente a manutenção de uma distância mínima de segurança (de
alguns metros) entre a operação dos equipamentos de escavação /
Fosso / Eclusa
dragagem e a muralha, a não remoção directa de uma banqueta de
sedimentos a esta adjacente, e a não drenagem do fosso, mantendo
ininterruptamente a sua inundação com a maré
Avaliar se, do lado oposto/montante, irão ocorrer alterações que possam
contribuir para um acréscimo de impulsos sobre a muralha e ainda os
efeitos nefastos resultantes da movimentação de veículos de transportes,
maquinarias e equipamentos a operarem nas vizinhanças das muralhas
Recuperação da cantaria das Muralhas - Durante as operações de
dragagem/escavação do fosso deverá ser efectuado o resgate da cantaria
das Muralhas (em particular das guaritas) que ao longo do tempo se foi
depositando no leito, de modo a possibilitar a posterior reconstrução
(pelas entidades com competências na gestão e recuperação do
património arquitectónico) das Muralhas com materiais originais
Implantação de barreiras visuais (tapumes) envolventes ao estaleiro e à
zona de intervenção, que impeçam a visualização das obras pelos
observadores que se localizam na sua envolvente, de forma a sentir-se
com menor intensidade a desorganização paisagística resultado da fase
de construção.

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.1
Caderno de Encargos
(3.8/3.6)
Secções 4.2.1. e 4.6.6
das Peças Escritas do PE
e, Des. OM-4 – Perfis

Fosso

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.1

Fosso

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.4/4.6)

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.3)

54

Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja
para armazenar materiais e parqueamento de maquinaria, entre outras
acções relacionadas com a fase de construção.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.7)

55

Execução do projecto de integração paisagística, utilizando sempre que
possível flora local.

(---) / Margem

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.3

56

Implantar o estaleiro, preferencialmente, na localização apresentada no
Aditamento ao EIA, uma vez que se trata de uma zona industrial, próxima
do local de intervenção e afastada dos espaços urbanos existentes

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1
Caderno de Encargos
(3.4/2.1)

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1
FIG. 1
Caderno de Encargos
(3.6/2.4)

57
58
59

Localização em planta dos percursos para os equipamentos colectivos,
considerando designadamente a área de implantação e envolvente e os
circuitos associados à fase de construção
Indicar o tipo e quantidade de equipamento e veículos de construção civil
a serem utilizados em obra
Localização em planta das vias de acesso a serem utilizadas para a
construção e indicação da sua capacidade de carga, valor da carga
actual e acréscimo previsto e beneficiação requerida

60

Escolha de percursos rodoviários menos penalizantes para as populações
e para o restante tráfego, evitando, se possível, o atravessamento de
povoações

61

Definir e realizar a movimentação de camiões e máquinas pesadas
sempre que possível por vias pavimentadas e consolidadas, de forma a
reduzir a emissão de poeiras

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.4)

62

Implantar um sistema de lavagem, à saída da área afecta à obra, antes da
entrada na via pública, dos rodados de todos os veículos e de toda a
maquinaria de apoio à obra, especialmente em dias chuvosos e propícios
à acumulação de lamas nos rodados.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.3)
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63

64

65

Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra,
especialmente quando nela forem vertidos materiais de construção ou
materiais residuais da obra, no sentido de evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento quer por acção de
circulação de maquinaria e veículos de apoio à obra.
Desenvolvimento da análise da afectação de infra-estruturas e
actividades existentes e consideração da necessidade do seu
restabelecimento.
Aprofundamento da análise da situação de substituição de estruturas
existentes e que constituem acessos actualmente utilizados considerando
alternativas a utilizar ou outra situação de minimização.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.8)

Geral Obra

RECAPE secção 3.3.5

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1

66

Confirmação do prazo e ocorrência da fase de construção e análise face à
afluência de população e intensidade de circulação na área afectada.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1

67

Utilização de velocidades reduzidas no atravessamento de aglomerados
populacionais em geral, e junto a pontos sensíveis: escolas, hospitais,
entre outros.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.2 e 2.4)

68

Utilização de sinalização adequada, diurna e nocturna, nos acessos ao
estaleiro e na área delimitada para execução das obras.

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/2.1.2)

69

Plano de Monitorização da qualidade da água

Exploração

Aditamento ao RECAPE
Secção 4.1

70

Plano de Monitorização do ambiente sonoro e vibrações

Geral Obra

Aditamento ao RECAPE
Secção 4.2

71

Aditamento ao RECAPE
Os projectos de Assinalamento Marítimo das obras e da nova
Secção 3.3.4
configuração portuária deverão ser apresentados à Autoridade Marítima
Fosso / Eclusa
Local, ou seja à Capitania do Porto de Peniche, em tempo para que
Secção 4.6.5 das Peças
possam estar implementados atempadamente
Escritas do PE

72

Concluída a intervenção, devem ser apresentados ao Instituto
Hidrográfico os novos elementos topográficos e hidrográficos por forma
Aditamento ao RECAPE
a actualizar os documentos náuticos oficiais (Cartas Náuticas Oficiais, Fosso / Eclusa
Secção 3.3.4
Roteiro da Costa de Portugal - Portugal Continental e Lista de Luzes).

No que se refere às recomendações constantes do Parecer da Comissão de Avaliação que vêm
complementar ou especificar mais detalhadamente algumas das questões levantadas na DIA, o
quadro seguinte confere-lhes um tratamento equivalente ao atrás apresentado para as medidas
constantes da DIA. Como referência utilizou-se a mesma numeração da medida da DIA a que
se referem, codificação, aliás, também adoptada no referido Parecer.
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Quadro 2 – Outras condicionantes indicadas pela CA no Parecer ao RECAPE
Outras condicionantes indicadas pela CA no Parecer 1389/08/GAIA

(8)

(42)

(45)

(47)

(49)

(51)

(70)

Os trabalhos de dragagem e escavação deverão ter início na zona entre a
entrada Norte e a Ponte Velha, área com maior potencial arqueológico,
permitindo acautelar assim o desenvolvimento atempado dos trabalhos
arqueológicos.

Atendendo a que na zona proposta para estaleiro existem no subsolo
vestígios arqueológicos (Depósito Funerário “El Vencejo” e Casas do
Sal) muito susceptíveis de serem afectados por pressões na superfície,
deverá a ocupação do estaleiro considerar esta limitação abstendo-se de
desenvolver actividades susceptíveis de gerar pressões na superfície que
deformem o pavimento, o qual é actualmente utilizado para
estacionamento de automóveis.
Salienta-se que qualquer intervenção efectuada directamente sobe o
Monumento Classificado, nomeadamente todos os trabalhos de desmonte
de estruturas que se encontram adossadas às muralhas, tais como as que
se relacionam com o campo de futebol, a eventual adaptação da
passagem de ligação da Ponte Pedonal 2 ao interior da muralha, bem
como o retauro de paramentos, deverão ser objecto de apreciação pela
Tutela no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA).
Deverá ser delimitada uma área, na zona do fosso, para a criação de um
espaço submerso (reserva/laboratório), onde se possam depositar
transitoriamente eventuais achados com potencial valor arqueológico.
É fundamental acautelar que na fase de exploração, sempre que seja
necessário proceder à dragagem do lado do porto, sejam alertadas as
entidades competentes para o devido acompanhamento das referidas
dragagens por arqueólogo com experiência na área de arqueologia
subaquática bem como por parte do IGESPAR e da DRCLVT.
Acresce que na fase de exploração, algumas destas zonas onde existem
lacunas no revestimento estarão submersas ou situadas na linha de
oscilação das marés, situação que poderá provocar arrastamento de
finos e, consequentemente, o agravamento das lacunas do que poderá
resultar a descompressão de sedimentos no interior da muralha

(…) tem de ser acrescentado “ou uso de dardos químicos”. (no processo
construtivo da eclusa, no referente ao quebramento de rocha)

Componente ou
fase

Documento

Fosso

Aditamento ao
RECAPE
Secção 3.3.1
Caderno de
Encargos (3.8/3.2)
Secção 4.2.1. das
Peças Escritas do
PE

Geral Obra

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos (3.4/2.2)

Fosso /
Travessias

Aditamento ao
RECAPE
Secção 4.3

Fosso

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos (3.2/2.3)

Eclusa

Aditamento ao
RECAPE

Fosso

Aditamento ao
RECAPE
Secção 3.3.1

Eclusa

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos (3.8/4.1)
Secção 4.6.6. das
Peças Escritas do
PE
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3.3 Descrição das características do Projecto que asseguram a conformidade com a DIA
3.3.1 Reconstituição do leito do fosso

Sobre esta componente da intervenção, assinala-se que o Projecto de Execução contempla
explicitamente duas das medidas de minimização referentes a esta temática, designadamente:
− (Ref. 8 e 50 da DIA) - Necessidade de manter uma banqueta adjacente à Muralha, no
mínimo, com 2 metros de largura [cf. ponto “4.2.1. Limpeza e Dragagens dos fundos”
das Peças Escritas do PE; e, Des. OM-4 – Perfis (O.0890.00_PE_OM_04A)];
− (Ref. 8 do Parecer da CA) - Conveniência das escavações e dragagens se iniciarem pela
zona norte do fosso (troço a norte da Ponte Velha) (cf. ponto “4.2.1. Limpeza e
Dragagens dos fundos” das Peças Escritas do PE).
Para além daqueles aspectos importa igualmente tecer algumas considerações acerca do
volume de materiais a dragar e escavar, e sobre a fracção de sedimentos contaminados.
Como foi referido no capítulo 2 do presente Aditamento ao RECAPE, o volume de
movimentos de terras envolvido na obra foi optimizado na passagem de Estudo Prévio a
Projecto de Execução, conseguindo-se com isso equilibrar os volumes a escavar com aqueles a
utilizar na execução directa da obra (nos perfis naturalizados) e a depositar no local, em zona
devidamente assinalada, com o objectivo de serem integrados na modelação de terreno /
arranjo paisagístico que constituirá a fase subsequente do Plano de Recuperação do Fosso.
Deste modo dá-se também cumprimento às medidas ref. 14 e 17 da DIA, que recomendam a
máxima redução possível das operações de escavação e dragagem, e a utilização dos produtos
destas operações na própria obra.
Refira-se ainda que um menor volume de materiais a escavar/dragar se traduz em tempos de
operação da maquinaria mais reduzidos, com todas as vantagens ao nível da emissão de
poluentes atmosféricos e de ruído.
No que respeita à fracção de sedimentos contaminados, foram realizados os estudos de
caracterização complementares descritos no RECAPE (cf. Portaria n.º 1450/2007, de 12 de
Novembro), os quais permitiram circunscrever a localização destes com maior precisão,
resultando assim numa redução substancial do volume a sujeitar a tratamento especial e
remoção do local da obra. Este volume foi agora avaliado com maior precisão em cerca de 190
m3, o que também contribuiu para reduzir o volume de tráfego de camiões inerente à operação
da sua remoção, para além de facilitar a obtenção de espaço disponível em aterro apropriado.
Relativamente à conveniência das escavações e dragagens se iniciarem pela zona norte do
fosso (troço a norte da Ponte Velha), medida contemplada no Projecto de Execução, como
acima referido, tal deve-se a esta área apresentar um maior potencial arqueológico, permitindo
acautelar assim o desenvolvimento atempado dos trabalhos arqueológicos.
RECAPE das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche - Aditamento
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No que respeita à adopção das medidas referentes à realização das operações de dragagem em
si (medidas ref. 15 e 16), à gestão do material sobrante das dragagens (medidas ref. 9 e 41) e ao
património arqueológico e arquitectónico (medidas ref. 42 a 48 e 52), as mesmas são
contempladas no Caderno de Encargos e no presente Aditamento ao RECAPE, conforme
descrito na inventariação das medidas de minimização.
No que se refere à medida 43 (prospecção arqueológica subaquática integral, com eixos
espaçados de 5 m, de todas as áreas a afectar directa ou indirectamente à obra), no entanto, e
por proposta da própria entidade responsável por esta matéria (IGESPAR, IP – DANS) no
âmbito da Comissão Técnica de Acompanhamento do Projecto (ver Acta da CTA anexa), a sua
aplicação foi restringida à área de influência dos trabalhos da eclusa.
Quanto à seguinte questão, levantada na DIA:
•

(Ref. 51 DIA) - “Avaliar se, do lado oposto/montante, irão ocorrer alterações que
possam contribuir para um acréscimo de impulsos sobre a muralha e ainda os efeitos
nefastos resultantes da movimentação de veículos de transportes, maquinarias e
equipamentos a operarem nas vizinhanças das muralhas.”

A preocupação a ela inerente está relacionada com o facto de se considerar que a
dragagem/escavação a realizar na base da muralha, no lado do fosso, bem como a
movimentação de veículos e equipamentos na sua vizinhança, poderão alterar o actual
equilíbrio de forças que sustenta a estrutura e mantém a sua integridade.
Sobre esta questão, importa recordar que as acções de dragagem/escavação definidas no âmbito
do Projecto de Execução prevêem que seja deixado adjacente à muralha uma quantidade de
sedimentos/terras, isto é, materiais não intervencionados, formando uma banqueta com uma
largura mínima dois metros.
Por outro lado, as acções de dragagem/escavação resumem-se à remoção, na zona mais
assoreada do fosso, da ordem de 2 m de sedimentos, ou seja, uma faixa insignificante face à
altura livre da muralha. Não se considera, assim, que esta operação induza qualquer acréscimo
de impulsos sobre a muralha, tanto mais que as características dos sedimentos a remover,
nomeadamente a sua compactação, não lhes permitem proporcionar actualmente qualquer
suporte estrutural à muralha. Na prática, a nova situação não alterará, assim, o actual equilíbrio
das forças envolvidas, em que não há registo de afectações dignas de nota.
Considera-se, assim, que ambas as preocupações expressas na DIA – efeitos da movimentação
de máquinas junto à muralha e eventual instabilização desta pela remoção dos sedimentos
adjacentes – ficam salvaguardadas pela presença da banqueta atrás referida, que assegura a não
aproximação da maquinaria à muralha, e pela reduzida altura e características dos sedimentos a
remover, insuficientes para induzir qualquer desequilíbrio na estabilidade estrutural da obra.
No Parecer da Comissão de Avaliação é ainda levantada uma outra questão, que a seguir se
transcreve de novo:
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•

(Ref. 51 Parecer da CA) - “Acresce que na fase de exploração, algumas
onde existem lacunas no revestimento estarão submersas ou situadas
oscilação das marés, situação que poderá provocar arrastamento
consequentemente, o agravamento das lacunas do que poderá
descompressão de sedimentos no interior da muralha.”

destas zonas
na linha de
de finos e,
resultar a

Relativamente a esta questão, importa relembrar que o Projecto não prevê qualquer intervenção
junto da muralha que pudesse vir a pôr a descoberto quaisquer lacunas que actualmente não se
encontrem já visíveis (devido à exigência de manutenção da banqueta adjacente à muralha).
No que diz respeito às lacunas expostas actualmente, a sua situação no que se refere ao efeito
da oscilação das marés, e ao possível arrastamento de finos, não será agravada relativamente à
actual, podendo, pelo contrário, ser melhorada, uma vez que apenas ficarão sujeitas a tais
oscilações durante meio ciclo da maré, por oposição ao ciclo completo a que estão sujeitas
actualmente (devido ao fecho da eclusa em baixa-mar).
Considera-se, assim, que esta preocupação constante do Parecer da CA se encontra
devidamente salvaguardada.

3.3.2 Construção da eclusa

No âmbito da operação de construção da eclusa a DIA refere as seguintes questões:
− (Ref. 50) - Necessidade de manter ininterrupta a inundação do fosso com a maré
− (Ref. 11) - As tubagens a inserir no aterro provisório devem ser correctamente
dimensionadas e mantidas desimpedidas e em bom estado de escoamento, a fim de não
serem alteradas as actuais condições de inundação do fosso.
− (Ref. 12) - Adoptar medidas de protecção para evitar eventuais erosões junto aos
extremos destas tubagens, nas zonas de chamada e saída, face às correntes
potencialmente elevadas.
E o Relatório da CA acrescenta:
− (Ref. 70) - (…) tem de ser acrescentado “ou uso de dardos químicos”. (no processo
construtivo da eclusa, no referente ao quebramento de rocha)
− (Ref. 49) - É fundamental acautelar que na fase de exploração, sempre que seja
necessário proceder à dragagem do lado do porto, sejam alertadas as entidades
competentes para o devido acompanhamento das referidas dragagens por arqueólogo
com experiência na área de arqueologia subaquática bem como por parte do IGESPAR
e da DRCLVT.
Com excepção da última, que é incluída nas medidas de minimização listadas no presente
Aditamento ao RECAPE (medida 60), todas estas questões / medidas são referidas
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explicitamente no Projecto de Execução (cf. pontos “4.2.1 - Limpeza e Dragagens dos fundos”
e “4.6.6 – Processo Construtivo”, das Peças Escritas do PE).
Para melhor demonstração do cumprimento de tais medidas, retoma-se, e aprofunda-se, aqui a
sua abordagem.
A construção da eclusa deverá, à partida, realizar-se a seco. Uma vez que foi imposta a
necessidade de manter ininterrupta a inundação do fosso com a maré durante o período da
construção, o empreiteiro terá de recorrer à execução de uma ensecadeira que isole apenas a
área de trabalho da eclusa.
Para permitir a inundação normal do restante fosso durante a construção da eclusa terão que ser
instaladas na ensecadeira condutas que permitam a passagem da água num e noutro sentido.
Estas condutas devem ser dimensionadas para os caudais máximos expectáveis em marés
vivas, os quais são proporcionais à área inundável do fosso e dependem, assim, da sequência
construtiva adoptada para o conjunto das intervenções.
A título de exemplo, refere-se que, caso a eclusa seja totalmente executada antes de se proceder
à escavação / dragagem do fosso, ou seja, com as condutas apenas a “abastecerem” a
configuração actual do terreno, o caudal máximo para o qual tais condutas deveriam ser
dimensionadas seria de cerca de 7 m3/s (para uma amplitude de maré de 3,5 m).
Caso a eclusa seja apenas construída após a escavação total do fosso para a sua configuração
final, o caudal máximo que teria de ser admitido pelas condutas seria da ordem de 13 m3/s,
para a mesma amplitude de maré. Entre estas duas situações extremas situar-se-á o caso a
contemplar no projecto concreto da estrutura da ensecadeira.
A opção pelo tipo de ensecadeira a construir, e o respectivo projecto/dimensionamento, é da
responsabilidade do empreiteiro. Este projecto deve não só incluir o dimensionamento das
tubagens atrás referidas, mas também contemplar a adopção das medidas necessárias à
prevenção de eventuais erosões (da estrutura da ensecadeira ou dos fundos adjacentes) que
poderão resultar das elevadas velocidades de escoamento que poderão ocorrer junto das saídas
(ou chamadas) destas tubagens.
Tais medidas dependerão, naturalmente, não só das velocidades de escoamento admitidas
(função das secções de escoamento adoptadas para as tubagens), mas também do tipo de
estrutura adoptado para a ensecadeira. Caso esta seja uma estrutura de taludes de material
erodível, a erosão deverá ser prevenida pela adopção de estruturas do tipo “boca de lobo”, ou
equivalentes; para protecção dos fundos adjacentes, a medida mais adequada será
provavelmente a adopção de tapetes de enrocamento, a remover aquando da remoção da
ensecadeira.
Durante a construção da eclusa está também previsto o quebramento de rocha para execução da
laje de fundação. Para além da zona da eclusa será igualmente necessário, pontualmente,
noutros locais do fosso proceder ao quebramento de rocha.
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Atendendo a que as alvenarias da Muralha resistem mal a vibrações/ondas de choque a
utilização de explosivos no quebramento de rocha deverá ser evitada, recorrendo-se
prioritariamente, em alternativa, a caldas expansivas ou dardos químicos que são inócuos.
Da mesma forma, o recurso a meios mecânicos para quebramento de rocha terá de ter em
atenção a não produção de vibrações/ondas de choque passíveis de afectar a integridade
estrutural daquele imóvel classificado.

3.3.3 Construção da nova margem nascente do fosso

No âmbito da operação de construção da nova margem do fosso, a DIA refere a seguinte
questão:
− (Ref. 10) - Adoptar as medidas propostas no Estudo Prévio no que respeita à
impermeabilização das margens dos perfis “naturalizados”, no sentido de se evitar
fugas de água.
Importa aqui relembrar quais as medidas propostas, ou discutidas no Estudo Prévio. No subponto “4.2.1 - Considerações prévias” do ponto “4.2 - Estabilização e consolidação das
margens” daquele documento era feita uma abordagem sobre a eventual necessidade de se
adoptarem medidas especiais para a impermeabilização da margem do fosso, concluindo-se
(último parágrafo do referido sub-ponto 4.2.1) que, em face dos reduzidos desníveis
hidrostáticos em presença, bastaria, para o efeito, a adopção, na construção dos perfis
naturalizados, (caso tal se revelasse possível em face das análises a realizar) dos materiais
dragados do próprio fosso.
As análises realizadas ao material a dragar revelaram a sua adequação ao fim pretendido, pelo
que no Projecto de Execução se previu que os taludes naturalizados sejam construídos com
esse material (exceptuando-se apenas, naturalmente, a fracção com sedimentos contaminados)
[cf. Sub-pontos “4.2.2.1 – Considerações prévias” e “4.2.2.2 – Perfis naturalizados” do ponto
“4.2.2 – Estabilização e consolidação das margens” da memória do PE; e, Des. OM-2 – Planta
de dragagens (O.0890.00_PE_OM_02)].
Para melhor esclarecimento desta questão, retoma-se também aqui os argumentos
apresentados.
Para verificar da necessidade de se proceder à impermeabilização das margens, para evitar a
fuga da água retida no fosso durante o período da baixa-mar, devem considerar-se as
características dos terrenos adjacentes ao fosso, que formam o istmo de ligação da Península de
Peniche ao continente.
Com base nas informações disponíveis, e tendo em conta o processo de formação admitido
para este istmo, estes serão terrenos de natureza essencialmente arenosa, sobre os quais terão
sido constituídos alguns aterros (especialmente na metade sul do fosso, junto ao porto de
pesca).
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Trata-se assim de terrenos com uma permeabilidade relativamente elevada. A experiência
adquirida em situações semelhantes, nomeadamente em terraplenos portuários, onde foi
efectuada a monitorização da variação do nível freático revelou que este rapidamente (isto é, a
uma distância da margem de poucas dezenas de metros) se fixa a uma cota próxima do nível
médio do mar, permanecendo aí estável, independentemente das oscilações de maré.
Com a eclusa fechada, o nível da água no interior do fosso é de (+2,5 m)ZH, ou seja, 0,5 m
acima do que se admite ser o nível freático do terreno adjacente. Tendo em conta a reduzida
magnitude deste desnível hidrostático, e o facto de ele se instalar apenas durante o período de
baixa-mar, considera-se que não se verificarão fugas de água relevantes, que produzam efeitos
sensíveis no nível da água no fosso.
Para além disso, as características dos materiais a utilizar na construção dos perfis
“naturalizados” – areias finas e siltes; tal como atestam as análises granulométricas realizadas
pelo IPIMAR no âmbito dos relatórios de avaliação do grau de contaminação dos sedimentos –
contribuirão para a retenção das águas no fosso.
Assim, não se considera necessário tomar quaisquer medidas adicionais de impermeabilização,
tanto nesta zona como naquela onde a margem é constituída pela estrutura vertical em betão.
É, de qualquer modo, recomendada no Projecto de Execução a observação do comportamento
do sistema após a construção, para detectar eventuais fugas de água; esta observação deve
prolongar-se para além de um período inicial, imediatamente após a construção, durante o qual
se verificará a colmatação progressiva dos taludes da margem pelos finos arrastados pelo
escoamento.
Caso se venha a revelar que as fugas de águas constituem um problema, a sua resolução poderá
passar, por exemplo, pela instalação de uma tela impermeabilizante ao longo do contorno da
margem, em vala a abrir até à cota da baixa-mar. Uma vez que a faixa de terreno adjacente ao
fosso irá ser objecto de trabalhos de paisagismo e modelação do terreno posteriores à presente
empreitada, os quais podem facilmente incluir a colocação desta tela, e tendo em conta que, por
um lado, não se considera que tal venha a ser necessário (como foi atrás justificado), e, por
outro, que não há especial vantagem nem economia em efectuar desde já essa instalação,
optou-se por não incluir no PE esses trabalhos de impermeabilização.
A DIA inclui ainda a seguinte medida que, parcialmente, diz respeito à construção da margem:
− (Ref. 55) - Execução do projecto de integração paisagística (PIP), utilizando sempre
que possível flora local.
A Empreitada das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche, objecto do Projecto
de Execução em análise de conformidade no presente RECAPE, corresponde à primeira fase
das intervenções previstas no “Plano Orientador de Recuperação e Integração do Fosso da
Muralha de Peniche e Espaço Envolvente”.
De acordo com a programação do Plano Orientador o PIP está previsto realizar-se apenas
durante a 2.ª fase desse Plano Orientador, razão pela qual o PIP não faz parte do projecto da
Empreitada das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche.
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A elaboração do PIP apenas na 2.ª fase do “Plano Orientador de Recuperação e de Integração
Urbanística do Fosso da Muralha de Peniche e Zona Envolvente” está igualmente mencionada
no EIA, constituindo uma das medidas previstas no descritor Paisagem para a fase de
exploração.
Não obstante o PIP se concretizar na 2.ª fase, nesta primeira fase está prevista desde logo o
tratamento da franja do talude situada na zona intermarés com recurso a plantação de espécies
características de sapal. A memória relativa a esta intervenção é parte integrante do PE [(ponto
“4.2.2.3 Perfis naturalizados” das Peças Escritas; e, Des. OM-5 – Plantações e sementeiras
(O.0890.00_PE_OM_05)].

3.3.4 Outros Elementos Previstos na DIA

A DIA contempla ainda a exigência de cumprimento dos dois seguintes aspectos:
− (Ref. 71) - Os projectos de Assinalamento Marítimo das obras e da nova configuração
portuária deverão ser apresentados à Autoridade Marítima Local, ou seja à Capitania do
Porto de Peniche, em tempo para que possam estar implementados atempadamente.
Este aspecto encontra-se contemplado na secção 4.6.5 do Projecto de Execução.
− (Ref. 72) - Concluída a intervenção, devem ser apresentados ao Instituto Hidrográfico
os novos elementos topográficos e hidrográficos por forma a actualizar os documentos
náuticos oficiais (Cartas Náuticas Oficiais, Roteiro da Costa de Portugal - Portugal
Continental e Lista de Luzes).
Este aspecto é uma incumbência da Autarquia, enquanto dono de obra, que deverá apresentar
ao Instituto Hidrográfico os novos elementos topográficos e hidrográficos após a finalização da
obra.

3.4 Descrição dos estudos complementares efectuados
3.4.1 Estudo das circulações

Em complemento da informação apresentada nos pontos “3.3.3 - Localização dos
equipamentos colectivos na área do projecto”, “3.3.4 - Vias de acesso a serem utilizadas para a
construção” e “3.3.6 - Substituição de acessos actualmente utilizados” do RECAPE, apresentase em seguida uma análise mais detalhada das questões relativas às circulações na zona da
obra, seja no que se refere à maquinaria afecta à obra, seja aos percursos (essencialmente
pedonais) que serão afectados pela execução dos trabalhos.
Esta análise dá resposta às seguintes questões constantes da DIA:
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− (Ref. 3) - Localização em planta dos equipamentos colectivos situados na área de
influência do projecto, considerando designadamente a área de implantação e
envolvente e os circuitos associados à fase de construção.
− (Ref. 4) - Localização em planta das vias de acesso a serem utilizadas para a construção
e indicação da sua capacidade de carga, valor da carga actual e acréscimo previsto e
beneficiação requerida
− (Ref. 6) - Aprofundamento da análise da situação de substituição de estruturas
existentes e que constituem acessos actualmente utilizados considerando alternativas a
utilizar ou outra situação de minimização
− (Ref. 57) - Localização em planta dos percursos para os equipamentos colectivos,
considerando designadamente a área de implantação e envolvente e os circuitos
associados à fase de construção
− (Ref. 58) - Indicar o tipo e quantidade de equipamento e veículos de construção civil a
serem utilizados em obra
− (Ref. 59) - Localização em planta das vias de acesso a serem utilizadas para a
construção e indicação da sua capacidade de carga, valor da carga actual e acréscimo
previsto e beneficiação requerida
− (Ref. 60) - Escolha de percursos rodoviários menos penalizantes para as populações e
para o restante tráfego, evitando, se possível, o atravessamento de povoações
− (Ref. 61) - Definir e realizar a movimentação de camiões e máquinas pesadas sempre
que possível por vias pavimentadas e consolidadas, de forma a reduzir a emissão de
poeiras

Na FIG. 1 identificam-se as vias urbanas de acesso directo e as alternativas (através dos
arruamentos internos da zona da Prageira) ao local de estaleiro. Assinala-se ainda o circuito a
utilizar pela maquinaria e viaturas entre o estaleiro e as frentes de obra, bem como o local para
depósito de terras e dragados [cf. Des. OM-2 – Planta de dragagens (O.0890.00_PE_OM_02)].
Apesar de estar prevista para esta obra a movimentação de um volume de terras com algum
significado, aproximadamente 73.000 m3, entre dragados e terras escavadas no local, esta
movimentação far-se-á apenas no interior da área de intervenção em circuitos pré definidos
(ver FIG. 1), não havendo, por conseguinte, veículos pesados a circular nas vias urbanas
carregados com terras e dragados.
Exceptua-se, no entanto, o volume de dragados contaminados, cerca de 190 m3, que serão
encaminhados para aterro adequado. Este volume deverá será transportado em cerca de 16
viagens de camião, distribuídas ao longo de uma a duas semanas.
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Atendendo às restantes obras previstas, isto é, duas pontes pedonais, a ponte rodoviária e a
eclusa, admite-se que os materiais e equipamentos para edificação destas estruturas sejam
transportáveis por cerca de 1 300 viagens de camião, considerando a hipótese de execução da
ensecadeira da eclusa em aterro (opção que utiliza mais material), e incluindo neste número o
transporte de resíduos de demolição, o movimento das autobetoneiras e a montagem e
desmontagem do estaleiro. Distribuído ao longo de um período de 18 meses (396 dias úteis),
este total de viagens corresponde a uma média de cerca 3,5 camiões/dia, ou, nos períodos de
maior fluxo / intensidade da obra, cerca de 5 camiões/dia (caso o programa de trabalhos
estimativo da obra apresentado no capítulo seguinte corresponda – aproximadamente – ao que
será apresentado pelo Empreiteiro).
Neste cenário não se prevê que a circulação de veículos associados à obra possa causar
qualquer perturbação no trânsito local, nomeadamente com os equipamentos colectivos
situados próximo da área de intervenção, nomeadamente o Quartel de Bombeiros e a Central
de Camionagem de Peniche (ver FIG. 1).
Salienta-se ainda que, para construção da eclusa, cuja obra é realizada a seco entre
ensecadeiras, não existe necessidade de se aceder ou circular na Avenida do Mar, tal como
qualquer outra intervenção no âmbito da empreitada não o exige.
Trata-se, de facto, de uma obra situada num espaço contido, envolvendo uma quantidade
limitada de materiais e que, desenvolvendo-se ao longo de 18 meses, gerará, em média, 3,5
camiões por dia útil, valor manifestamente insuficiente para poder originar qualquer
constrangimento ou agravamento na normal circulação rodoviária local, independentemente da
época do ano. Note-se que não se previu qualquer trabalho durante o fim de semana, dias em
que, especialmente na época de verão, poderiam ser causados alguns incómodos à normal
circulação na área; de igual modo, em face dos movimentos envolvidos, será facilmente
acomodada na programação da obra qualquer eventual restrição pontual referente a dias
particulares, como, por exemplo, os da realização da feira.
Por outro lado, analisando as estradas que servem a área de intervenção, designadamente a
Avenida do Porto de Pesca e a EN114 (ver FIG. 1), verifica-se que estas apresentam uma faixa
de rodagem, relativamente larga, com uma via em cada sentido. Estas estradas estão
dimensionadas para servir as viaturas pesadas afectas não só à área industrial a nascente da
muralha, bem como ao quartel dos bombeiros de Peniche e à central camionagem.
No que respeita ao tráfego que circula naquelas duas rodovias a visita ao local e o contacto
estabelecido com utentes locais (uma vez que não existem dados de volume de tráfego diário),
permitiu verificar que o tráfego circula com fluidez, não se registando congestionamentos de
tráfego dignos de referência. Exceptua-se o dia em que se realiza a feira mensal de Peniche, na
última quinta-feira de cada mês, e parcialmente durante a época balnear, em que de facto se
regista um volume de tráfego ligeiramente superior, no entanto, sem que coloque em causa a
fluidez do tráfego.
Apesar de se considerar que o tráfego gerado pela obra não originará qualquer perturbação no
trânsito local, recomenda-se que durante a época balnear sejam privilegiados os arruamentos
internos da zona da Prageira para o acesso ao estaleiro, opção que será aliás de esperar por
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parte do empreiteiro se porventura em alguma situação se registar congestionamento de trânsito
na Avenida do Porto de Pesca ou na EN114.
Relativamente à circulação pedonal que utiliza a “Ponte Velha” e a “Ponte Nova”, avaliou-se a
necessidade de se assegurar um percurso pedonal provisório entre a “Ponte Velha” e a “Ponte
Rodoviária”. No entanto, atendendo a que a ligação entre estas duas pontes pode ser realizado
com toda a segurança e comodidade através do arruamento existente, dotado de passeio e de
árvores de arruamento, que não será ocupado pela obra, considera-se desnecessário a criação
de tal percurso pedonal provisório.
De qualquer forma, considerando que a circulação pedonal se intensificará na travessia da
“Ponte Rodoviária”, é de todo conveniente instalar provisoriamente sinalização suplementar
advertindo os automobilistas para a circulação acrescida de peões, constituindo-se esta acção
como uma medida de minimização ligada à segurança dos peões.

3.4.2 Calendarização da obra

Prevê-se que a Empreitada das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche decorra
ao longo de um período de cerca de 18 meses. Embora a elaboração detalhada do Programa de
Trabalhos seja da responsabilidade do empreiteiro, apresenta-se no Quadro seguinte uma
proposta de encadeamento das operações que poderá vir a ser seguida.

Quadro 3 - Programação das acções de obra previstas para a Empreitada
Acções de obra

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Trabalhos preparatórios
Saneamento dos fundos actuais em toda a área do
fosso, através da escavação / dragagem e remoção
dos sedimentos presentes sobre o substrato rochoso
Demolição do campo de futebol e edifícios
adjacentes
Construção de uma eclusa na ligação ao porto de
pesca, equipada com uma travessia pedonal e
ligação, igualmente pedonal, ao interior do Forte de
Cabanas
Remoção da comporta do Poceirão, e construção de
uma nova travessia pedonal
Demolição da Ponte Velha e construção de uma
nova travessia, assegurando as mesmas
funcionalidades – tráfego automóvel e pedonal, e
passagem das redes de infraestruturas
Construção de uma travessia pedonal, na zona do
campo de futebol, incluindo instalação de plataforma
flutuante
Construção de taludes naturalizados no limite
nascente do fosso

(NOTA: Admitindo-se que a empreitada é adjudicada até Novembro de 2008 as obras atravessarão apenas uma
época estival)
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3.4.3 Estudo da velocidade das correntes na zona do lugre Compostellana ll

Embora não referido na secção intitulada “Estudos e elementos a apresentar em RECAPE”, a
DIA solicita no âmbito das medidas de minimização, a realização do seguinte estudo:
− (Ref. 49) - “Como medida de mitigação de um eventual impacte negativo das correntes
de enchimento e esvaziamento do fosso sobre a estabilidade do lugre Compostellana ll,
na fase de Projecto de Execução, deve ser realizado um estudo sobre a velocidade
destas correntes na área em causa. Caso esse estudo revele que a intensidade das
correntes poderá ser potencialmente prejudicial para aquele efeito, deverão ser tomadas
as devidas medidas de protecção, incluindo a monitorização regular e sistemática da
evolução da situação.”
A eclusa destina-se manter o fosso permanentemente inundado [o que será conseguido através
do fecho das comportas quando o nível da água no exterior baixa para além da cota mínima
estabelecida para o plano de água interior, que é de (+2,5 m)ZH], bem como a possibilitar a
circulação de embarcações entre o exterior e a zona do fosso isolada quando o nível de água no
exterior é inferior ao nível de água no interior do fosso.
Durante os períodos com o nível da maré acima do médio as comportas estarão total e
permanentemente abertas, processando-se o escoamento através do poço da eclusa. Nesta zona
de estrangulamento da secção as correntes serão superiores às que se verificam actualmente,
retomando, no entanto, rapidamente os valores actuais logo que a secção se alarga.
De qualquer modo, a secção do poço da eclusa, com 7,5 metros de largura, foi dimensionada de
modo a que as correntes no seu interior permitam que as embarcações a atravessem em
condições de segurança, isto é, sem que corram o risco de embater nas paredes da estrutura.
Para conseguir este objectivo estipulou-se como velocidade máxima instantânea a observar nas
correntes no interior da eclusa o valor de 0,5 m/s.
Na FIG. 2 apresenta-se o gráfico que ilustra a variação, ao longo de um ciclo de maré viva, das
velocidades de escoamento na secção mais estrangulada da eclusa e numa secção que se
designou como sendo equivalente à da localização do lugre (na verdade, para esta última
secção foi admitida uma largura de apenas 35 m, correspondente sensivelmente à largura actual
do estrangulamento na zona do Forte de Cabanas, ou seja, uma situação mais desfavorável do
que aquela na zona do lugre, que se situa já na bacia portuária e que, assim, beneficia de maior
secção de escoamento, logo, sujeita a menores velocidades).
As correntes são nulas durante os períodos da enchente e da vazante abaixo do nível médio,
quando as comportas estarão fechadas. Com as comportas abertas, as velocidades máximas
instantâneas são de cerca de 0,5 m/s na secção do poço da eclusa, e de cerca de 0,1 m/s na
secção que se designou como correspondendo à localização do lugre.
Trata-se, de facto, de velocidades máximas instantâneas muito diminutas cuja eventual
turbulência criada no atravessamento da zona estrangulada se dissipa de uma forma quase
imediata.
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FIG. 2 – Variação das velocidades de escoamento ao longo de um ciclo de maré viva no poço da
eclusa e na actual secção do Forte de Cabanas

Nestas condições não são de esperar quaisquer danos sobre a estabilidade do lugre
Compostellana II, afundado na bacia portuária, cuja origem possa ser relacionada com as
correntes de maré.

3.5 Inventário das medidas de minimização previstas para as diferentes fases do Projecto
Os quadros seguintes apresentam a listagem das medidas de minimização de impactes a
implementar no decurso da Empreitada e na fase de exploração do Projecto. Estes quadros
contêm as medidas incluídas na DIA, mas, para facilidade do controlo da sua implementação,
aqui organizadas com uma lógica cronológica da sua implementação: anteriores ao início da
obra, durante a construção, e no período de exploração; os quadros contêm ainda informação
sobre a calendarização de cada medida, a entidade responsável pela sua implementação, o
documento de referência do Projecto, e eventuais observações.
Notas:
1. As medidas estão aqui numeradas sequencialmente, na primeira coluna de cada quadro,
segundo a organização acima referida para os quadros (por fase de implementação);
para facilidade de relacionamento com a DIA e com o Parecer da CA, a segunda coluna
de cada quadro contém também a numeração equivalente de cada medida naqueles
documentos (entre parêntesis quando a medida é proposta apenas no Parecer da CA);
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2. Sempre que aparece apenas a referência “Aditamento ao RECAPE” na coluna
“Documento de referência/Forma de gestão” é porque a mesma se encontra referida
apenas nestes quadros, relativos às medidas de minimização que vão efectivamente ser
implementadas em cada uma das diferentes fases do projecto das Obras de Recuperação
do Fosso da Muralha de Peniche;
3. A referência a “Caderno de Encargos” na coluna “Documento de referência/Forma de
gestão” do Quadro seguinte, respeita às Cláusulas Ambientais das Cláusulas Técnicas
do CE (páginas 271 a 289), aparecendo entre parêntesis a secção e o ponto onde a
medida se encontra.
Os Quadros agora apresentados (Quadro 4 a Quadro 6) com o conjunto de medidas de
minimização a implementar substituem integralmente os Quadros da versão apresentada no
RECAPE.
Relativamente à listagem apresentada na DIA e no Parecer 2 (Quadro 1 e Quadro 2), apenas não
são aqui incluídas aquelas medidas que correspondem a estudos ou elementos já apresentados
no RECAPE ou no presente Aditamento (e que, portanto, já se encontram cumpridas),
nomeadamente as medidas ref. 1 a 7, 10, 49, 51, 57, 59, 64, 65 e 66 (numeração da DIA).

2

Parecer Referência 1389/08/GAIA, datado de 30 de Julho de 2008 da Comissão de Avaliação
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Quadro 4 - Inventário das medidas de minimização a implementar antes do início da obra
ID DIA

Descrição da Medida de Minimização

Fase

Calendarização

Entidade
responsável

Documento de
referência/
Forma de
gestão

Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos
(3.4/2.2)

Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos
(3.2/3.1.1 e
3.1.2)

Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos
(3.2/4.5)

Observações

Património Arqueológico

1

Atendendo a que na zona proposta para estaleiro existem no subsolo vestígios arqueológicos
(Depósito Funerário “El Vencejo” e Casas do Sal) muito susceptíveis de serem afectados
Acção a realizar
Antes do início
(42) por pressões na superfície, deverá a ocupação do estaleiro considerar esta limitação
antes da montagem
da obra
abstendo-se de desenvolver actividades susceptíveis de gerar pressões na superfície que
do estaleiro
deformem o pavimento, o qual é actualmente utilizado para estacionamento de automóveis.

2

Deverá ser realizada a prospecção sistemática da área de implantação da eclusa e zonas
envolventes afectadas pela execução desta estrutura. Será aqui realizada uma prospecção
arqueológica subaquática visual e electromagnética integral (através da instalação de eixos
Acção a realizar
pré-definidos, com um espaçamento máximo de 5 metros). A detecção de anomalias visuais
Antes do início antes de qualquer
e de massas metálicas enterradas deverá ser representada em cartografia, contendo dados
da obra
intervenção na zona
batimétricos bem como a georeferência de cada anomalia, com respectiva descrição para
em causa
posterior confirmação, se necessário, através de sondagem por escavação. Esta metodologia
poderá ser substituída pelo recurso à utilização de meios de detecção geofísica,
nomeadamente o Sonar de Varrimento Lateral e Magnetómetro.

3

4

43

44

49

Acção a realizar
Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das Antes do início antes de qualquer
ocorrências não identificadas deverão ser efectuadas sondagens de diagnóstico.
da obra
intervenção na zona
em causa

Levantamento arqueográfico do lugre Compostellana II o qual, em função da avaliação
resultante desse levantamento, poderá vir a prever a eventualidade de criação de uma Antes do início
barreira de contenção. Antes do início dos trabalhos, o Empreiteiro submeterá à aprovação
da obra
do IGESPAR, a metodologia que se propõe aplicar para este fim.

Acção a realizar
antes de qualquer
trabalho de
dragagem

* PAAA – Plano de Acompanhamento Arqueológico e Arquitectónico
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Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos
(3.2/3.2.1 e
3.2.2)

A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3
A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3
A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3
A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3

Quadro 5 - Inventário das medidas de minimização a implementar na Fase de Construção
ID DIA

Descrição da Medida de Minimização

Fase

Calendarização

Entidade
responsável

Documento de referência/
Forma de gestão

Observações

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.1
Caderno de Encargos (3.8/3.6)
Secção 4.2.1. e 4.6.6 das Peças
Escritas do PE e, Des. OM-4 –
Perfis

-

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.1
RECAPE secção 3.3.2
Caderno de Encargos (3.8/5.2)

Os procedimentos
para
implementação
desta medida
encontram-se
detalhados no
RECAPE.

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos (3.8/3.2)
Secção 4.2.1. das Peças Escritas
do PE

-

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.2
Caderno de Encargos (3.7/2.1)
Secção 4.6.6. das Peças Escritas
do PE

-

Geologia

5

6

7

8

As escavações e dragagens deverão ser cuidadosamente executadas,
adoptando as medidas cautelares propostas no Projecto de Execução no
que respeita ao afastamento do equipamento relativamente à muralha e à
não retirada directa do material junto a esta, deixando aí uma espécie de
“banqueta” com, pelo menos, dois metros de largura, de modo a
salvaguardar qualquer risco para aquela estrutura.

9

O material sobrante das operações de escavação/dragagens deverá ser
gerido de acordo com o expresso na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de
Novembro, que estabelece as regras técnicas de avaliação e gestão do
material dragado, no que lhe for aplicável.

(8)

Os trabalhos de dragagem e escavação deverão ter início na zona entre a
entrada Norte e a Ponte Velha, área com maior potencial arqueológico,
permitindo acautelar assim o desenvolvimento atempado dos trabalhos
arqueológicos.

Construção

Durante a execução
das dragagens e
escavações

Construção

Logo após a
execução das
dragagens

Construção

Durante a execução
das dragagens e
escavações

Hidrodinâmica

8

11

As tubagens a inserir no aterro provisório devem ser correctamente
dimensionadas e mantidas desimpedidas e em bom estado de
escoamento, a fim de não serem alteradas as actuais condições de
inundação do fosso.

9

12

Adoptar medidas de protecção para evitar eventuais erosões junto aos
extremos destas tubagens, nas zonas de chamada e saída, face às
correntes potencialmente elevadas.

10

13

Proceder à recolha periódica de materiais em flutuação que se acumulem
no fosso.

Construção

Durante a existência
do aterro provisório

Construção

Durante a existência
do aterro provisório

Empreiteiro

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro
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Aditamento ao RECAPE secção
3.3.2
Caderno de Encargos (3.7/2.2)

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos (3.3/3.4)

Os procedimentos
para
implementação
desta medida
encontram-se
detalhados no
Aditamento ao
RECAPE.
-

(cont.)
Fase

Calendarização

Entidade
responsável

Documento de referência/
Forma de gestão

14

Reduzir tanto quanto possível a duração das operações de
escavação e dragagem.

Construção

Durante a execução
das dragagens e
escavações

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos (3.8/3.1)

-

15

Utilizar equipamento e métodos de dragagem adequados à
não dispersão dos sedimentos na coluna de água (de
preferência dragas de baldes, “clamshell” ou outros
equipamentos que não obriguem à fluidificação dos
dragados).

Construção

Planeamento da
execução das
dragagens

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos (3.8/2.1)

-

ID DIA

Descrição da Medida de Minimização

Observações

Qualidade da água e dos sedimentos
11

12

16

Adopção de medidas para as operações de dragagem de
modo a evitar a transferência de poluição do fosso para a
bacia portuária.

14

17

Privilegiar a utilização dos produtos de escavação e
dragagem na própria obra.

15

18

16

19

17

20

13

Adoptar medidas preventivas de forma a salvaguardar
eventuais derrames de matérias perigosas (combustíveis,
lubrificantes, entre outros).
Manutenção dos equipamentos em bom estado de
funcionamento.
Proibição de descargas de águas residuais do estaleiro no
fosso, e adopção de sistemas que permitam a recolha das
drenagens superficiais deste, de modo a evitar a escorrência
de poluentes para o fosso.

Construção

Durante a execução
das dragagens

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos (3.8/3.3,
3.4 e 3.5)

A implementação desta
medida terá maior sucesso
caso as dragagens sejam
realizadas após a construção
da eclusa ou da respectiva
ensecadeira. Caso as
dragagens se iniciem antes da
construção da eclusa ou da
ensecadeira, a dragagem da
zona assinalada no RECAPE
como apresentando
sedimentos contaminados
deverá realizar-se apenas
durante a enchente da maré.
Pese embora esta medida
tenha sido já cumprida na fase
de PE, optou-se por colocá-la
neste Quadro da fase de
construção uma vez que na
DIA aparece indicada para
esta fase.

Projecto

Projecto

Projectista

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.1
Secção 4.2.1. das Peças Escritas
do PE

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos (3.4/3.4)

-

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos (3.5/2.1)

-

Construção

Fase de
planeamento e
durante toda a obra

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos (3.4/3.1)

-
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(cont.)
ID DIA

Descrição da Medida de Minimização

Fase

Calendarização

Entidade
responsável

Documento de
referência/ Forma de
gestão

Observações

Qualidade do ar

18

26

Cumprir a legislação em vigor relativamente à qualidade do ar,
designadamente o Decreto Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, e as Portarias
n.os 1058/94, de 2 de Dezembro, 125/97, de 21 de Fevereiro, 399/97, de 18
de Junho e pelo Decreto Lei n.º 273/98, de 2 de Setembro, que fixam os
valores limite e valores guia dos níveis de concentração para os poluentes
SO2, CO, NO2 e partículas em suspensão.

19

27

Assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e toda a
maquinaria de apoio à obra.

Construção

Fase de
planeamento e
durante toda a obra

Empreiteiro

20

28

Limitar a velocidade de circulação dos veículos, tendo em consideração
que as emissões de poeiras aumentam linearmente com a velocidade.

Construção

Fase de
planeamento e
durante toda a obra

Empreiteiro

21

29

Transportar os materiais em camiões com caixa de carga tapada, sempre
que possível.

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro

22

30

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro

23

31

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro

24

32

Não realizar queimas a céu aberto de todo o tipo de materiais residuais da
obra.

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro

25

33

Proceder o mais rapidamente possível ao transporte do excesso de
materiais para os respectivos locais de depósito.

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro

Reduzir as alturas de queda na carga e descarga de inertes e outros
materiais pulverulentos de modo compatível com as condições técnicas de
operação.
Assegurar a rega controlada e regular, nomeadamente em dias secos e
ventosos, da área afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, a
acumulação e a ressuspensão de poeiras (acessos não pavimentados, áreas
de circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra, zonas de carga, de
descarga e de deposição de materiais de construção e de materiais
residuais da obra, zonas de escavação, entre outros).

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro
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A verificação do
cumprimento desta medida
será feito através da
consulta dos planos de
Aditamento ao RECAPE manutenção do fabricante
para as viaturas,
Caderno de Encargos
maquinaria e equipamentos
(3.5/2.3)
de obra cujo
funcionamento tenha por
base motores de combustão
ou explosão.
Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.5/2.1)
Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.2)
Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.1)
Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.5)
Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.5)
Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.6)
Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.10)

-

-

-

(cont.)
ID

DIA

Descrição da Medida de Minimização

Fase

Calendarização

Entidade
responsável

Documento de
referência/ Forma
de gestão

Observações

Ambiente sonoro
35

As actividades ruidosas só poderão ter lugar entre as 7 horas e as 18 horas de
dias úteis [caso se pretenda prolongar este período deve ser solicitada, à Câmara
Municipal ou Governo Civil, Licença Especial de Ruído (L.E.R.)];

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro

27

36

Os equipamentos deverão possuir indicação, aposta pelo fabricante ou
importador, do respectivo nível de potência sonora – conforme artigo 14º do
RLPS – que deverão cumprir os valores limites constantes do Quadro 1 e 2 do
Anexo II da mesma legislação.

Construção

Fase de planeamento
e durante toda a obra

Empreiteiro

28

37

Para fontes fixas e áreas de estaleiro, normalmente confinadas a um determinado
espaço, analisar a viabilidade de colocação de barreiras acústicas, as quais
deverão possuir características de absorção sonora.

Construção

Fase de planeamento
e durante toda a obra

Empreiteiro

29

38

Organização de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que operem ao ar
livre, de modo a reduzir na fonte a geração de ruído e a visar o maior
afastamento possível das habitações localizadas nas zonas adjacentes à obra.

Construção

Durante toda a obra

Empreiteiro

39

Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo
fabricante para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam utilizados
nos trabalhos.

Construção

Fase de planeamento
e durante toda a obra

26

30

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos (3.3/3.2)
Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos (3.5/2.2)
Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos (3.3/3.1)
Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos (3.5/2.4)

-

-

-

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos (3.5/2.1)

-

Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos (3.3/3.9)

A eficácia desta
medida deverá ser
conseguida através da
vedação de todo o
perímetro de obra de
forma a impedir não
só a intrusão de
estranhos bem como
que máquinas e
homens operem fora
da área delimitada.

Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos (3.8/5.4)

-

Empreiteiro

Sistemas ecológicos

31

32

40

Na fase de construção deverá reduzir-se ao mínimo possível as perturbações no
habitat circundante, restringindo as alterações apenas ao estritamente necessário.

41

Interditar o depósito de dragados em áreas incluídas no Sítio Peniche / Santa
Cruz.

Construção

Construção
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e durante toda a obra

Durante toda a obra
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(cont.)
ID

33

34

35

36

37

DIA

45

46

47

(47)

48

Descrição da Medida de Minimização
Património arqueológico
Todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações,
terraplenagens, depósitos de inertes, etc.) deverão ter acompanhamento arqueológico
integral, não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a
instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. Também todas as operações
que envolvam interferência directa ou indirecta com a Muralha de Peniche deverão ter
acompanhamento arqueológico, das quais se salientam as operações de demolição de
estruturas existentes e de construção de novas estruturas, bem como das operações de
dragagem e escavação para estabelecimento da banqueta adjacente à Muralha. O
acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma frente
de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes
por um arqueólogo.
Providenciar o acompanhamento da obra em meio aquático, encharcado, húmido e zonas de
interface com o meio terrestre, por um arqueólogo com experiência na área da arqueologia
subaquática, de todos os trabalhos de construção que impliquem dragagens, revolvimento de
solos, nomeadamente a abertura de fundações e assentamento de estacaria, bem como
eventuais zonas de empréstimo de terras. O acompanhamento deverá ser continuado e
efectivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de
existir um arqueólogo por frente de obra.
Se na fase de construção, nomeadamente durante a execução das dragagens, abertura de
fundações e assentamento de estacaria, bem como eventuais zonas de empréstimo de terras,
forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas ficando o Dono da
Obra obrigado a comunicar, de imediato ao IGESPAR IP., as ocorrências. Os trabalhos
arqueológicos deverão seguir uma metodologia compatível com a natureza do achado, tendo
em conta a hierarquização da sua importância científica e patrimonial, procedendo-se depois
à sua avaliação, registo gráfico (cartografia, desenho e fotografia) e eventual remoção.
Deverá ser delimitada uma área, na zona do fosso, para a criação de um espaço submerso
(reserva/laboratório), onde se possam depositar transitoriamente eventuais achados com
potencial valor arqueológico.

Caso seja possível, a draga deverá ser equipada com um dispositivo de visualização
tridimensional, Obstacles Avoidance Sonar - OAS, que permita detectar eventuais vestígios
arqueológicos submersos, não identificados nas campanhas de prospecção arqueológica.
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Fase

Construção

Construção

Construção

Construção

Construção

Calendarização

Fase de
planeamento e
durante toda a obra

Fase de
planeamento e
durante a execução
de dragagens,
escavações e
revolvimento de
solos
Fase de
planeamento e
durante a execução
de dragagens,
escavações e
abertura de
fundações

Antes da execução
das dragagens

Durante a
execução de
dragagens

32

Documento de
referência/
Forma de
gestão

Observações

Entidade
responsável

Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos
(3.2/3.1.1, 4.2 e
4.3)

A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3

Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos
(3.2/2.1)

A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3

Caderno de
Encargos
(3.2/4.4)

A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3

Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos
(3.2/2.3)

A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3

Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de
Encargos
(3.8/2.2)

A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3

Aditamento ao
RECAPE
Empreiteiro

(cont.)
ID

DIA

Descrição da Medida de Minimização

Fase

Calendarização

Entidade
responsável

Documento de
referência/ Forma de
gestão

Empreiteiro

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de Encargos
(3.8/3.6)
Secções 4.2.1. e 4.6.6
das Peças Escritas do
PE e, Des. OM-4 –
Perfis

Observações

Património arquitectónico

38

39

50

51

40

53

41

54

Devem ser cumpridas as medidas cautelares previstas no Projecto de Execução,
nomeadamente a manutenção de uma distância mínima de segurança (de dois
metros) entre a operação dos equipamentos de escavação / dragagem e a muralha,
a não remoção directa de uma banqueta de sedimentos a esta adjacente, e a não
drenagem do fosso, mantendo ininterruptamente a sua inundação com a maré.

Recuperação da cantaria das Muralhas - Durante as operações de
dragagem/escavação do fosso deverá ser efectuado o resgate da cantaria das
Muralhas (em particular das guaritas) que ao longo do tempo se foi depositando no
leito, de modo a possibilitar a posterior reconstrução (pelas entidades com
competências na gestão e recuperação do património arquitectónico) das Muralhas
com materiais originais.
Paisagem
Implantação de barreiras visuais (tapumes) envolventes ao estaleiro e à zona de
intervenção, que impeçam a visualização das obras pelos observadores que se
localizam na sua envolvente, de forma a sentir-se com menor intensidade a
desorganização paisagística resultado da fase de construção.
Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para
armazenar materiais e parqueamento de maquinaria, entre outras acções
relacionadas com a fase de construção.

Construção

Construção

Durante toda a obra

Fase de
planeamento e
antes e durante a
execução das
dragagens e
escavações

Empreiteiro

Construção

Fase de
planeamento e
durante toda a obra

Empreiteiro

Construção

Fase de
planeamento e
durante toda a obra

Empreiteiro
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Aditamento ao
RECAPE
Caderno de Encargos
(3.4/4.6)

Aditamento ao
RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.3)
Aditamento ao
RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.7)

A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3
A desenvolver em
conformidade
com o PAAA
Aditamento ao
RECAPE secção
4.3

-

-

(cont.)
ID

DIA

Descrição da Medida de Minimização

Entidade
responsável

Documento de
referência/ Forma de
gestão

Fase

Calendarização

Observações

Construção

Fase de
planeamento da
obra

Empreiteiro

Construção

Fase de
planeamento

Empreiteiro

Construção

Fase de
planeamento e
durante toda a
obra

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1
Caderno de Encargos
(3.6/2.4)

-

Construção

Fase de
planeamento e
durante toda a
obra

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.4)

-

Construção

Durante toda a
obra

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.3)

-

Construção

Durante toda a
obra

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/3.8)

-

Sócio-economia
42

56

43

58

44

45

60

61

46

62

47

63

Implantar o estaleiro, preferencialmente, na localização apresentada no
Aditamento ao EIA, uma vez que se trata de uma zona industrial, próxima
do local de intervenção e afastada dos espaços urbanos existentes.
Indicar o tipo e quantidade de equipamento e veículos de construção civil
a serem utilizados em obra.
Escolha de percursos rodoviários menos penalizantes para as populações e
para o restante tráfego, evitando, se possível, o atravessamento de
povoações.
Durante a época balnear privilegiar a utilização de
arruamentos menos movimentados para o acesso à obra, nomeadamente
pelo interior da zona da Prageira.
Definir e realizar a movimentação de camiões e máquinas pesadas sempre
que possível por vias pavimentadas e consolidadas, de forma a reduzir a
emissão de poeiras.
Implantar um sistema de lavagem, à saída da área afecta à obra, antes da
entrada na via pública, dos rodados de todos os veículos e de toda a
maquinaria de apoio à obra, especialmente em dias chuvosos e propícios à
acumulação de lamas nos rodados.
Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra,
especialmente quando nela forem vertidos materiais de construção ou
materiais residuais da obra, no sentido de evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento quer por acção de
circulação de maquinaria e veículos de apoio à obra.

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1
Caderno de Encargos
(3.4/2.1)
Aditamento ao RECAPE
Secção 3.4.1

-

-

48

65

Proceder à instalação provisória de sinalização suplementar na Ponte
Rodoviária advertindo os automobilistas para a circulação acrescida de
peões.

Construção

Durante toda a
obra

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/2.1.4)

Medida correspondente
à recomendação de
adoptar “outra situação
de minimização”,
referida na medida 65
da DIA sobre a
substituição dos acessos
actuais durante a obra

49

67

Utilização de velocidades reduzidas no atravessamento de aglomerados
populacionais em geral, e junto a pontos sensíveis: escolas, hospitais,
entre outros.

Construção

Durante toda a
obra

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.6/2.2)

-

68

Utilização de sinalização adequada, diurna e nocturna, nos acessos ao
estaleiro e na área delimitada para execução das obras.

Construção

Fase de
planeamento e
durante toda a
obra

Empreiteiro

Aditamento ao RECAPE
Caderno de Encargos
(3.3/2.1.2)

-

50

RECAPE das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche - Aditamento

34

Quadro 6 - Inventário das medidas de minimização a implementar na Fase de Exploração
ID

DIA

51

21

52

22

53

23

54

24

55

56

25

Descrição da Medida de Minimização
Qualidade da água e dos sedimentos
Adoptar para as dragagens de manutenção medidas (aplicáveis) equivalentes às descritas
atrás para a dragagem inicial.
Proibição de manipulação de óleos e combustíveis no interior do fosso.
Proibição de descargas de águas residuais geradas a bordo de embarcações que
eventualmente entrem no fosso.
Proibição de entrada de embarcações a motor na zona norte do fosso (para além da Ponte
Velha / Rodoviária).
Adopção do Plano de Monitorização da qualidade da água, e eventual ajustamento da
gestão da eclusa / plano de água em função dos resultados obtidos.

Qualidade do ar
Imposição de um limite de velocidade reduzido para as embarcações a motor no interior do
34 a)
fosso.

Fase

Exploração
Exploração
Exploração
Exploração

Exploração

Exploração

57

34 b) Proibição da entrada de embarcações a motor para norte da Ponte Velha / Ponte Rodoviária.

Exploração

58

34 c) Proibição de circulação no fosso de motas de água.

Exploração

59

(49)

Património Arqueológico
Sempre que se verifique a necessidade de se proceder a dragagens de manutenção junto à
eclusa, na zona do lado do porto, deverão ser alertadas as entidades competentes para o
devido acompanhamento das referidas dragagens por arqueólogo com experiência na área
da arqueologia subaquática bem como por parte do IGESPAR e da DRCLVT.
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Exploração

Calendarização

Entidade
responsável

Documento de
referência/ Forma
de gestão

Durante a
exploração
Durante a
exploração
Durante a
exploração
Durante a
exploração

Autarquia /
IPTM
Autarquia /
IPTM
Autarquia /
IPTM
Autarquia /
IPTM

Aditamento ao
RECAPE
Aditamento ao
RECAPE
Aditamento ao
RECAPE
Aditamento ao
RECAPE

Durante a
exploração

Autarquia /
IPTM

Aditamento ao
RECAPE

Durante a
exploração
Durante a
exploração
Durante a
exploração

Autarquia /
IPTM
Autarquia /
IPTM
Autarquia /
IPTM

Aditamento ao
RECAPE
Aditamento ao
RECAPE
Aditamento ao
RECAPE

Durante a
exploração
(execução de
dragagens)

Autarquia /
IPTM

Aditamento ao
RECAPE
Secção 4.6.2 das
Peças Escritas do PE

35

Observações

Cf. Plano de
Monitorização
da Qualidade da
Água
Secção 4.1
-

-

(cont.)
ID

DIA

Descrição da Medida de Minimização

Fase

Calendarização

Entidade
responsável

Documento de referência/
Forma de gestão

Observações

Aditamento ao RECAPE
Secção 3.3.3

Esta medida será implementada na 2.ª fase do
“Plano Orientador de Recuperação e Integração
do Fosso da Muralha de Peniche e Espaço
Envolvente” da responsabilidade da C.M. de
Peniche. No âmbito deste projecto previsto para a
2.ª fase, deverá ainda a CM de Peniche, aquando
da selecção dos equipamentos previstos para as
zonas de lazer – Cais das Gaivotas e Plataforma
Flutuante junto à Ponte Pedonal – ter em
consideração a envolvente monumental e
paisagística do local, de modo a não criar
barreiras visuais na fruição do conjunto
fortificado.

Paisagem

60

55

Execução do Projecto de Integração
Paisagística, utilizando sempre que
possível flora local.

Exploração

No âmbito da 2.ª
fase

C.M. de Peniche
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3.6 Cláusulas ambientais integradas no Caderno de Encargos
Transcrevem-se neste ponto as Cláusulas Ambientais que integram o Caderno de Encargos da
Empreitada referente às Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche.
Estas Cláusulas Ambientais incorporam as medidas de minimização e o programa de
monitorização referidos na DIA que respeitam à fase da Empreitada e são da responsabilidade
do Empreiteiro, bem como outras medidas propostas na 7.ª reunião da Comissão Técnica de
Acompanhamento havida em 12 de Fevereiro de 2008 na Câmara Municipal de Peniche, e
incidem em várias componentes e acções de obra, tais como:
•

Trabalhos arqueológicos;

•

Condicionantes ambientais genéricas que respeitam à sinalização e informação da obra
e à sua organização geral;

•

Organização do Estaleiro;

•

Equipamentos

•

Transportes;

•

Construção da Eclusa;

•

Dragagens e Escavações;

•

Programa de Monitorização.

É ainda salientado na parte introdutória das Cláusulas Ambientais integradas no Caderno de
Encargos da Empreitada que as mesmas não dispensam a consulta do RECAPE e do
Aditamento ao RECAPE, onde se detalham todos os procedimentos de gestão ambiental a
desenvolver em obra.
A concretização e/ou acompanhamento do exposto nas presentes Cláusulas Ambientais deve
ser assegurado por técnico com habilitações para o efeito, e com experiência em
acompanhamento ambiental de obras de natureza semelhante.

RECAPE das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche - Aditamento

37

- CLÁUSULAS AMBIENTAIS 1 - INTRODUÇÃO
(...)
2 – TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

1 - Objectivo
Verificar se na área de intervenção se encontram quaisquer valores patrimoniais susceptíveis de
serem afectados pela execução das obras.
2 – Aspectos gerais aplicáveis a quaisquer trabalhos arqueológicos
2.1 - Os trabalhos de arqueologia previstos são da responsabilidade do Empreiteiro, que
integrará na sua equipa arqueólogo habilitado, que esteja autorizado pela(s) entidade(s)
competetente(s), nos termos da legislação vigente, para a condução dos trabalhos arqueológicos
previstos. Atendendo a que a obra se realiza em meio aquático, encharcado, húmido e zonas de
interface com o meio terrestre, os trabalhos arqueológicos têm de ser assegurados por
arqueólogo com experiência na área da arqueologia subaquática.
2.2 - Antes do início de quaisquer dos trabalhos de arqueologia previstos, o Empreiteiro
submeterá à aprovação da Fiscalização a metodologia e, quando aplicável, o equipamento que se
propõe utilizar para a sua realização. Posteriormente, o arqueólogo ou equipa responsável
submeterá à(s) entidade(s) competente(s) para o efeito o pedido de autorização e a metodologia
dos trabalhos arqueológicos. Só após a obtenção da autorização é que os trabalhos arqueológicos
poderão ser iniciados.
2.3 - O Empreiteiro, apoiado pelo arqueólogo definido, deverá proceder à delimitação de uma
área, na zona do fosso, para a criação de um espaço submerso (reserva/laboratório), onde se
possam depositar transitoriamente eventuais achados com potencial valor arqueológico que
sejam encontrados, essencialmente no decurso das dragagens e escavação.

3 - Trabalhos arqueológicos preliminares
3.1 - Prospecção arqueológica prévia
3.1.1 - A prospecção arqueológica prévia ao início da obra será da responsabilidade do
Empreiteiro, e obedecerá ao estipulado no RECAPE, respectivo Aditamento, e no EIA.
3.1.2 - Deverá ser realizada a prospecção sistemática da área de implantação da eclusa e zonas
envolventes afectadas pela execução desta estrutura. Será aqui realizada uma prospecção
arqueológica subaquática visual e electromagnética integral (através da instalação de eixos prédefinidos, com um espaçamento máximo de 5 metros). A detecção de anomalias visuais e de
massas metálicas enterradas deverá ser representada em cartografia, contendo dados
batimétricos bem como a georeferência de cada anomalia, com respectiva descrição para
posterior confirmação, se necessário, através de sondagem por escavação. Esta metodologia
poderá ser substituída pelo recurso à utilização de meios de detecção geofísica, nomeadamente o
Sonar de Varrimento Lateral e Magnetómetro.
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3.2 - Levantamento arqueográfico do lugre Compostellana II
3.2.1 - Será da responsabilidade do Empreiteiro o levantamento arqueográfico do lugre
Compostellana II, afundado na zona da bacia portuária, à entrada do fosso, conforme indicado
no RECAPE, respectivo Aditamento, e no EIA.
3.2.2 - Resultante desse levantamento e na eventualidade de previsão da ocorrência de
assoreamentos futuros, poderá vir a ser prevista a criação de uma barreira de contenção entre a
eclusa e os restos da embarcação.

4 - Trabalhos arqueológicos ao longo de toda a obra
4.1 - Todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações,
dragagens, terraplenagens e depósitos de inertes, recurso a eventuais zonas de empréstimo de
terras, abertura de fundações e assentamento de estacaria, etc.) deverão ter acompanhamento
arqueológico integral, não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias,
como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação.
4.2 - Todas as operações que envolvam interferência directa ou indirecta com a Muralha de
Peniche deverão ter acompanhamento arqueológico, das quais se salientam as operações de
demolição de estruturas existentes e de construção de novas estruturas, bem como das operações
de dragagem e escavação para estabelecimento da banqueta adjacente à Muralha.
4.3 - O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que se houver mais que uma
frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as
frentes por um arqueólogo.
4.4 - Se na fase de construção forem encontrados vestígios arqueológicos, a frente de obra
associada será suspensa, ficando o Dono da Obra obrigado a comunicar, de imediato ao
IGESPAR IP., as ocorrências.
4.5 - Os trabalhos arqueológicos deverão seguir uma metodologia compatível com a natureza do
achado, tendo em conta a hierarquização da sua importância científica e patrimonial,
procedendo-se depois à sua avaliação, registo gráfico (cartografia, desenho e fotografia) e
eventual remoção. Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial
de eventuais novas ocorrências até então não identificadas, deverão ser efectuadas sondagens de
diagnóstico.
4.6 - Durante as operações de construção, em particular durante a dragagem e a escavação do
fosso, deverá, eventualmente, ser efectuado o resgate da cantaria das Muralhas (em particular
das guaritas) que ao longo do tempo se foi depositando no leito, de modo a possibilitar a
posterior reconstrução (pelas entidades com competências na gestão e recuperação do
património arquitectónico) das Muralhas com materiais originais.

3 - CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

1 – Objectivo
Definir as condições ambientais de carácter geral para a execução dos trabalhos, nomeadamente
no que respeita à sinalização e informação e à organização geral da obra.
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2 – Sinalização e Informação
2.1 – No âmbito da empreitada constitui obrigação do Empreiteiro, em complemento do que
estabelece a Cláusula respeitante aos Trabalhos Preparatórios, o seguinte:
2.1.1 – Implementar um sistema de aviso às populações sempre que tenha que proceder a
operações de desmonte de rocha a fogo.
2.1.2 – Instalar e manter sinalização adequada, diurna e nocturna, nos acessos ao estaleiro e na
área delimitada para execução das obras.
2.1.3 – Vedar e interditar o local da obra a pessoas que não estejam devidamente autorizadas a
entrar no mesmo.
2.1.4 - Proceder à instalação provisória de sinalização suplementar na Ponte Rodoviária
advertindo os automobilistas para a circulação acrescida de peões.

3 – Organização Geral da Obra
No quadro das suas obrigações o Empreiteiro terá de:
3.1 – Analisar a necessidade, e proceder à colocação, de barreiras acústicas com características
de absorção sonora, a circunscrever actividades na área de estaleiro ou equipamentos ruidosos.
3.2 – Assegurar que as actividades ruidosas só terão lugar entre as 7 horas e as 18 horas de dias
úteis [caso se pretenda prolongar este período deve ser solicitada, à Câmara Municipal ou
Governo Civil, Licença Especial de Ruído (L.E.R.)].
3.3 – Implantar barreiras visuais (tapumes) envolventes ao estaleiro e à zona de intervenção, que
impeçam a visualização das obras pelos observadores que se localizam na sua envolvente, de
forma a sentir-se com menor intensidade a desorganização paisagística resultado da fase de
construção. Especial cuidado deve ser posto na selecção destas barreiras visuais, que deverão
apresentar um aspecto condizente com a dignidade monumental da Muralha, devendo o
Empreiteiro submeter à aprovação da Fiscalização o modelo de barreiras que se propõe adoptar.
3.4 – Proceder à recolha periódica de materiais em flutuação que se acumulem no fosso.
3.5 – Assegurar a rega controlada e regular, nomeadamente em dias secos e ventosos, da área
afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, a acumulação e a ressuspensão de poeiras.
3.6 – Não efectuar queimas a céu aberto, qualquer que seja o tipo de materiais residuais em
obra, bem como seleccionar as técnicas e processos construtivos que originem menor emissão e
dispersão de poluentes atmosféricos e de materiais pulverulentos, assegurando o cumprimento
da legislação em vigor relativamente à qualidade do ar.
3.7 – Perturbar o menor espaço possível de terreno envolvente à obra, seja para armazenar
materiais e parqueamento de maquinaria, ou para outras acções relacionadas com a fase de
construção.
3.8 – Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, especialmente quando nela
forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra, no sentido de evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento quer por acção de circulação de
maquinaria e veículos de apoio à obra.
3.9 – Reduzir ao mínimo possível as perturbações no habitat circundante, restringindo as
alterações apenas ao estritamente necessário. A eficácia desta medida deverá ser conseguida
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através da vedação de todo o perímetro de obra de forma a impedir não só a intrusão de
estranhos bem como que máquinas e homens operem fora da área delimitada.
3.10 – Proceder o mais rapidamente possível ao transporte do excesso de materiais, sejam
produtos sobrantes de escavação ou dragagem, ou de demolições, para os respectivos locais de
depósito.

4 – ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO

1 – Objectivo
Definir, em termos ambientais, as condições de localização, delimitação, exploração e de
desactivação do estaleiro.

2 – Localização do Estaleiro
2.1 - O estaleiro deverá ser implantado na localização apresentada no Aditamento ao RECAPE,
uma vez que se trata de uma zona industrial, próxima do local de intervenção e afastada dos
espaços urbanos existentes.
2.2 - Atendendo a que na zona proposta para estaleiro existem no subsolo vestígios
arqueológicos (Depósito Funerário “El Vencejo” e Casas do Sal) muito susceptíveis de serem
afectados por pressões na superfície, deverá a ocupação do estaleiro considerar esta limitação
abstendo-se de desenvolver actividades susceptíveis de gerar pressões na superfície que
deformem o pavimento, o qual é actualmente utilizado para estacionamento de automóveis.

3 – Exploração do Estaleiro
Para adoptar práticas correctas de exploração do estaleiro, em termos de gestão dos resíduos e
efluentes produzidos, o Empreiteiro deverá adoptar / instalar:
3.1 – Dispositivos para assegurar um destino final adequado às águas residuais provenientes do
estaleiro, não sendo admissível em situação alguma a descarga de águas residuais do estaleiro
no fosso;
3.2 – Recipientes e contentores de estaleiro para a recolha e deposição selectiva de resíduos até
à respectiva remoção para depósito final adequado;
3.3 – Um sistema de drenagem no estaleiro que evite o encaminhamento das águas pluviais para
o fosso;
3.4 – Medidas preventivas de forma a salvaguardar eventuais derrames de matérias perigosas
(combustíveis, lubrificantes, entre outros).

5 – EQUIPAMENTOS

1 – Objectivo
Definir as condições ambientais de utilização dos diversos equipamentos afectos à obra
(maquinaria e veículos).
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2 – Utilização dos equipamentos
2.1 – O Empreiteiro deve assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e de
toda a maquinaria de apoio à obra, a fim de garantir o seu bom estado de funcionamento.
2.2 – Os equipamentos deverão possuir indicação, aposta pelo fabricante ou importador, do
respectivo nível de potência sonora – conforme artigo 14º do RLPS – que deverá cumprir os
valores limites constantes do Quadro 1 e 2 do Anexo II da mesma legislação.
2.3 – O Empreiteiro deverá garantir o cumprimento da legislação em vigor relativamente à
qualidade do ar, designadamente o Decreto Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, e as Portarias n.os
1058/94, de 2 de Dezembro, 125/97, de 21 de Fevereiro, 399/97, de 18 de Junho e pelo Decreto
Lei n.º 273/98, de 2 de Setembro, que fixam os valores limite e valores guia dos níveis de
concentração para os poluentes SO2, CO, NO2 e partículas em suspensão. A verificação do
cumprimento desta medida será feito através da consulta dos planos de manutenção do
fabricante para as viaturas, maquinaria e equipamentos de obra cujo funcionamento tenha por
base motores de combustão ou explosão.
2.4 – O Empreiteiro deve organizar de todos os veículos e maquinaria de apoio à obra que opere
ao ar livre, de modo a reduzir na fonte a geração de ruído que possa afectar as zonas adjacentes
à obra.

6 – TRANSPORTES

1 – Objectivo
Definir, em termos ambientais, as condições de realização do transporte de equipamentos,
materiais e pessoas, incluindo os percursos a utilizar.

2 – Transporte
Sem prejuízo das indicações contidas nas Cláusulas Gerais, deverão ser cumulativamente
adoptadas as regras seguintes:
2.1 – Sempre que tecnicamente possível, os materiais deverão ser transportados em veículos
com caixa de carga tapada, com os materiais arrumados e não excessivamente carregados, tal
como estabelece o Código da Estrada.
2.2 – Deverão ser adoptadas velocidades moderadas na circulação dos veículos, tendo em
consideração que as emissões de poeiras aumentam linearmente com a velocidade praticada.
2.3 – Deverá ser implementado um sistema de lavagem dos rodados de todos os veículos e de
toda a maquinaria de apoio à obra, à saída da área afecta a esta, antes da entrada na via pública,
especialmente em dias chuvosos e propícios à acumulação de lamas nos rodados.
2.4 – Deverá assegurar-se que a circulação de veículos e máquinas pesadas se efectua, sempre
que possível, por vias pavimentadas e consolidadas, sendo os percursos seleccionados por forma
a evitar a passagem por zonas habitadas e a minimizar os níveis de ruído junto de receptores
sensíveis (escolas, hospitais, etc.). Na impossibilidade de poderem ser evitados locais sensíveis
deverão ser adoptadas velocidades reduzidas. Durante a época balnear devem ser evitadas as
vias com maior intensidade de tráfego, privilegiando-se nessas alturas a utilização dos
arruamentos interiores da zona da Prageira.
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2.5 – A altura de queda na carga e descarga de inertes e outros materiais pulverulentos deverá
ser tão reduzida quanto possível, compatível com as condições técnicas de operação

7 - CONSTRUÇÃO DA ECLUSA

1 – Objectivo
Definir, em termos ambientais, as condições a obedecer nos trabalhos de construção da eclusa.

2 – Aterro provisório
2.1 – As tubagens a inserir no aterro provisório devem ser correctamente dimensionadas e
mantidas desimpedidas e em bom estado de escoamento, a fim de não serem alteradas as actuais
condições de inundação do fosso durante a obra.
2.2 – Devem ser adoptadas medidas de protecção para evitar eventuais erosões junto aos
extremos destas tubagens, nas zonas de chamada e saída, face às correntes potencialmente
elevadas. Os procedimentos para implementação desta medida encontram-se detalhados no
Aditamento ao RECAPE.

8 – DRAGAGENS E ESCAVAÇÕES

1 - Objectivo
Definir, em termos ambientais, as condições de realização das dragagens e escavações a realizar
no fosso da muralha de Peniche.

2 - Selecção de equipamentos
2.1 - O equipamento de dragagem deve ser seleccionado de forma a que, sem prejuízo de
rendimento, permita uma redução das perdas de material e conduza à menor concentração de
sólidos em suspensão (dragas de baldes, “clamshell” ou outros equipamentos que não obriguem
à fluidificação dos dragados);
2.2 - Caso seja possível, a draga deverá ser equipada com um dispositivo de visualização
tridimensional, Obstacles Avoidance Sonar - OAS, que permita detectar eventuais vestígios
arqueológicos submersos, não identificados nas campanhas de prospecção arqueológica.

3 - Método de execução das dragagens
3.1 - A duração das operações de escavação e dragagem deve ser reduzida o quanto possível.
3.2 - Os trabalhos de dragagem e escavação deverão ter início na zona entre a entrada Norte e a
Ponte Velha, área com maior potencial arqueológico, permitindo acautelar assim o
desenvolvimento atempado dos trabalhos arqueológicos.
3.3 - No Plano de Dragagens a submeter à Fiscalização, o Empreiteiro deverá indicar as medidas
(utilização de equipamento específico e/ou outras) que se propõe adoptar, de modo a evitar a
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transferência de poluição do fosso para a bacia portuária, e tendo em conta o método construtivo
que se propõe adoptar.
3.4 - Relativamente à generalidade dos materiais sedimentares a dragar, a redução da referida
transferência de poluição será, à partida, mais significativa caso as dragagens sejam realizadas
após a construção da eclusa ou da respectiva ensecadeira.
3.5 - Especificamente em relação à zona assinalada no RECAPE como apresentando sedimentos
contaminados, a sua dragagem deverá realizar-se de forma selectiva. Se a eclusa ainda não
estiver concluída, a dragagem deverá ocorrer, preferencialmente, apenas durante a estofa da
maré, ou, caso o período da estofa da maré não seja suficiente, durante a enchente.
3.6 - Durante as operações de dragagem e escavação do fosso deverá ser mantida uma distância
mínima de segurança (de dois metros) entre a operação dos equipamentos de
escavação/dragagem e a muralha, não se realizando a remoção directa de uma banqueta de
sedimentos a esta adjacente, e não drenando o fosso, mantendo ininterruptamente a sua
inundação com a maré.

4 – Quebramento de rocha
4.1 - O quebramento de rocha deverá, se possível, ser realizado com recurso a meios mecânicos
para não produzir efeitos (vibrações, ondas de choque) eventualmente prejudicais para a
integridade das estruturas da Muralha ou do Forte de Cabanas. Caso não seja possível realizar o
trabalho desta forma, deverá privilegiar-se o recurso a caldas expansivas ou dardos químicos
(recomendação do procedimento de AIA) para fracturação da rocha

5 – Destino Final dos Dragados
5.1 – Tal como previsto no projecto, a larga maioria dos dragados e materiais provenientes de
escavação serão reutilizados como substrato para a criação de um espaço verde em zona
adjacente à área de intervenção. No entanto, uma fracção dos dragados, que corresponde a cerca
de 190 m3, por se encontrar contaminada deverá ser manuseada e transportada conforme os
procedimentos referidos no RECAPE, sendo que o destino final terá de ser sempre a deposição
em terra, em local impermeabilizado, com a recomendação de posterior cobertura de solos
impermeáveis. O local de destino final terá de ser previamente aprovado pela Fiscalização.
5.2 - No caso de sedimentos classificados como sendo de classe 4, à luz do antigo Despacho
Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, publicado no Diário da
República, II Série, n.º 141, de 21 de Junho de 1995, o Empreiteiro deverá assegurar os
trabalhos necessários (licenciamento, análises laboratoriais solicitadas à aceitação dos materiais
por um aterro, etc.), de forma a poder ser definido o respectivo destino final, que deverá ser um
aterro licenciado para o efeito. Antes da respectiva remoção, o Empreiteiro deverá, ainda,
submeter à aprovação da Fiscalização qual o modo de deposição temporária dos dragados
removidos com contaminação, até serem encaminhados para o seu destino final –
nomeadamente envolvimento em tela ou outro.
5.3 – Os sedimentos contaminados deverão ser encaminhados o mais rapidamente possível para
o destino final previsto.
5.4 – É Interdito o depósito de dragados em áreas incluídas no Sítio Peniche/Santa Cruz da Rede
Natura 2000.
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9 – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
O Empreiteiro deve implementar um Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro e Vibrações durante a
execução das obras.
O Empreiteiro deverá propor à aprovação da Fiscalização a versão detalhada deste Plano, que deverá
respeitar as indicações contidas no Aditamento ao RECAPE, sendo responsável pela sua implementação.
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4. MONITORIZAÇÃO
4.1 Plano de monitorização da qualidade da água
4.1.1 Introdução e Objectivos

A qualidade da água do fosso é um aspecto crítico do sucesso da intervenção, pelo que se
justifica a implementação de um plano de monitorização que permita acompanhar e verificar a
evolução da qualidade do recurso após a conclusão das obras.
Este Plano será implementado apenas na fase de exploração, aguardando-se pela celebração de
protocolo que irá definir qual a entidade responsável, prevendo-se que seja o Instituto Portuário
e dos Transportes Marítimos (IPTM) e/ou a Câmara Municipal de Peniche.
A qualidade da água no fosso depende da qualidade da água que se regista na bacia portuária
que o abastece, pelo que para uma avaliação efectiva da influência do Projecto na qualidade da
água no fosso o plano de monitorização tem que abranger ambas as zonas.

4.1.2 Parâmetros a monitorizar

Atendendo a que as águas costeiras na área do Projecto foram consideradas como zonas
marinhas normais, os parâmetros a monitorizar no âmbito do Plano de Monitorização da
Qualidade da Água integram parâmetros constantes do anexo XV do Decreto-Lei n.º 236/98,
de 1 de Agosto, e parâmetros constantes no documento “Linhas de orientação metodológica
para elaboração dos estudos técnicos necessários para cumprir o artigo 7.º do Decreto-Lei
152/97, de 19 de Junho”, elaborado pelo INAG. Por outro lado, a publicação da Directiva
2006/7/CE vem definir novos parâmetros microbiológicos a analisar, em substituição dos
coliformes fecais e totais; no entanto, uma vez que esta directiva ainda não se encontra
transposta para o direito interno, e que só irá revogar a actual Directiva (76/160/CEE ) a partir
de 31 de Dezembro de 2014, foi decidido incluir no Plano de Monitorização os novos
parâmetros, a par da análise de coliformes ainda prevista na legislação em vigor.
Assim, os parâmetros a monitorizar no âmbito do Plano de Monitorização da Qualidade da
Água, bem como os métodos analíticos a utilizar, são os que constam do quadro seguinte.

4.1.3 Locais de amostragem

A monitorização da qualidade da água no fosso será realizada com base na colheita de
amostras em seis locais distintos, dois locais a norte da ponte velha, dois locais entre a ponte
velha e a eclusa, e dois locais na bacia portuária (FIG. 3).
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Quadro 7 - Monitorização da Qualidade da Água
Parâmetro

Valores-limite

Oxigénio dissolvido

>70% saturação, no Verão (1)

Nitratos dissolvidos

<20 µmoles/l, no Inverno (1)

Clorofila a
Transparência
Coliformes totais
Coliformes fecais
Óleos e gorduras
Resíduos de alcatrão e
detritos flutuantes
Cor
Escheria coli
Enterococos intestinais

<15 mg/m3, no Verão (1)
>2 m, no Inverno (1)
10 000
2 000
Ausência

Métodos analíticos
Método de Winkler
Método electroquímico
Espectrometria de absorção molecular
com reagente específico
Espectrometria de fluorescência
Disco de Secchi

Conforme anexo XV do DL 236/98

Ausência
Sem alteração anormal
500 cfu/100ml (1); (2)
185 cfu/100ml (1); (2)

ISO 9308-3 ou ISO 9308-1
ISO 7899-1 ou ISO 7899-2

(1) Pelo menos 90% dos resultados deverão cumprir os valores-limite
(2) Valores máximos admissíveis (VMA) para uma classificação de águas balneares com qualidade
“Suficiente”

Os dois locais situados na bacia portuária destinam-se a servir de termo de comparação,
possibilitando identificar a origem – interior ou exterior ao fosso - de eventuais problemas que
venham a ser detectados. A localização destes locais foi seleccionada de modo a ser
representativa da água que alimenta o fosso, encontrando-se suficientemente afastados da
entrada deste para minimizar a influência da água repulsada pelo fosso durante a vazante.
As coordenadas dos locais de colheita são as que constam no quadro seguinte:

Quadro 8 - Coordenadas dos locais de colheita
Ponto de
amostragem
Local 1
Local 2
Local 3
Local 4
Local 5
Local 6

Coordenadas Militares Datum
Lisboa
M
P
092823.77
266976.33
092694.95
266761.46
092693.06
266422.92
092723.36
266243.85
092728.91
265896.13
092768.03
265494.07

Coordenadas Geográficas
W
9º 22' 31.535''
9º 22' 36.791''
9º 22' 36.675''
9º 22' 35.307''
9º 22' 34.875''
9º 22' 33.010''

N
39º 21' 45.317''
39º 21' 38.294''
39º 21' 27.318''
39º 21' 21.527''
39º 21' 10.258''
39º 20' 57.241''

Na FIG. 3 apresenta-se a localização dos pontos de amostragem.
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4.1.4 Frequência de amostragem

A frequência de amostragem foi estabelecida por forma a contemplar os fenómenos com maior
influência na qualidade da água, em particular no que se refere às situações médias e mais
desfavoráveis. Os principais fenómenos / situações a cobrir são:
•

Épocas do ano com condições atmosféricas diferentes, em particular as que se referem à
temperatura (que influencia os mecanismos de degradação da matéria orgânica e todo o
ciclo biológico), e à pluviosidade (com relação directa com o caudal de águas pluviais
descarregadas no Fosso);

•

Estado e tipo de maré, que influi na quantidade de água presente no fosso e na sua taxa
de renovação.

Assim, no primeiro ano de exploração, deverão ser efectuadas colheitas mensalmente no
Inverno e quinzenalmente durante os meses de Verão. Estes períodos de colheita deverão ser
ajustados em função dos ciclos de maré.
Sendo, em princípio, as condições na época de Inverno mais favoráveis para a qualidade da
água, considera-se suficiente, neste período do ano, que a colheita seja realizada durante uma
maré média. Assim, deverão ser colhidas amostras no interior e exterior do fosso, na estofa da
preia-mar (situação em que as correntes de maré são nulas), conseguindo-se deste modo que os
resultados sejam pouco influenciados pela localização dos pontos de amostragem na trajectória
mais ou menos aleatória dos fluxos de corrente, em vórtices ou em zonas fora destes fluxos.
Deverá ser colhido um segundo conjunto de amostras na altura imediatamente anterior à
reabertura das comportas, ou seja, próximo do nível médio (ou ligeiramente acima), em
enchente. O propósito aqui é verificar a qualidade da água no final do período completo de
fecho das comportas. Neste caso basta colher as amostras nos 4 pontos no interior do fosso, já
que a situação no exterior não depende do facto de as comportas terem estado fechadas.
Na (FIG. 4) representam-se os momentos de colheita das amostras num ciclo de maré (estofa
da preia-mar e nível médio da maré, ou ligeiramente acima).

FIG. 4 – Identificação dos momentos de colheita das amostras num ciclo de maré.
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No Verão deve ser efectuada uma série de colheitas numa maré viva e outra numa maré morta.
Cada série implicará a recolha de amostras segundo esquema idêntico ao definido para o
Inverno, ou seja, colheita no interior e exterior do fosso na estofa da preia-mar, e apenas no
interior imediatamente antes da abertura das comportas.
Após o primeiro ano de monitorização da qualidade da água no fosso, o programa de
monitorização poderá, caso se verifique que a qualidade da água no fosso não apresenta
problemas, ser ajustado para o período seguinte, com a realização de apenas uma campanha no
Inverno e outra no Verão.
Sistematiza-se no quadro seguinte os momentos de realização de campanhas com colheita de
amostras de água:

Quadro 9 – Momentos de colheita para a situação de Inverno e de Verão
Campanhas de
Inverno
Na estofa da preia-mar
Na meia maré, em
enchente

Campanhas de Verão
Na estofa da preia-mar
Na meia maré, em
enchente

Pontos de
amostragem
1, 2, 3, 4, 5 e 6
1, 2, 3 e 4

Pontos de
amostragem
1, 2, 3, 4, 5 e 6
1, 2, 3 e 4

Maré

Frequência
1.º ano

Frequência
anos seguintes

Maré média

Mensal

Anual

Maré

Frequência
1.º ano

Frequência
anos seguintes

Maré viva e
maré morta

Quinzenal

Anual

Na altura de cada série de colheitas deve ainda ser registada a temperatura do ar, devendo ainda
descrever-se as condições meteorológicas gerais do dia em que decorre a campanha – isto é,
referir se ocorreu precipitação, se o céu estava encoberto, quais as condições de vento, etc.
(considera-se suficiente uma descrição qualitativa, podendo sempre recorrer-se aos registos do
Instituto de Meteorologia em caso de necessidade).

4.1.5 Apresentação de resultados e periodicidade dos relatórios. Revisão do PM

Deverão ser elaborados relatórios mensais, a apresentar à Autoridade de AIA, referentes às
campanhas de monitorização realizadas nesse período. Nestes relatórios a interpretação dos
resultados obtidos para a qualidade da água no fosso deve ser feita por comparação com a
qualidade registada na bacia portuária e observando os valores-limite apresentados no quadro
do item “Parâmetros a monitorizar”.
Caso a monitorização venha a revelar que a qualidade da água no fosso sofreu uma
deterioração relativamente à bacia portuária, que poderá ser consequência de uma insuficiente
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renovação, deverá ser proposto o reajustamento das regras de operação da eclusa. Com efeito,
verifica-se que um pequeno rebaixamento do nível mínimo admitido para o plano de água no
fosso (por exemplo, de (+2,5 m)ZH para (+2,25 m)ZH ou (+2 m)ZH), sem comprometer a
utilização prevista para o fosso, conduz a um substancial aumento do volume de água admitido
em cada maré, o que significa que se dispõe de uma margem de manobra apreciável para fazer
face a problemas relacionados com uma eventual insuficiente renovação.
Após o primeiro ano de monitorização da qualidade da água no fosso, o programa de
monitorização poderá, em função dos resultados obtidos, ser revisto. Assim, se se verificar que
a qualidade da água no fosso não apresenta problemas, isto é, são cumpridos ao longo de todo
o ano os valores-limite estabelecidos, considera-se ajustado para o período seguinte a
realização de apenas uma campanha no Inverno e outra no Verão. Caso se verifiquem
problemas de qualidade da água no fosso, dever-se-á investigar as causas que possam estar na
origem dos valores não regulamentares, e propor as respectivas medidas de actuação,
mantendo-se neste caso uma monitorização mais apertada.

4.2 Plano de monitorização do ambiente sonoro e vibrações
4.2.1 Introdução e objectivos

A monitorização do ambiente sonoro e vibrações justifica-se com base na localização do
projecto junto ao tecido urbano de Peniche, e na eventual perturbação do património edificado,
com destaque para a Muralha, como resultado das vibrações produzidas pelo quebramento de
rocha.
Pretende-se com o Plano de monitorização do ambiente sonoro e vibrações garantir durante a
fase de construção o cumprimento do Regulamento Geral do Ruído e da NP2074 (Norma
Portuguesa relativa à “Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por
explosões ou acções similares”), respectivamente.
Considera-se assim relevante a definição de um plano de monitorização que caracterize ao
longo do tempo (antes e durante a construção) as componentes do ruído ambiente e vibrações
devidas à execução do Projecto.
Dadas as características do Projecto, nomeadamente inexistência de fontes de ruído e vibrações
relevantes, não se justifica a monitorização durante a fase de exploração.
O responsável pela implementação do Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro e
Vibrações é o Empreiteiro.

4.2.2 Parâmetros a monitorizar

Ruído
A monitorização a levar a cabo consistirá na medição dos valores assumidos pelo parâmetro
nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, do ruído ambiente exterior.
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Para a fase de construção, o referido parâmetro deve verificar os requisitos definidos pelo n.º 1
do Artigo 11º e n.º 1 do Artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído (DL 9/2007, de 17 de
Janeiro).

Vibrações
Em termos do parâmetro vibrações, a hipótese da sua ocorrência coloca-se apenas para a fase
de construção, essencialmente devido às demolições da Ponte Velha e da Ponte Nova, com
destaque para a primeira, e, eventualmente, nos casos restritos do quebramento de rocha, na
zona de implantação da eclusa e de alguns picos na zona sul do fosso, em que tecnicamente não
seja possível evitar o recurso a explosivos. A eventual utilização de explosivos constituirá
apenas opção quando todas as restantes técnicas de desmonte dos maciços estejam esgotadas.
A monitorização a levar a cabo terá como objectivo a obtenção das distribuições espectrais da
componente vertical da velocidade de vibração (valores eficazes), em gama de frequência até à
oitava de frequência central igual a 500 Hz.
O normativo vigente em Portugal é, desde 1983, a NP2074, “Avaliação da influência em
construções de vibrações provocadas por explosões ou acções similares”, devendo garantir-se
que o nível de vibrações cumpre o que aí vem estipulado. Ressalva-se, no entanto, que os
limites estabelecidos nessa norma para o critério de avaliação (velocidade vibratória de
partícula), consoante as características do terreno, o tipo de construção e o n.º médio diário de
solicitações, podem oscilar entre 3,5 mm/s e 60 mm/s, enquanto outros autores apontam para
valores de 50 mm/s como limite de segurança para as estruturas, sendo, no entanto, este valor
considerado já intolerável para a sensibilidade humana
A título meramente indicativo, a referência alemã nesta matéria estabelece o PPV (Peak
Particle Velocity - velocidade máxima de partículas) para uma frequência < 10 Hz de 20 mm/s
para edifícios comerciais e industriais e apenas de 5 mm/s junto a zonas residenciais.

4.2.3 Locais a Monitorizar
•

•
•
•
•

Junto às edificações da Av. 25 de Abril, na zona fronteira ao actual campo de futebol
(zona onde decorrerá um maior volume de escavações, bem como a demolição das
estruturas do campo - bancadas, edificações, etc.);
Junto às edificações da Av. 25 de Abril, na zona fronteira à Ponte Velha;
A estrutura da passagem na muralha (túnel) no alinhamento da Ponte Velha;
No largo do Município / Avenida do Mar, zona junto ao local de demolição da Ponte
Nova e de provável ocorrência de quebramentos pontuais de rocha;
Em todos os troços da Muralha onde na proximidade esteja previsto o quebramento de
rocha;
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•

No conjunto edificado – Forte de Cabanas dado este se localizar na zona de
implantação de uma estrutura (Eclusa) que implicará grandes revolvimentos e
quebramentos de substrato rochoso.

4.2.4 Frequência das Campanhas de Amostragem

A primeira campanha de medição terá lugar até uma semana antes de se iniciarem quaisquer
actividades relacionadas com a construção, nomeadamente circulação de viaturas. Esta
campanha visa reportar a situação actual e a definição de um referencial relativo ao ambiente
sonoro local.
As campanhas subsequentes, durante a fase de construção, terão uma frequência definida com
base na programação da obra, apontando-se de forma aproximada, para o ruído, um
levantamento mensal que será ajustado após 3 campanhas de monitorização, devendo a
monitorização das vibrações ser efectuada aquando da realização das actividades que
previsivelmente lhes possam dar origem (demolições e quebramentos de rocha).

4.2.5 Apresentação de resultados e periodicidade dos relatórios

Deverá ser produzido e enviado à Autoridade de AIA um relatório reportando cada campanha
de amostragem do ambiente sonoro e vibrações, que deve incluir uma descrição exaustiva de
todas as actividades e a interpretação dos resultados e, eventualmente, a apresentação de uma
proposta de redefinição do Plano de Monitorização.
Na sequência dos resultados obtidos poderão vir a ser propostas medidas para reduzir os níveis
de ruído e/ou vibrações às quais o Empreiteiro deverá dar cumprimento. Essas medidas
deverão estar tipificadas e descritas nos relatórios a produzir.

4.3 Plano de Acompanhamento Arqueológico e Arquitectónico
O presente Plano de Acompanhamento das componentes arqueológica, devido ao potencial
arqueológico presente no Fosso, e arquitectónica, referente à Muralha de Peniche, surge na
sequência do Parecer da CA ao RECAPE.

Objectivo
O presente PAAA define as orientações que deverão ser seguidas no sentido de se garantir o
correcto cumprimento das medidas de minimização e do plano de monitorização propostos no
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Aditamento ao RECAPE, bem como verificar a aplicabilidade e eficácia dessas medidas de
minimização, incidindo no descritor “Património Arqueológico e Arquitectónico”.
Pretende-se, igualmente, assegurar em permanência a avaliação e identificação de eventuais
impactes negativos sobre a estrutura da muralha resultantes da concretização do projecto.

Duração do Plano
A aplicação do PAAA inicia-se antes de qualquer intervenção no âmbito da empreitada,
proporcionando o tempo necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de arqueologia prévios à
obra, e atravessa toda a fase de obra até que a empreitada seja dada como finalizada.

Operacionalização
A implementação do PAAA é da responsabilidade do Empreiteiro que deverá nomear um
técnico com experiência em obra para fazer cumprir e vigiar as medidas preconizadas,
nomeadamente aquelas que têm implicação sobre a estabilidade e integridade da muralha de
Peniche. Este técnico deverá ainda ser responsável pelo estabelecimento dos contactos com as
entidades envolvidas.

Acompanhamento do PAAA
Os trabalhos previstos no PAAA serão acompanhados pela Fiscalização e Dono de Obra,
prevendo-se igualmente o seu acompanhamento por outras entidades, como sejam a Câmara
Municipal de Peniche, a Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo e o IGESPAR.

Programação das Actividades

a) Antes do início da obra
Nesta fase deverão ser implementadas as quatro medidas (n.º 1 a 4) previstas e descritas no
“Quadro 3 - Inventário das medidas de minimização a implementar antes do início da obra”
do presente documento, bem como realizada a primeira campanha do plano de monitorização
das vibrações.
A implementação das medidas n.º 2 e n.º 4, “prospecção sistemática da área de implantação da
eclusa” e “levantamento arqueográfico do lugre Compostellana II”, respectivamente, implica a
elaboração de metodologias de trabalho específicas que deverão ser previamente submetidas ao
IGESPAR, IP e DRCLVT para aprovação. Da mesma forma, os resultados dos trabalhos
arqueológicos serão transmitidos àquelas entidades.
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b) Instalação do estaleiro
O Plano de estaleiro a elaborar pelo Empreiteiro, terá de ser, antes da sua aprovação pela
Fiscalização, validado pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento da obra, a fim de
garantir a compatibilidade da ocupação do espaço de estaleiro com os vestígios arqueológicos
existentes no subsolo (Depósito Funerário “El Vencejo” e Casas do Sal), muito susceptíveis de
serem afectados por pressões na superfície.

c) Trabalhos de dragagem e escavação no fosso da Muralha
Durante os trabalhos de dragagem e escavação no fosso será implementado um conjunto
específico de medidas de acompanhamento arqueológico, definidas no Aditamento ao
RECAPE e Caderno de Encargos, o qual poderá vir a ser complementado por outras medidas
propostas no âmbito dos trabalhos de prospecção sistemática realizados, antes do início da
obra, na área de implantação da eclusa.
As medidas definidas no Aditamento ao RECAPE e Caderno de Encargos para esta fase de
obra referem-se, sinteticamente, às seguintes:
•

Iniciar a dragagem/escavação na zona entre a entrada Norte e a Ponte Velha.

•

Não realizar a dragagem e escavação do fosso ao longo de uma faixa contígua à
muralha com cerca de dois metros de largura, garantindo-se a não afectação da muralha
pelos equipamentos.

•

Acompanhamento contínuo e efectivo por um arqueólogo com experiência na área da
arqueologia subaquática por frente de obra que envolva dragagens/escavações,
terraplenagens, depósitos de inertes, desmatações, etc.

•

Idealmente a draga deverá ser equipada com um dispositivo de visualização
tridimensional, Obstacles Avoidance Sonar – OAS.

•

Suspensão da obra sempre que seja detectado qualquer vestígio arqueológico e
comunicação ao IGESPAR pelo Dono de Obra a relatar o sucedido.

•

Os eventuais achados arqueológicos serão avaliados e registados graficamente, caso a
sua remoção for considerada conveniente deverá transitoriamente ser colocado numa
área delimitada no interior do fosso para esse efeito.

•

Resgate da cantaria das Muralhas (em particular das guaritas) que ao longo do tempo se
foi depositando no leito do fosso para posterior recuperação da cantaria das Muralhas
pelas entidades com competências na gestão e recuperação do património
arquitectónico.

d) Operações de desmonte do maciço rochoso
Sempre que não seja possível proceder ao quebramento de rocha através da utilização de caldas
expansivas ou dardos químicos, e, consequentemente, seja necessário equacionar o desmonte
por meios mecânicos ou, em último caso, através da utilização de explosivos, será realizada
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uma campanha do plano de monitorização do ambiente sonoro e vibrações. A eventual
necessidade de recurso a explosivos terá de ser precedida de comunicação atempada à
DRCLVT e à CM de Peniche.

e) Intervenções sobre a Muralha
Qualquer intervenção efectuada directamente sobe a Muralha, Monumento Classificado,
nomeadamente todos os trabalhos de desmonte de estruturas que se encontram adossadas às
muralhas, tais como as que se relacionam com o campo de futebol, a demolição da Ponte Velha
e a ligação das novas Ponte Rodoviária e Ponte Pedonal 2 ao interior da muralha, com as
eventuais adaptações das passagens de ligação, bem como o restauro de paramentos, deverão
ser objecto de comunicação prévia à Tutela.
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5. CONCLUSÕES
Face ao exposto ao longo do presente relatório e do RECAPE que o antecede conclui-se o
seguinte:
•

As soluções desenvolvidas a nível do Projecto de Execução respeitam na generalidade o
dimensionamento efectuado no Estudo Prévio e sobre o qual recaiu a DIA;

•

Os estudos complementares efectuados, nomeadamente a caracterização complementar
dos sedimentos, a análise de acessos e circuitos a adoptar na obra e as considerações
sobre a estabilidade e integridade da Muralha, não conduziram à identificação de novos
impactes ambientais negativos relevantes;

•

As medidas ambientais previstas na DIA, bem como as recomendações resultantes da
7.ª reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento havida em 12 de Fevereiro de
2008 na Câmara Municipal de Peniche, foram integradas no projecto, sempre que
aplicável e possível, sendo ainda que as medidas referentes à fase de construção ficaram
asseguradas pelas cláusulas ambientais introduzidas no cadernos de encargos da
empreitada;

•

Os planos de monitorização propostos asseguram um eficaz acompanhamento dos
principais impactes e dos parâmetros caracterizadores do desempenho do projecto, em
ambas as fases;

•

É dada resposta ao Parecer Referência 1389/08/GAIA, datado de 30 de Julho de 2008
da Comissão de Avaliação, de apreciação do RECAPE das Obras de Recuperação do
Fosso da Muralha de Peniche, e que levou à apresentação do presente Aditamento ao
RECAPE.

Nestas condições julga-se que o projecto das Obras de Recuperação do Fosso da Muralha de
Peniche se encontra em conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental, dando assim
seguimento à legislação em vigor em matéria de Avaliação de Impacte Ambiental.
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ANEXO I – Cópia do Anexo à DIA com a numeração das
condicionantes ao Projecto
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ANEXO II - Acta da 7.ª reunião da Comissão Técnica de
Acompanhamento havida em 12 de Fevereiro de
2008 na Câmara Municipal de Peniche
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