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1 Introdução 
 

1.1 Identificação do Projecto e do proponente 
 
O proponente do Projecto do Porto de Abrigo para a pequena pesca na Ilha da Culatra 
é a Câmara Municipal de Faro (CMF). 
 
O referido Projecto visa a criação de um porto de abrigo para a pequena pesca, na Ilha 
da Culatra, que permita o estacionamento de pequenas embarcações, actuais e 
futuras, com condições de navegabilidade, abrigada da ondulação e dotada de 
passadiços de embarque / desembarque. A área de intervenção localiza-se na Ilha da 
Culatra, concretamente no Núcleo Piscatório da Culatra, freguesia da Sé, Concelho de 
Faro, onde existe uma comunidade piscatória antiga, com tradição na actividade de 
pesca, quer em águas oceânicas quer nas águas interiores da Ria Formosa. 
 
A pesca constitui a actividade económica basilar da comunidade residente na Ilha da 
Culatra, cujos ensinamentos têm passado de geração em geração, e é actualmente 
desenvolvida por 95 % da população residente activa e empregada, entre pescadores, 
viveiristas e mariscadores. 
 
Actualmente, a frota de pesca da Culatra é constituída por cerca de 100 embarcações, 
que, por falta de melhores condições, são estacionadas na baía formada a Nascente 
da ponte-cais existente, ou então são arrastadas para terra, principalmente nos 
períodos de condições climatológicas mais adversas. 
 
Os utilizadores daquela área enfrentam deficientes condições de atracagem e 
movimentação das embarcações, verificando-se, nos períodos de baixa-mar, um 
agravamento desta situação, ficando algumas embarcações estacionadas em zonas 
praticamente secas. 
 
A parte terrestre, frente ao aglomerado populacional, apresenta um aspecto 
degradado e desordenado, pela presença, sem os devidos cuidados, de utensílios e 
materiais associados à pesca (como redes e potes de apanha de polvo), e pela 
ausência de planeamento na implantação das actuais instalações de apoio à pesca, 
factores que contribuem para a deterioração visual do local (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 – Aspecto geral do Núcleo Piscatório da Culatra 

 
A criação do Porto de Abrigo para a pequena pesca irá, deste modo promover a 
melhoria do exercício da actividade piscatória na Ilha da Culatra, criando condições de 
segurança para pescadores e embarcações, beneficiando toda a comunidade 
piscatória e prevenindo os riscos de acidentes profissionais. 
 
Neste contexto, o Projecto tem como principais objectivos melhorar as condições de 
operacionalidade e segurança do exercício da actividade de pesca e proteger o 
património cultural e natural, tendo subjacente os seguintes pressupostos: 
 
• Preservar o carácter singular da actividade piscatória da Ilha da Culatra, não 

destruindo hábitos, vivências e usos característicos da população local. 
• Recuperar e valorizar as condições naturais existentes, nomeadamente as de 

natureza ambiental, de modo a incentivar hábitos de disciplina e manutenção 
fundamentais ao respeito e limpeza dos espaços comuns. 

 
O Projecto do Porto de Abrigo para a Ilha da Culatra prevê que, ao longo da fase de 
exploração, ocorra um aumento da actividade piscatória e, consequentemente, do 
número de embarcações de pesca. No sentido de responder a esse crescimento, 
foram estudas diferentes alternativas contemplando um número extra de lugares de 
estacionamento: cerca de 100 no que respeita às soluções A, B e C, e cerca de 50 
relativamente à solução B – variante B.1. 
 
A solução aprovada pela DIA, embora condicionada, é a solução B – variante B.1 com 
capacidade para apenas 150 embarcações (134 das quais atracadas a estruturas 
flutuantes, tendo as restantes que varar na praia a Sul ou na rampa), já que se baseia 
numa previsão de crescimento da frota pesqueira mais conservativa, de cerca de 
50 %. 
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Quadro 1.1 – Dimensão das embarcações a estacionar no Porto de Abrigo (solução B –
 variante B.1) 

Dimensão das embarcações Número % 

Até 6 metros 52 39 
De 6 a 8 metros 60 45 

De 8 a 10 metros 8 6 
De 10 a 12 metros 8 6 

De cerca de 14 metros 6 4 
TOTAL 134 100 

 
A bacia ocupará uma área de 1,56 ha, aproximadamente, será dragada a 1,5 metros 
abaixo do Zero Hidrográfico (ZH) e será servida por um canal dragado à mesma cota, 
ligando-a à isobatimétrica natural correspondente a essa profundidade. 
 
A área do plano será limitada a poente por uma estrutura fixa constituída por estacas-
prancha justapostas cravadas no solo, estabelecendo uma cortina opaca do lado de 
onde provém a maior agitação e, ao mesmo tempo, perpendicular ao sentido 
resultante do movimento sedimentar acumulado. O limite Norte será constituído por 
uma linha de quebra-mares flutuantes (QMF), a qual, ao mesmo tempo que atenua a 
agitação provocada pelos ventos do quadrante Noroeste, permite, em condições 
normais, a atracação de embarcações no seu bordo interior. O limite Sul será a linha 
de costa rectificada em praia com perfil de inclinação [1:4], que se estende para 
sotavento até à rampa varadouro a construir no canto Sudeste do porto de abrigo. O 
limite poente será constituído por uma cortina de estacas-prancha, cuja raiz rematará 
na soleira superior da rampa e, em parte, constituirá a parede nascente daquela. 
 
A intervenção terrestre resume-se ao enchimento e nivelamento à cota + 4,5 m (ZH) 
de um terrapleno a limitar o porto a Sul, assim como à regularização em forma de 
praia, com a inclinação de [1:4]. Para o efeito serão utilizadas as areias provenientes 
da dragagem. 
 
 

1.2 Identificação dos responsáveis pelo RECAPE 
 
A HIDROPROJECTO elaborou o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e o Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) em causa. 
 
 

1.3 Apresentação geral do RECAPE 
 
O RECAPE apresentado diz respeito ao Projecto do Porto de Abrigo para a pequena 
pesca na Ilha da Culatra. 
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Dado que o EIA foi elaborado quando o projecto se encontrava na fase de Estudo 
Prévio, deverá ser elaborado o RECAPE, dando-se assim cumprimento ao estipulado 
na legislação em vigor.  
 
O objectivo último do RECAPE é a verificação de que o Projecto de Execução 
obedece às determinações estabelecidas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
dando cumprimento aos termos e condições nela fixados, nomeadamente 
cumprimento das medidas de minimização e compensação preconizadas. 
 
Refere-se que a estrutura do RECAPE obedece ao disposto no Anexo IV, da 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, sendo constituído pelos seguintes capítulos 
principais: 
 
1 – Introdução. 
2 – Antecedentes. 
3 – Conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 
4 – Monitorização. 
 
O capítulo 3 foi organizado em três sub-capítulos: 
 
3.1) Descrição das características do Projecto que asseguram a conformidade com a 

DIA. 
3.2) Estudos e Projectos complementares. 
3.3) Inventário das medidas de minimização a adoptar. 
 
O primeiro ponto destina-se a demonstrar que o Projecto de Execução integrou as 
recomendações da DIA. De forma a facilitar essa análise, procedeu-se à transcrição 
dos parágrafos da memória descritiva do Projecto e, ou a indicação dos desenhos que 
traduzem as várias questões colocadas na DIA, relacionadas com o Projecto de 
Execução. 
 
Relativamente às questões que se relacionam com aspectos operacionais da fase de 
exploração, e cuja abordagem não está contemplada no Projecto de Execução nem no 
Caderno de Encargos da empreitada de construção do Porto de Abrigo, são 
apresentados documentos que confirmam o compromisso da sua implementação. 
 
Refere-se ainda que algumas questões colocadas na DIA foram assumidas como  
estudos complementares, cuja apresentação foi remetida para o ponto 2 do capítulo 3. 
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2 Antecedentes 
 

2.1 Resumo do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental 
 
O Projecto em análise foi objecto de um Processo de Avaliação de Impacte Ambiental, 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (recentemente alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro) e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril 
de 2001. 
 
O EIA, apresentado em Maio de 2004, foi elaborado com base no Estudo Prévio do 
Projecto do Porto de Abrigo para a pequena pesca na Ilha da Culatra. 
 
O EIA foi analisado pela Comissão de Avaliação e foi objecto de pareceres das várias 
entidades, sendo posteriormente sujeito a consulta pública nos moldes definidos na 
legislação em vigor aplicável. 
 
Do processo resultou uma DIA, que aprovou a Solução B – Variante B1 do Projecto do 
Porto de Abrigo para a pequena pesca na Ilha da Culatra, condicionada a: 
 
• Compatibilização do Projecto com o Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

Vilamoura – Vila Real de Santo António, nomeadamente no que concerne 
à regulamentação das classes de espaço deste Plano na área de intervenção. 

• Cumprimento das medidas de minimização e planos de monitorização constantes 
do Anexo à Declaração de Impacte Ambiental (DIA), como se analisa em seguida. 

 
 

2.2 Medidas previstas e definidas na DIA 
 
No Anexo I é apresentada uma cópia da DIA, da qual consta uma listagem das 
medidas de minimização. A DIA refere que as medidas a concretizar em fase de obra 
devem ser integradas no Caderno de Encargos da obra. 
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2.3 Medidas previstas e definidas no EIA 
 

2.3.1 Fase de construção 
 

2.3.1.1 Gestão do estaleiro e da obra 
 
Relativamente à gestão do estaleiro, é necessário colocar em prática o seguinte 
conjunto de medidas de protecção ambiental: 
 
• O estaleiro, locais de depósito de materiais e outras infra-estruturas temporárias 

necessárias durante a fase de obra deverão situar-se no próprio local que será 
intervencionado, evitando-se a ocupação de outras áreas, e não deverão afectar as 
áreas mais sensíveis do ponto de vista ecológico e ambiental. 

• A zona de obra deverá ser limitada à área estritamente necessária. 
• A área do estaleiro deverá ser vedada ou delimitada com marcas visíveis. 
• Deverá ser assegurada a organização do estaleiro, de forma a permitir o normal 

funcionamento das actividades que se desenrolavam anteriormente na zona da 
obra. 

• Deverá ser assegurada a eficaz fiscalização ambiental da obra e o cumprimento 
rigoroso das boas práticas ao nível da exploração e manutenção dos equipamentos 
afectos à mesma. 

• O equipamento mecânico afecto à obra deverá estar em adequadas condições de 
manutenção, em conformidade com a legislação em vigor (Portaria n.º 53/94, de 21 
de Janeiro), minimizando-se assim a emissão de ruído e gases de escape. 

• Deverá ser assegurado o cumprimento do estipulado na legislação em vigor 
relativamente aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos equipamentos 
utilizados na obra, nomeadamente no Regulamento Geral sobre o Ruído e 
Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento de Utilização Exterior. 

• Deverá ser assegurada a drenagem e o encaminhamento para destino final 
adequado dos efluentes gerados no estaleiro da obra. 

• Deverá ser assegurada a correcta gestão dos resíduos de construção, para os 
quais existem opções de valorização, reutilização, reciclagem e de tratamento e 
destino final. 

• Deverá ser assegurada a correcta gestão de outros resíduos sólidos produzidos na 
obra (plásticos, resíduos metálicos, etc.), privilegiando a redução, reciclagem e a 
valorização. 

• Deverá ser reduzido o período de armazenamento, mesmo que temporário, de 
resíduos criados quer pelas operações de desmontagem, quer pelo pessoal da 
empresa construtora, nomeadamente restos de materiais de construção, 
embalagens e outros resíduos produzidos, assegurando desde o início da obra a 
sua recolha e encaminhamento a destino final adequado. 
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• O manuseamento de óleos deve ser conduzido com os necessários cuidados, de 
acordo com as normas previstas na legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 88/91, de 
23 de Fevereiro, Portaria n.º 240/92, de 25 de Março e Portaria n.º 1028, de 5 de 
Novembro), no sentido de evitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem 
contaminação dos solos. Como tal, essas operações deverão decorrer numa área 
do estaleiro especificamente concebida para esse efeito (limitada e 
impermeabilizada) para poder reter qualquer eventual derrame. Para além disso, os 
óleos usados devem ser armazenados em recipientes adequados e de perfeita 
estanquicidade, sendo posteriormente enviados a destino final adequado, 
privilegiando-se a sua reciclagem. 

• Os trabalhadores afectos à obra deverão estar aptos a intervir rapidamente em 
caso de acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não 
directamente, chamando as entidades adequadas, por forma a reduzir a quantidade 
de produto derramado e a extensão da área afectada. 

• Na fase de conclusão da obra e desactivação do estaleiro dever-se-á proceder à 
remoção de todo o material excedente. 

 
2.3.1.2 Demolição / construção 

 
No que se refere à execução da obra, recomenda-se ainda o seguinte conjunto de 
medidas: 
 
• As demolições (soluções A, B e C) deverão ser executadas de forma cuidadosa, 

procurando evitar-se a emissão de poeiras para a atmosfera e o arrastamento de 
sólidos para o meio hídrico. 

• As movimentações de materiais inertes deverão ser executadas de forma cuidada, 
procurando evitar-se um aumento excessivo dos níveis de ruído e a ocorrência de 
poluição do ar e da água. 

• As operações que incluam escavação ou outro tipo de movimentação de materiais 
pulverulentos deverão ser desenvolvidas de forma cuidada, de modo a minimizar a 
dispersão dos sedimentos e inertes nos meios hídrico e atmosférico. 

• O Caderno de Encargos da Empreitada deverá prever cláusulas que estipulem a 
utilização de tintas anti-vegetativas (para a construção e manutenção das 
instalações náuticas) livres de compostos organoestânicos, como o TBT. Estes 
compostos podem prejudicar o desenvolvimento de alguns organismos aquáticos, 
nomeadamente os bivalves, podendo mesmo afectar a saúde humana, induzindo 
efeitos endócrinos nocivos. 
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2.3.1.3 Geologia, geomorfologia e hidrogeologia  
 
O Caderno de Encargos do Projecto deverá obrigar o Empreiteiro a seguir um conjunto 
de normas conducentes à minimização de impactes nomeadamente: 
 
• A deposição dos dragados não deverá ser efectuada na área ocupada por areias 

de dunas. 
• No caso dos dragados apresentarem granulometria idêntica aos materiais da praia 

seleccionada, recomenda-se a sua deposição na berma da praia, devendo ser 
realizado o espalhamento de forma uniforme, de modo a minimizar as alterações na 
morfologia daquele local. No caso dos dragados serem constituídos por materiais 
finos, deverão ser depositados noutro local adequado para o efeito. 

• Antes das operações de dragagens de manutenção deverão ser efectuadas 
análises da contaminação dos sedimentos. 

• Caso os dragados se mostrem contaminados, deverão ser depositados numa zona 
própria para o efeito, devidamente impermeabilizada, impedindo a infiltração de 
contaminantes no sub-solo. 

• Deverão ser tomadas as indispensáveis precauções para evitar a contaminação 
dos terrenos por derrames acidentais de óleos ou outros agentes contaminantes. 

• Após conclusão dos trabalhos será removido todo o material excedente, 
escombros, andaimes e similares do local da obra. 

• Os terrenos afectados pelas obras, incluindo os locais de depósito dos dragados, 
deverão ser devidamente modelados. 

 
2.3.1.4 Qualidade do ar 

 
No sentido de minimizar os impactes sobre a qualidade do ar deverão ser adoptadas 
as seguintes medidas: 
 
• O equipamento mecânico afecto à obra deverá estar em adequadas condições de 

manutenção, em conformidade com a legislação em vigor (Portaria n.º 53/94, de 21 
de Janeiro), minimizando-se assim a emissão de gases de escape. 

• Sempre que possível, a movimentação do equipamento afecto à obra deverá ser 
feita em vias pavimentadas e consolidadas, reduzindo-se assim a emissão de 
poeiras. 

• Deverá ser assegurada a rega periódica e controlada, nomeadamente em dias 
secos e ventosos, da zona afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, 
acumulação e a ressuspensão de poeiras. 

• Deverá ser providenciada a cobertura das viaturas de transporte de materiais 
pulverulentos e limitar a velocidade de circulação das mesmas. 

• Deverão ser proibidas todas as queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais 
residuais da obra. 
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• Deverão ser adoptados cuidados especiais nas operações de carga, descarga e 
deposição de materiais, tanto de construção como residuais, especialmente se 
forem pulverulentos ou do tipo particulado, nomeadamente com o 
acondicionamento controlado durante a carga, a adopção de menores alturas de 
descarga, a cobertura e a humidificação durante a deposição na área afecta à obra. 

 
2.3.1.5 Qualidade da água 

 
Recomenda-se o seguinte conjunto de acções com o objectivo de minimizar os 
impactes sobre a qualidade da água: 
 
• A draga (tipo e tamanho) deverá ser criteriosamente seleccionada e a execução da 

dragagem deverá ser cuidada, por forma a reduzir a quantidade de sedimentos 
colocados em suspensão. Salienta-se que está prevista a utilização de uma draga 
de sucção e repulsão, o que constitui uma importante medida de minimização dos 
impactes sobre a qualidade da água e os ecossistemas aquáticos, sendo, portanto, 
fundamental, que esta solução não seja abandonada e substituída por outra mais 
gravosa do ponto de vista ambiental. 

• A operação de dragagem deverá ser conduzida de forma cuidada, procurando 
minimizar-se a ressuspensão dos sedimentos através de uma baixa velocidade de 
sucção e da utilização de um dispositivo específico (environment-friendly cutter), 
acoplado à cabeça da draga. 

• Dever-se-á reduzir, tanto quanto possível, a extensão da dragagem, limitando-a 
estritamente à área prevista no Projecto. 

• Deverão ser tomadas medidas no sentido de evitar descargas acidentais de 
materiais dragados na água. 

• Deverão ser adoptadas as medidas já enunciadas relativas à prevenção de 
derrames de óleos e combustíveis na água e terrenos circundantes. 

 
2.3.1.6 Deposição e gestão dos materiais dragados 

 
A gestão dos sedimentos dragados deve cumprir os requisitos legais em vigor – 
Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 
21.06.1995 - de acordo com os resultados das análises efectuadas à qualidade dos 
mesmos, indicativos dos condicionalismos a respeitar na sua gestão. 
 
Recomenda-se que os sedimentos dragados do leito da Ria Formosa, 
comprovadamente passíveis de valorização (tendo em consideração as características 
físico-químicas e granulométricas dos materiais), sejam utilizados para aterro da parte 
terrestre e para reforço da praia a Nascente da área a intervencionar. 
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2.3.1.7 Qualidade do ambiente sonoro 
 
No sentido de minimizar os impactes sobre a qualidade do ambiente sonoro, deverão 
ser tomadas as seguintes medidas: 
 
• Deverá ser implementado o plano de monitorização da qualidade do ambiente 

sonoro preconizado no EIA, bem como o acompanhamento ambiental da obra, que 
terá como principal objectivo verificar o efectivo cumprimento quer das medidas de 
minimização quer do plano de monitorização indicados no EIA. 

• O equipamento mecânico afecto à obra deverá estar em adequadas condições de 
manutenção, em conformidade com a legislação em vigor (Portaria n.º 53/94, de 21 
de Janeiro), minimizando-se assim a emissão de ruído. 

• Deverá ser assegurado o cumprimento do estipulado na legislação em vigor 
relativamente aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos equipamentos 
utilizados na obra, nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído – RGR 
(Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro) e Regulamento das Emissões 
Sonoras de Equipamento de Utilização Exterior. Contudo, pode ser dispensada a 
exigência do cumprimento dos limites definidos no RGR por despacho 
fundamentado do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação, que, em 
caso de ser obtido, não obsta a adopção de medidas de prevenção e de redução 
de ruído. 

• De acordo com o RGR, o exercício de actividades ruidosas de carácter temporário 
nas proximidades de edifícios de habitação ou similares deverá ser interdito durante 
o período nocturno, entre as 18 e as 7 horas, e aos sábados, domingos e feriados. 
No entanto, poderá ser autorizada a realização de actividades ruidosas de carácter 
temporário durante o período nocturno, e aos sábados, domingos e feriados, 
mediante licença especial de ruído a conceder, em casos devidamente justificados, 
pela Câmara Municipal. 

 
2.3.1.8 Fauna, flora e ecossistemas aquáticos 

 
Recomenda-se que a fase de obra decorra fora do período de nidificação da avifauna 
(entre Março e Julho, inclusive). 
 
Em virtude das características granulométricas dos sedimentos e das correntes, pouco 
significativas, existentes no local, não é necessário limitar a operação de dragagem ao 
ciclo de maré. 
 
Relativamente às dragagens de manutenção, considera-se necessário limitar ao 
máximo essas operações, por forma a permitir a recolonização das áreas 
intervencionadas. 
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Apesar da área de acção do projecto não abranger o cordão dunar, considera-se 
importante fomentar a colaboração entre a população residente e a entidade que ficará 
responsável pela exploração do Porto de Abrigo, conjugando esforços de prevenção, 
de divulgação da sua importância, e de alerta a visitantes, no sentido de 
responsabilizar todos os intervenientes pela protecção das dunas.  
 

2.3.1.9 Uso do solo 
 
Dever-se-á ter o cuidado de não depositar areias dragadas em áreas de 
moluscicultura assinaladas na planta de ocupação actual do solo do PDM do Concelho 
de Faro.  
 

2.3.1.10 Sócio-economia 
 
No sentido de minimizar as acções que induzam perturbações ao nível sócio-
económico, preconizam-se as seguintes medidas: 
 
• Deverá ser assegurada a informação aos habitantes da Ilha da Culatra, em 

particular aos comerciantes e residentes das casas mais próximas do local de obra, 
sobre os trabalhos a desenvolver e sobre os objectivos do Projecto. 

• Deverá ser evitada a realização da obra durante os períodos de descanso da 
população. Recomenda-se que os trabalhos sejam interrompidos no período 
compreendido entre as 18h00 e as 7h00, e aos fins-de-semana e feriados. 

• Para além da execução dos trabalhos dever ser realizada no menor intervalo de 
tempo possível, a sua programação deve contemplar a minimização da perturbação 
das actividades actualmente desenvolvidas, nomeadamente as de cariz turístico. 
Nesse sentido, recomenda-se que a obra se desenvolva no período de 
Outono / Inverno, por ser aquele que apresenta menor procura turística. 

 
Relativamente ao transporte terrestre de materiais e equipamentos: 
 
• Deverá proceder-se à selecção de percursos evitando-se, sempre que possível, a 

passagem por zonas habitadas. 
• A circulação das viaturas deverá respeitar as normas de segurança rodoviária, em 

particular no que respeita a velocidades de circulação. 
 

2.3.1.11 Produção de resíduos 
 
A medida minimizadora mais importante diz respeito ao cumprimento da legislação em 
vigor sobre gestão de resíduos – Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro – que, 
entre outros aspectos, determina que a responsabilidade pelo destino final dos 
resíduos é de quem os produz. 
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Neste contexto, é importante que o Caderno de Encargos preveja cláusulas que 
obriguem o empreiteiro a cumprir a legislação em vigor neste domínio, de que se 
destacam o Decreto-Lei anteriormente referido e o Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de 
Julho (relativo às prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho a aplicar nos 
estaleiros). 
 
Seguidamente assinalam-se os procedimentos mais importantes que deverão ser 
adoptados na fase de obra, tendo em vista a correcta gestão dos resíduos produzidos: 
 
• Os resíduos sólidos equiparados a urbanos (RSU) deverão ser encaminhados para 

destino final adequado de acordo com as condições da Autarquia, devendo, no 
entanto, ser adoptados procedimentos que promovam a deposição e recolha 
separativa daqueles que sejam passíveis de valorização (metais, papal, plásticos e 
vidro). O aterro de RSU mais próximo é o Aterro Sanitário Multimunicipal do 
Sotavento, localizado em Cortelha, Concelho de Loulé. 

• Os resíduos perigosos (por exemplo, óleos usados, baterias, solventes usados, 
panos de limpeza contaminados e embalagens contaminadas) deverão ser 
armazenados e recolhidos separativamente, e deverão ser encaminhados para 
tratamento adequado, por um operador licenciado para esse fim. 

• Os restantes resíduos produzidos na obra, inertes e equiparados a resíduos 
industriais banais (RIB), que não sejam passíveis de aproveitamento ou 
valorização, deverão ser encaminhados para um aterro que receba resíduos desse 
tipo. O aterro de RIB mais próximo do local da obra é o Aterro Sanitário 
Multimunicipal do Sotavento, que apesar de ser um aterro de RSU, está autorizado 
a receber RIB. 

 
2.3.1.12 Paisagem 

 
De forma a reduzir a magnitude e importância dos impactes associados à construção 
do porto de abrigo e das infra-estruturas terrestres, deverão ser compensados os 
efeitos negativos, pelo que deverão ser implementadas as seguintes medidas 
mitigadoras: 
 
• Durante a construção, os estaleiros, as zonas destinadas a depósito de materiais 

para a execução do empreendimento e o parque de máquinas deverão ser 
colocados na zona de menor sensibilidade visual. 

• A intervenção paisagística proposta nas soluções A, B e C deverá ser, 
efectivamente, implementada, de forma a ajudar a absorção do Projecto pela 
envolvente. 
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2.3.1.13 Património arqueológico e arquitectónico 
 
Preconiza-se como medida geral de minimização do impacte da construção do porto 
de abrigo sobre o património subaquático, o acompanhamento das dragagens por um 
arqueólogo, durante a fase de obra, e a utilização de draga com sonar de evitar 
obstáculos (obstacles avoidance sonar – OAS). 
 
No caso de surgir algum elemento patrimonial, o arqueólogo responsável deverá 
comunicar imediatamente a informação ao CNANS no sentido de se tomarem medidas 
de salvaguarda e protecção do(s) achado(s): 
 
• Elemento patrimonial n.º 1 (Capela de Nossa Senhora dos Navegantes): Preconiza-

se a sua vedação em relação à obra. 
•  Elemento patrimonial n.º 2 (Destroços de embarcação): Preconiza-se a sua 

vedação em relação à obra. 
 
 

2.3.2 Fase de exploração 
 
O Projecto não implicará alterações significativas ao nível das actividades que 
actualmente já se praticam na área. Importa, no entanto, aproveitar a mais valia que 
representa em termos de ordenamento daquela zona, introduzindo medidas com vista 
a assegurar: 
 
• A manutenção do local em boas condições de higiene e segurança. 
• A preservação da qualidade ambiental das áreas directa e indirectamente 

influenciadas pelo Projecto. 
 
Assim, durante a fase de exploração recomenda-se o seguinte conjunto de medidas 
de minimização dos impactes negativos e potenciação dos impactes positivos: 
 
• Realização de acções de sensibilização dos proprietários das embarcações sobre a 

importância da adopção de procedimentos que minimizem os impactes sobre a 
qualidade da água, ar e ambiente sonoro. Esses procedimentos prendem-se com: 

- A manutenção em boas condições mecânicas dos motores das embarcações, 
a recolha selectiva dos óleos usados e o seu encaminhamento para destino 
final adequado (neste contexto, é recomendável a instalação de um contentor 
próprio para óleos). 

- A manutenção das embarcações e das infra-estruturas náuticas deverá 
empregar tintas livres de compostos organoestânicos, como o TBT. Estes 
compostos podem prejudicar o desenvolvimento de alguns organismos 
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aquáticos, nomeadamente os bivalves, podendo mesmo afectar a saúde 
humana, induzindo efeitos endócrinos nocivos. 

- A deposição dos resíduos de pescado em contentores adequados 
(recomenda-se a instalação de contentores para a deposição destes 
resíduos). 

• Deverá ser definido um conjunto de normas de carácter ambiental e ao nível da 
higiene e segurança que regulem e disciplinem a utilização do porto, incluindo 
procedimentos de gestão de resíduos, de actuação em caso de derrame, de 
manutenção das embarcações, etc. 

• Dever-se-á prever a existência de meios de combate à poluição em casos de 
derrame de combustível ou de outras substâncias poluentes, que poderão consistir 
em grandes rolos de material absorvente especial (método particularmente eficaz 
para conter e isolar derrames daquelas substâncias). 

 
Deverão ainda ser aplicadas todas as medidas minimizadoras enunciadas no 
ponto 2.3.1 relativas às operações de dragagem, uma vez que se aplicam às 
dragagens de manutenção. No caso específico do acompanhamento arqueológico das 
dragagens de manutenção, considera-se que será apenas necessário caso essas 
dragagens sejam realizadas a uma cota inferior à da fase de construção, o que não é 
expectável. 
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3 Conformidade com a DIA 
 

3.1 Descrição das características do Projecto que asseguram a 
conformidade com a DIA 
 

3.1.1 Compatibilização do Projecto com o Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira Vilamoura – Vila Real de Santo António 

 
De acordo com as indicações do Parque Natural da Ria Formosa, procedeu-se à 
deslocação do equipamento flutuante e da cortina poente de estacas prancha do Porto 
de Abrigo 55 metros para Poente, relativamente à localização prevista no EIA, ficando 
esta infra-estrutura a cerca de 60 metros da actual Ponte Cais. A rampa varadouro e a 
cortina de estacas prancha de nascente foram deslocadas 15 metros para poente, 
relativamente à localização inicial (EIA).  
 
Relativamente às posições retidas pela versão anterior do RECAPE (Junho de 2006), 
as alterações consistiram em deslocar o equipamento flutuante e a cortina de estacas 
prancha de poente 30 metros para poente e a rampa varadouro e a cortina de estacas 
prancha de nascente 10 metros para nascente. 
 
Estas alterações tiveram como objectivo minimizar a ocupação da área classificada de 
espaço lagunar de uso restrito, procedendo-se, deste modo, à compatibilização do 
Projecto com o POOC. Efectivamente, com as alterações efectuadas, cerca de 60% 
da área de implantação do porto fica incluída em espaço lagunar de uso condicionado.  
 
Importa salientar, e de acordo com o descrito no capítulo 1.1, página 7 do presente 
documento, que no limite sul do Porto de Abrigo, se procederá ao arranjo da linha de 
costa, rectificada em linha de praia, ficando em espraiado.  
 
No Anexo II, Figura 1(A) apresenta-se um extracto da carta de ordenamento do 
POOC, à escala 1:25 000, com a implantação do Porto de Abrigo.  
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Embora a cartografia do POOC esteja representada à escala 1:25 000, sendo esta a 
única escala que faz lei, apresenta-se na Figura 1(B), para efeitos de visualização, 
uma ampliação daquela cartografia, à escala 1:2 500, isto é, uma ampliação cerca de 
10 vezes. Nesta escala não pode deixar de se representar as linhas do POOC com 
uma espessura de cerca de 1 centímetro, visto que se assume, normalmente, que a 
espessura dum traço, na escala de 1:25 000, é de 1 milímetro. Verifica-se, aplicando 
este critério, que a percentagem acima indicada se vê aumentada. Deste modo, 
resulta claro que o Porto de Abrigo fica, em grande percentagem, posicionado em 
espaço lagunar de uso condicionado. 
 
 

3.1.2 Cumprimento das medidas de minimização constantes do Anexo à DIA 
 

3.1.2.1 Fase de construção 
 
Seguidamente, assinalam-se os pontos, alíneas e páginas do Caderno de Encargos 
onde é feita referência às medidas de minimização para a fase de obra, fazendo-se 
também a transcrição dos parágrafos onde essas medidas estão contempladas.  
 
No Anexo III apresenta-se cópia da parte do Caderno de Encargos onde essas 
medidas estão contempladas.  
 
1. O estaleiro, locais de depósito de materiais e outras infra-estruturas 

temporárias necessárias durante a fase de obra devem situar-se no próprio 
local que será intervencionado e não devem afectar as áreas mais sensíveis 
do ponto de vista ecológico e ambiental. 

 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais estipula no ponto 3.2.1, página 11, 
que: 
 
Alínea a): “O estaleiro, locais de depósito de materiais e outras infra-estruturas 
temporárias necessárias durante a fase de obra devem situar-se no próprio local que 
será intervencionado e não devem afectar as áreas mais sensíveis do ponto de vista 
ecológico e ambiental, cumprindo os limites de implantação (área aproximada de 5 
000 m2) definidos na Figura 3 em anexo, estando a área de estaleiro condicionada à 
dimensão máxima de 1 500 m2.”  
 
Alínea b): “Empreiteiro executará os necessários estaleiros, com áreas cobertas para 
escritórios, equipados para o Empreiteiro, para a Fiscalização, e para armazéns de 
materiais.” 
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2. A área do estaleiro deve ser vedada ou delimitada com marcas visíveis. 
 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais estabelece na página 11, no 
ponto 3.2.1, alínea d), “A área do estaleiro deve ser vedada ou delimitada com marcas 
visíveis”. 
 
3. Deve ser assegurada a organização do estaleiro, de forma e permitir o normal 

funcionamento das actividades que se desenrolavam anteriormente na zona 
da obra. 

 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais determina na página 11, no 
ponto 3.2.1, alínea e), “Deve ser assegurada a organização do estaleiro, de forma a 
permitir o normal funcionamento das actividades que se desenrolavam anteriormente 
na zona da obra”. 
 
4. Deve ser assegurada a drenagem e o encaminhamento para destino final 

adequado dos efluentes gerados no estaleiro da obra. 
 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais estipula na página 11, no ponto 3.2.1, 
alínea f), “Deve ser assegurada a drenagem e o encaminhamento para destino final 
adequado dos efluentes gerados no estaleiro da obra”. 
 
5. Deve ser assegurada a correcta gestão de todos os resíduos de construção, 

para os quais existem opções de valorização, reutilização, reciclagem e de 
tratamento e destino final. 

 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais estabelece na página 11, no 
ponto 3.2.1, alínea g), “Deve ser assegurada a correcta gestão de todos os resíduos 
de construção, para os quais existem opções de valorização, reutilização, reciclagem e 
de tratamento e destino final”. 
 
6. Deve ser interdito o armazenamento, mesmo que temporário, de resíduos 

criados quer pelas operações de desmontagem, quer pelo pessoal da empresa 
construtora, assegurando desde o início da obra a sua recolha e 
encaminhamento a destino final adequado. 

 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais determina na página 11, no 
ponto 3.2.1, alínea h), “Deve ser interdito o armazenamento, mesmo que temporário, 
de resíduos criados quer pelas operações de desmontagem, quer pelo pessoal da 
empresa construtora, assegurando desde o início da obra a sua recolha e 
encaminhamento a destino final adequado”. 
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7. O manuseamento de óleos deve ser conduzido com os necessários 
cuidados, de acordo com as normas previstas na legislação em vigor no 
sentido de evitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem 
contaminação dos solos. 

 
O manuseamento de óleos deverá ser conduzido com os necessários cuidados, de 
forma a evitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem contaminação dos 
solos. Deste modo, o empreiteiro compromete-se a cumprir o seguinte (conforme 
referido no Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais, página 12, ponto 3.2.2): 
 
Alínea a): “O manuseamento de óleos deve ser conduzido com os necessários 
cuidados, de acordo com as normas previstas na legislação em vigor no sentido de 
evitar eventuais derrames susceptíveis de provocarem contaminação dos solos”. 
 
8. Os trabalhadores afectos à obra devem estar aptos a intervir rapidamente em 

caso de acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não 
directamente, chamando as entidades adequadas, de forma a reduzir a 
quantidade de produto derramado e a extensão da área afectada. 

 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais estipula, como obrigação ambiental 
corrente, que:” Os trabalhadores afectos à obra devem estar aptos a intervir 
rapidamente em caso de acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos, 
se não directamente, chamando as entidades adequadas, de forma a reduzir a 
quantidade de produto derramado e a extensão da área afectada” (ponto 3.2.2, alínea 
b), página 12). 
 
De acordo com a alínea c), do ponto acima referido, “O empreiteiro deve tomar as 
indispensáveis precauções para evitar a contaminação dos terrenos por derrames 
acidentais de óleos ou outros agentes contaminantes”. 
 
9. Na fase de conclusão da obra e desactivação do estaleiro dever-se-á 

proceder à remoção de todo o material excedente. 
 
É exigido no Caderno de Encargos que, após a conclusão dos trabalhos, a área a 
ocupar com o estaleiro deverá ser devidamente recuperada. De facto, no Caderno de 
Encargos – Cláusulas Especiais, página 12, ponto 3.2.1, alínea p), refere-se que: 
“Após a conclusão dos trabalhos, o Empreiteiro deverá retirar todos os equipamentos, 
materiais e resíduos deixados nos locais utilizados como estaleiro, no prazo de quinze 
dias a contar da data de recepção provisória da obra ou de cada uma das partes da 
mesma, deixando-os nas mesmas condições em que se encontravam antes de terem 
sido utilizados para esse fim”. 
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Ainda relativamente a este aspecto, o Caderno de Encargos, no ponto 16.2, página 42, 
estipula o seguinte: 
 
Alínea c) – “Após a conclusão da obra, as instalações, vedações e obras provisórias 
serão demolidas pelo empreiteiro, os seus restos removidos para fora da zona da obra 
e depositados em locais conformes à legislação em vigor”. 
 
Alínea d) – “As zonas de realização dos trabalhos devem ficar perfeitamente limpas e 
regularizadas, salvo se outros trabalhos forem previstos no Projecto”. 
 
Alínea e) – “Uma vez concluída a obra, o empreiteiro deve proceder à reposição das 
condições ambientais de referência na área de intervenção ou, quando tal não seja 
possível, assegurar as condições decorrentes do contrato e da legislação aplicável, de 
acordo com as instruções do Dono da Obra”. 
 
10. As demolições devem ser executadas de forma cuidadosa, procurando 

evitar-se a emissão de poeiras para a atmosfera e o arrastamento de sólidos 
para o meio hídrico. 

 
De acordo Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais (página 42, ponto 16.2 – 
Obrigações ambientais correntes): 
 
Alínea a) – “Os processos adoptados, quer na montagem, funcionamento e 
desmontagem do estaleiro, quer na execução dos trabalhos da empreitada, serão 
conformes à legislação ambiental em vigor, no que respeita, entre outros aspectos, à 
produção de resíduos, efluentes, emissões atmosféricas, poeiras e ruído”. 
 
11. As movimentações de materiais inertes devem ser executadas de forma 

cuidada, procurando evitar-se um aumento excessivo dos níveis de ruído e a 
ocorrência de poluição do ar e da água. 

 
Esta medida está incluída na alínea referida no ponto anterior, ou seja, o Caderno de 
Encargos – Cláusulas Especiais (página 42, ponto 16.2 – Obrigações ambientais 
correntes) estipula o seguinte: 
 
Alínea a) – “Os processos adoptados, quer na montagem, funcionamento e 
desmontagem do estaleiro, quer na execução dos trabalhos da empreitada, serão 
conformes à legislação ambiental em vigor, no que respeita, entre outros aspectos, à 
produção de resíduos, efluentes, emissões atmosféricas, poeiras e ruído”. 
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12. As operações que incluam movimentação de materiais pulverulentos devem 
ser desenvolvidas de forma cuidada, de modo a minimizar a dispersão dos 
sedimentos e inertes nos meios hídricos e atmosféricos. 

 
Esta medida está incluída na alínea referida nos pontos anteriores, ou seja, o Caderno 
de Encargos – Cláusulas Especiais (página 42, ponto 16.2 – Obrigações ambientais 
correntes) estipula o seguinte: 
 
Alínea a) – “Os processos adoptados, quer na montagem, funcionamento e 
desmontagem do estaleiro, quer na execução dos trabalhos da empreitada, serão 
conformes à legislação ambiental em vigor, no que respeita, entre outros aspectos, à 
produção de resíduos, efluentes, emissões atmosféricas, poeiras e ruído”. 
 
13. O Caderno de Encargos da Empreitada deve prever cláusulas que estipulem 

a utilização de tintas anti-vegetativas (para a construção e manutenção das 
instalações náuticas) livres de compostos organoestânicos, como o TBT. 
Estes compostos podem prejudicar o desenvolvimento de alguns organismos 
aquáticos, nomeadamente os bivalves, podendo mesmo afectar a saúde 
humana, induzindo efeitos endócrinos nocivos. 

 
Não foi considerada necessário incluir esta medida no Caderno de Encargos, uma vez 
que as infra-estruturas náuticas a construir não são pintadas com este tipo de tinta. 
 
14. A deposição dos dragados não deve ser efectuada na área ocupada por 

areias de dunas. 
 
Conforme de pode verificar da leitura do ponto 3.5.6, da página 23 do Caderno de 
Encargos – Cláusulas Especiais, a deposição dos dragados será efectuada 
adequadamente. Com efeito, de acordo com o referido nesse ponto, Alínea a): “A 
deposição dos dragados não deve ser efectuada na área ocupada por areia de dunas”. 
 
15. No caso dos dragados apresentarem granulometria idêntica aos materiais da 

praia seleccionada, a sua deposição deve ser na berma da praia, devendo ser 
realizado o espalhamento de forma uniforme, de modo a minimizar as 
alterações na morfologia daquele local. No caso dos dragados serem 
constituídos por materiais finos, devem ser depositados noutro local a 
aprovar em RECAPE. 

 
É exigido (na alínea b, do ponto 3.5.6, da página 23) no Caderno de Encargos – 
Cláusulas Especiais que: “No caso dos dragados apresentarem granulometria idêntica 
aos materiais da praia seleccionada, a sua deposição deve ser na berma da praia, 
devendo ser realizado o espalhamento de forma uniforme, de modo a minimizar as 
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alterações na morfologia daquele local. No caso dos dragados serem constituídos por 
materiais finos, devem ser depositados noutro local a aprovar em RECAPE”. 
 
Os resultados da campanha de caracterização dos sedimentos revelaram que estes 
apresentam características físico-químicas compatíveis com a sua utilização para 
reforço da praia a Nascente da área a intervencionar, sendo deste modo validada a 
solução de destino final dos materiais dragados prevista ao nível de projecto. 
   
16. Antes das operações de dragagens de manutenção devem ser efectuadas 

análises da contaminação dos sedimentos. Caso os dragados se mostrem 
contaminados, devem ser depositados numa zona própria para o efeito, 
devidamente impermeabilizada, impedindo a infiltração de contaminantes no 
sub-solo. 

 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais estipula que:” Antes das operações de 
dragagens de manutenção devem ser efectuadas análises da contaminação dos 
sedimentos. Caso os dragados se mostrem contaminados, devem ser depositados 
numa zona própria para o efeito, devidamente impermeabilizada, impedindo a 
infiltração dos contaminantes no sub-solo” (alínea c, ponto 3.5.6, na página 23).  
 
Em síntese, sempre que ocorrerem dragagens de manutenção, será dado 
cumprimento ao estipulado na legislação em vigor, designadamente no Despacho 
Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21 de Junho 
de 1995.  
 
17. Devem ser tomadas as indispensáveis precauções para evitar a 

contaminação dos terrenos por derrames acidentais de óleos ou outros 
agentes contaminantes. 

 
Conforme o explicitado no Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais, alínea b), 
ponto 3.2.2, página 12: “Os trabalhadores afectos à obra devem estar aptos a intervir 
rapidamente em caso de acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos, 
se não directamente, chamando as entidades adequadas, de forma a reduzir a 
quantidade de produto derramado e a extensão da área afectada”. 
 
Nesse mesmo ponto, alínea c), refere-se, ainda, que: “O empreiteiro deve tomar as 
indispensáveis precauções para evitar a contaminação dos terrenos por derrames 
acidentais de óleos ou outros agentes contaminantes”. 
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18. Após conclusão dos trabalhos será removido todo o material excedente, 
escombros, andaimes e similares do local da obra. 

 
É da responsabilidade do empreiteiro, após a conclusão dos trabalhos, a remoção de 
todo o material excedente. Com efeito, o Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais 
estipula na alínea p), do ponto 3.2.1, da página 12, que: “Após a conclusão dos 
trabalhos, o Empreiteiro deverá retirar todos os equipamentos, materiais e resíduos 
deixados nos locais utilizados como estaleiro, no prazo de quinze dias a contar da data 
de recepção provisória da obra ou de cada uma das partes da mesma, deixando-os 
nas mesmas condições em que se encontravam antes de terem sido utilizados para 
esse fim”. 
 
Ainda relativamente a este aspecto, o Caderno de Encargos, no ponto 16.2, página 42, 
estipula o seguinte: 
 
Alínea c) – “Após a conclusão da obra, as instalações, vedações e obras provisórias 
serão demolidas pelo empreiteiro, os seus restos removidos para fora da zona da obra 
e depositados em locais conformes à legislação em vigor”. 
 
Alínea d) – “As zonas de realização dos trabalhos devem ficar perfeitamente limpas e 
regularizadas, salvo se outros trabalhos forem previstos no Projecto”. 
 
Alínea e) – “Uma vez concluída a obra, o empreiteiro deve proceder à reposição das 
condições ambientais de referência na área de intervenção ou, quando tal não seja 
possível, assegurar as condições decorrentes do contrato e da legislação aplicável, de 
acordo com as instruções do Dono da Obra”. 
 
19. Os terrenos afectados pelas obras, incluindo os locais de depósito dos 

dragados, devem ser devidamente modelados. 
 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais estabelece que: “Os terrenos afectados 
pelas obras, incluindo os locais de depósito dos dragados, devem ser devidamente 
modelados” (alínea q, ponto 3.2.1, página 12). 
 
No ponto 16.2, página 42, o Caderno de Encargos estipula o seguinte: 
 
 Alínea b) – “O empreiteiro deve construir e manter em bom estado de utilização os 
acessos provisórios da obra e repor as condições iniciais após a conclusão dos 
trabalhos”. 
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20. A movimentação do equipamento afecto à obra deve ser feita em vias 
pavimentadas e consolidadas, reduzindo-se assim a emissão de poeiras. 

 
É exigido, na alínea m, do ponto 3.21, da página 12, no Caderno de Encargos – 
Cláusulas Especiais que: “A movimentação do equipamento afecto à obra deve ser 
feita em vias pavimentadas e consolidadas, reduzindo-se assim a emissão de 
poeiras”. 
 
21. Deve ser assegurada a rega periódica e controlada, nomeadamente em dias 

secos e ventosos, da zona afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, 
acumulação e a ressuspensão de poeiras. 

 
Conforme de pode verificar da leitura da alínea n), do ponto 3.21, da página 12, no 
Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais: “Deve ser assegurada a rega periódica e 
controlada, nomeadamente em dias secos e ventosos, da zona afecta à obra onde 
poderá ocorrer a produção, acumulação e a ressuspensão de poeiras”. 
 
22. Devem ser proibidas todas as queimas a céu aberto de qualquer tipo de 

materiais residuais da obra. 
 
De acordo Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais da Empreitada de Construção 
de um Porto de Abrigo para a pequena pesca na Ilha da Culatra (página 12, 
ponto 3.2.1, alínea o): “Devem ser proibidas todas as queimas a céu aberto de 
qualquer tipo de materiais residuais da obra”. 
 
23. A draga (tipo e tamanho) deve ser criteriosamente seleccionada e a execução 

da dragagem deve ser cuidada, por forma a reduzir a quantidade de 
sedimentos colocados em suspensão. 

 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais exige, no ponto 3.5.1, da página 21, 
que:  
 
Alínea a) – “A draga (tipo e tamanho) deve ser criteriosamente seleccionada, 
sugerindo-se uma draga de sucção-repulsão”. 
 
Alínea b) – “A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada, 
procurando minimizar-se a ressuspensão dos sedimentos através de uma baixa 
velocidade de sucção e da utilização de um dispositivo específico, acoplado à cabeça 
da draga”. 
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24. A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada, procurando 
minimizar-se a ressuspensão dos sedimentos através de uma baixa 
velocidade de sucção e da utilização de um dispositivo específico 
(environment-friendly cutter), acoplado à cabeça da draga. 

 
Tal como referido no ponto anterior, a alínea b), do ponto 3.5.1, da página 21, do 
Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais refere que: “A operação de dragagem 
deve ser conduzida de forma cuidada, procurando minimizar-se a ressuspensão dos 
sedimentos através de uma baixa velocidade de sucção e da utilização de um 
dispositivo específico, acoplado à cabeça da draga”. 
 
25. Devem ser tomadas medidas no sentido de evitar descargas acidentais de 

materiais dragados na água. 
 
A alínea a), do ponto 3.5.7, da página 23 do Caderno de Encargos – Cláusulas 
Especiais estabelece que: “Devem ser tomadas medidas no sentido de evitar 
descargas acidentais de materiais dragados na água”. 
 
26. A gestão dos sedimentos dragados deve cumprir os requisitos legais em 

vigor – Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais 
e do Mar, de 21/06/1995 – de acordo com os resultados das análises 
efectuadas à qualidade dos mesmos, indicativos dos condicionalismos a 
respeitar na sua gestão. 

 
Conforme o explicitado no Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais, no ponto 3.5.7 
relativo aos Materiais dragados, página 23: 
 
Alínea b) – “A gestão dos sedimentos dragados de cumprir os requisitos legais em 
vigor – Despacho dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 
21.06.1995 – de acordo com os resultados das análises efectuadas à qualidade dos 
mesmos, indicativos dos condicionalismos a respeitar na sua gestão.” 
 
Os resultados da campanha de caracterização dos sedimentos revelaram que estes se 
encontram isentos de contaminação e que são maioritariamente constituídos por 
areias, apresentando portanto características físico-químicas compatíveis com a sua 
utilização para reforço da praia a Nascente da área a intervencionar. Deste modo, são 
cumpridos os requisitos estipulados naquele Despacho Conjunto, que estipula que os 
materiais dragados limpos (classe 1) possam ser utilizados na alimentação de praias 
sem normas restritivas.  
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27. Deve ser assegurado o cumprimento do estipulado na legislação em vigor 
relativamente aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos 
equipamentos utilizados na obra, nomeadamente no Regulamento Geral do 
Ruído – RGR (Decreto – Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro) e Regulamento 
das Emissões Sonoras de Equipamento de Utilização Exterior. 

 
De acordo Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais (página 42, ponto 16.2 – 
Obrigações ambientais correntes): 
 
Alínea a) – “Os processos adoptados, quer na montagem, funcionamento e 
desmontagem do estaleiro, quer na execução dos trabalhos da empreitada, serão 
conformes à legislação ambiental em vigor, no que respeita, entre outros aspectos, à 
produção de resíduos, efluentes, emissões atmosféricas, poeiras e ruído”. 
 
28. A fase de obra deverá decorrer fora do período de nidificação da avifauna 

(entre Março e Julho, inclusive). 
 
Nas “Restrições ao planeamento da obra” do Caderno de Encargos – Cláusulas 
Especiais, ponto 3.2.4, da página 13 estabelece que: “A fase de obra deverá decorrer 
fora do período de nidificação da avifauna (entre Março e Julho, inclusive).” 
 
29. As areias dragadas não deverão ser depositadas em áreas de moluscicultura. 
 
O Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais estipula no ponto 3.5.6, alínea d), da 
página 23, que “As areias dragadas não deverão ser depositadas em áreas de 
moluscicultura, representadas na Figura 4.”  
 
30. (Contemplada no ponto seguinte) 
 
31. Todas as operações que impliquem movimentação de terras devem ser 

acompanhadas por um arqueólogo a tempo completo em todas as frentes de 
obra. 

 
No Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais, ponto 3.7, alínea a) da página 25 
refere que: ”Todas as operações que impliquem movimentação de terras devem ser 
acompanhadas por um arqueólogo a tempo completo em todas as frentes de obra.” 
 
32. No acompanhamento da obra em meio aquático o arqueólogo deve ter 

experiência na área da arqueologia subaquática. 
 
No Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais, ponto 3.7, alínea b) da página 25 
refere que: “No acompanhamento da obra em meio aquático o arqueólogo deve ter 
experiência na área da arqueologia subaquática.” 
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33. No caso de surgir algum elemento patrimonial, o arqueólogo responsável 

deve comunicar imediatamente a informação ao CNANS no sentido de se 
tomarem medidas de salvaguarda e protecção do(s) achado(s). 

 
No Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais, ponto 3.7, alínea c) da página 26 
refere que: “No caso de surgir algum elemento patrimonial, o arqueólogo responsável 
deve comunicar imediatamente a informação ao CNANS no sentido de se tomarem 
medidas de salvaguarda e protecção do(s) achado(s).” 
 
34. A Capela de Nossa Senhora dos Navegantes e os Destroços de embarcação 

devem ser vedados em relação à obra. 
 
No Caderno de Encargos – Cláusulas Especiais, ponto 3.7, alínea d) da página 26 
refere que: “A Capela de Nossa Senhora dos Navegantes e os Destroços de 
embarcação devem ser vedados em relação à obra.” 
 
 

3.1.2.2 Fase de exploração 
 
35. Realização de acções de sensibilização dos proprietários das embarcações 

sobre a importância da adopção de procedimentos que minimizem os 
impactes sobre a qualidade da água, ar e ambiente sonoro. Esses 
procedimentos prendem-se com: 

 
a) A manutenção em boas condições mecânicas dos motores das 

embarcações, a recolha selectiva dos óleos usados e o seu 
encaminhamento para destino final adequado (neste contexto, é 
recomendável a instalação de um contentor próprio para óleos). 

b) A manutenção das embarcações e das infra-estruturas náuticas deve 
empregar tintas livres de compostos organoestânicos, como o TBT. Estes 
compostos podem prejudicar o desenvolvimento de alguns organismos 
aquáticos, nomeadamente os bivalves, podendo mesmo afectar a saúde 
humana, induzindo efeitos endócrinos nocivos. 

c) A deposição dos resíduos de pescado em contentores adequados 
(recomenda-se a instalação de contentores para a deposição destes 
resíduos). 

 
36. Deve ser definido um conjunto de normas de carácter ambiental e ao nível da 

higiene e segurança que regulem e disciplinem a utilização do cais, incluindo 
procedimentos de gestão de resíduos, de actuação em caso de derrame, de 
manutenção das embarcações, etc. 
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37. Deve ser previsto a existência de meios de combate à poluição em casos de 
derrame de combustível ou de outras substâncias poluentes, que poderão 
consistir em grandes rolos de materiais absorvente especial. 

 
As questões 35, 36 e 37 (acima referidas) serão contempladas no Regulamento a ser 
elaborado pela Câmara Municipal de Faro, entidade responsável pela exploração e 
gestão do Porto de Abrigo. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Faro compromete-se a transpor as medidas 
aqui enunciadas para o Regulamento de Utilização do Porto de Abrigo da Culatra e a 
proceder à sua divulgação junto dos utilizadores desta infra-estrutura.  
 
O regulamento deverá contemplar a aplicação de penalizações para o caso de 
incumprimento dos procedimentos estabelecidos. 
 
No Anexo IV apresenta-se uma declaração da Câmara Municipal de Faro, no sentido 
do seu comprometimento na elaboração, aplicação e divulgação do Regulamento de 
Utilização do Porto de Abrigo da Culatra. 
 
 

3.2 Estudos e Projectos Complementares  
 

3.2.1 Nota Técnica Adicional – Caracterização de Sedimentos 
 
A HIDROPROJECTO elaborou, em Dezembro de 2004, uma Nota Técnica Adicional 
ao EIA do Projecto do Porto de Abrigo para a Pequena Pesca na Ilha da Culatra. Este 
estudo é apresentado no Anexo V. 
 
As principais conclusões são resumidas de seguida: 
 
• Os sedimentos do local onde se pretende construir o Porto de Abrigo da Ilha da 

Culatra são constituídos, maioritariamente, por areias. 
• Quanto à sua qualidade química, os sedimentos não se apresentam contaminados 

por metais pesados nem por compostos orgânicos, integrando a Classe 1 – Material 
Dragado Limpo – do Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos 
Naturais e do Mar, de 21/06/1995. 

• Os materiais a dragar apresentam qualidade físico-química compatível com a sua 
deposição na praia a nascente do local a intervencionar e no aterro frente ao futuro 
Porto de Abrigo. 
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3.2.2 Água 
 
No dia 25/5/06 foi realizada uma recolha de água nos locais assinalados na Figura 2 
do Anexo II, para avaliação da qualidade, tendo sido determinados os parâmetros 
explicitados na DIA. 
 
Os resultados são apresentados no Quadro 1, do Anexo VI. Neste mesmo anexo 
apresentam-se os boletins de análise emitidos pelo laboratório. 
 
Da sua análise verifica-se que todos os resultados cumprem os valores normativos 
fixados nos anexos XXI e XV do Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 
 
 

3.3 Inventário das medidas de minimização a adoptar 
 
Nos Quadros seguintes sistematizam-se as medidas de minimização previstas na DIA, 
e a conformidade do Projecto relativamente a essas medidas, com indicação dos 
documentos onde elas vêm referidas e descritas. 
 
Estes Quadros foram estruturados na perspectiva de facilitar a análise da 
conformidade do Projecto face às condições impostas pela DIA. 
 

3.3.1 Fase de construção 
 

Medidas de Minimização previstas na DIA Avaliação de conformidade 
O estaleiro, locais de depósito de materiais e outras infra-
estruturas temporárias necessárias durante a fase de obra 
devem situar-se no próprio local que será intervencionado e 
não devem afectar as áreas mais sensíveis do ponto de vista 
ecológico e ambiental. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1 
Alíneas a), b) e c) 
Página 11 

A área do estaleiro deve ser vedada ou delimitada com 
marcas visíveis. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1, alínea d) 
Página 11 

Deve ser assegurada a organização do estaleiro, de forma e 
permitir o normal funcionamento das actividades que se 
desenrolavam anteriormente na zona da obra. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1, alínea e) 
Página 11 

Deve ser assegurada a drenagem e o encaminhamento para 
destino final adequado dos efluentes gerados no estaleiro da 
obra. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1, alínea f) 
Página 11 
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Medidas de Minimização previstas na DIA Avaliação de conformidade 
Deve ser assegurada a correcta gestão de todos os resíduos 
de construção, para os quais existem opções de valorização, 
reutilização, reciclagem e de tratamento e destino final. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1, alínea g) 
Página 11 

Deve ser interdito o armazenamento, mesmo que temporário, 
de resíduos criados quer pelas operações de desmontagem, 
quer pelo pessoal da empresa construtora, assegurando 
desde o início da obra a sua recolha e encaminhamento a 
destino final adequado. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1,  
alínea h)  
Página 11 

O manuseamento de óleos deve ser conduzido com os 
necessários cuidados, de acordo com as normas previstas na 
legislação em vigor no sentido de evitar eventuais derrames 
susceptíveis de provocarem contaminação dos solos. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.2, alínea a) 
Página 12 

Os trabalhadores afectos à obra devem estar aptos a intervir 
rapidamente em caso de acidente envolvendo o derrame de 
óleos e hidrocarbonetos, se não directamente, chamando as 
entidades adequadas, de forma a reduzir a quantidade de 
produto derramado e a extensão da área afectada. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.2, alínea c) 
Página 12 

Na fase de conclusão da obra e desactivação do estaleiro 
dever-se-á proceder à remoção de todo o material excedente. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1, alínea p) 
Página 12 

Ponto 16-2 

Alíneas c), d) e e) 

Página 42 

As demolições devem ser executadas de forma cuidadosa, 
procurando evitar-se a emissão de poeiras para a atmosfera e 
o arrastamento de sólidos para o meio hídrico.  

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 16.2,  
alínea a)  
Página 42 

As movimentações de materiais inertes devem ser executadas 
de forma cuidada, procurando evitar-se um aumento 
excessivo dos níveis de ruído e a ocorrência de poluição do ar 
e da água. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 16.2,  
alínea a)  
Página 42 

As operações que incluam movimentação de materiais 
pulverulentos devem ser desenvolvidas de forma cuidada, de 
modo a minimizar a dispersão dos sedimentos e inertes nos 
meios hídricos e atmosféricos. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 16.2,  
alínea a)  
Página 42 
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Medidas de Minimização previstas na DIA Avaliação de conformidade 
O Caderno de Encargos da Empreitada deve prever cláusulas 
que estipulem a utilização de tintas anti-vegetativas (para a 
construção e manutenção das instalações náuticas) livres de 
compostos organoestânicos, como o TBT. Estes compostos 
podem prejudicar o desenvolvimento de alguns organismos 
aquáticos, nomeadamente os bivalves, podendo mesmo 
afectar a saúde humana, induzindo efeitos endócrinos 
nocivos. 

Não foi considerado necessário 
incluir esta medida, uma vez que as 
infra-estruturas náuticas a construir 
não são pintadas com este tipo de 
tintas.  

A deposição dos dragados não deve ser efectuada na área 
ocupada por areias de dunas. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.5.6, alínea a) 
Página 23 

No caso dos dragados apresentarem granulometria idêntica 
aos materiais da praia seleccionada, a sua deposição deve 
ser na berma da praia, devendo ser realizado o espalhamento 
de forma uniforme, de modo a minimizar as alterações na 
morfologia daquele local. No caso dos dragados serem 
constituídos por materiais finos, devem ser depositados noutro 
local a aprovar em RECAPE. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.5.6, alínea b) 
Página 23 

Antes das operações de dragagens de manutenção devem 
ser efectuadas análises da contaminação dos sedimentos.  

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.5.6, alínea c) 
Página 23 

Caso os dragados se mostrem contaminados, devem ser 
depositados numa zona própria para o efeito, devidamente 
impermeabilizada, impedindo a infiltração de contaminantes 
no sub-solo. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.5.6, alínea c) 
Página 23 

Devem ser tomadas as indispensáveis precauções para evitar 
a contaminação dos terrenos por derrames acidentais de 
óleos ou outros agentes contaminantes. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.2,  
alíneas b) e c) 
Página 12 

Após conclusão dos trabalhos será removido todo o material 
excedente, escombros, andaimes e similares do local da obra. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1, alínea p) 
Página 12 

Ponto 16.2,  
alínea c), d), e)  
Página 42 
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Medidas de Minimização previstas na DIA Avaliação de conformidade 
Os terrenos afectados pelas obras, incluindo os locais de 
depósito dos dragados, devem ser devidamente modelados. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1, alínea q) 
Página 12 

Ponto 16.2,  
alínea b)  
Página 42 

A movimentação do equipamento afecto à obra deve ser feita 
em vias pavimentadas e consolidadas, reduzindo-se assim a 
emissão de poeiras. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1, alínea m) 
Página 12 

Deve ser assegurada a rega periódica e controlada, 
nomeadamente em dias secos e ventosos, da zona afecta à 
obra onde poderá ocorrer a produção, acumulação e a 
ressuspensão de poeiras. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1, alínea n) 
Página 12 

Devem ser proibidas todas as queimas a céu aberto de 
qualquer tipo de materiais residuais da obra. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.2.1, alínea o) 
Página 12 

A draga (tipo e tamanho) deve ser criteriosamente 
seleccionada e a execução da dragagem deve ser cuidada, 
por forma a reduzir a quantidade de sedimentos colocados em 
suspensão. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.5.1,  
alíneas a) e b) 
Página 21 

A operação de dragagem deve ser conduzida de forma 
cuidada, procurando minimizar-se a ressuspensão dos 
sedimentos através de uma baixa velocidade de sucção e da 
utilização de um dispositivo específico (environment-friendly 
cutter), acoplado à cabeça da draga. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.5.1, alínea b) 
Página 21 

Devem ser tomadas medidas no sentido de evitar descargas 
acidentais de materiais dragados na água. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.5.7, alínea a) 
Página 23 

A gestão dos sedimentos dragados deve cumprir os requisitos 
legais em vigor – Despacho Conjunto dos Ministérios do 
Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21/06/1995 – de 
acordo com os resultados das análises efectuadas à 
qualidade dos mesmos, indicativos dos condicionalismos a 
respeitar na sua gestão. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 3.5.7, alínea b) 

Página 23 
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Medidas de Minimização previstas na DIA Avaliação de conformidade 
Deve ser assegurado o cumprimento do estipulado na 
legislação em vigor relativamente aos níveis de ruído 
ambiente e à potência sonora dos equipamentos utilizados na 
obra, nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído – RGR 
(Decreto – Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro) e 
Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento de 
Utilização Exterior. 

Caderno de Encargos / Cláusulas 
Especiais  
Ponto 16.2,  
alínea a)  
Página 42 

A fase de obra deverá decorrer fora do período de nidificação 
da avifauna (entre Março e Julho, inclusive). 

Caderno de Encargos / 
Cláusulas Especiais  
Ponto 3.2.4, Página 13 

As areias dragadas não deverão ser depositadas em áreas de 
moluscicultura. 

Caderno de Encargos / 
Cláusulas Especiais  
Ponto 3.5.6, alínea d) 
Página 23 

Todas as operações que impliquem movimentação de terras 
devem ser acompanhadas por um arqueólogo a tempo 
completo em todas as frentes de obra 

Caderno de Encargos / 
Cláusulas Especiais  
Ponto 3.7, alínea a)  
Página 25 

 

No acompanhamento da obra em meio aquático o arqueólogo 
deve ter experiência na área de arqueologia sub-aquática 

Caderno de Encargos / 
Cláusulas Especiais  
Ponto 3.7, alínea b)  
Página 25 

 

•No caso de surgir algum elemento patrimonial, o arqueólogo 
responsável deve comunicar imediatamente a informação ao 
CNANS no sentido de se tomarem medidas de salvaguarda e 
protecção do(s) achado(s). 

•A Capela de Nossa Senhora dos Navegantes e os Destroços 
de embarcação devem ser vedados em relação à obra. 

Caderno de Encargos / 
Cláusulas Especiais  
Ponto 3.7, alínea c)  
Página 26 

Caderno de Encargos / 
Cláusulas Especiais  
Ponto 3.7, alínea d) 
Página 26 
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3.3.2 Fase de exploração 
 

Medidas de Minimização previstas na DIA Avaliação de 
conformidade 

Realização de acções de sensibilização dos proprietários das embarcações 
sobre a importância da adopção de procedimentos que minimizem os 
impactes sobre a qualidade da água, ar e ambiente sonoro. Esses 
procedimentos prendem-se com: 

 A manutenção em boas condições mecânicas dos motores das 
embarcações, a recolha selectiva dos óleos usados e o seu 
encaminhamento para destino final adequado (neste contexto, é 
recomendável a instalação de um contentor próprio para óleos). 

 

 A manutenção das embarcações e das infra-estruturas náuticas deve 
empregar tintas livres de compostos organoestânicos, como o TBT. 
Estes compostos podem prejudicar o desenvolvimento de alguns 
organismos aquáticos, nomeadamente os bivalves, podendo mesmo 
afectar a saúde humana, induzindo efeitos endócrinos nocivos. 

Anexo IV – 
Declaração de 
compromisso da C.M. 
Faro 

 A deposição dos resíduos de pescado em contentores adequados 
(recomenda-se a instalação de contentores para a deposição destes 
resíduos). 

 

Deve ser definido um conjunto de normas de carácter ambiental e ao nível da 
higiene e segurança que regulem e disciplinem a utilização do cais, incluindo 
procedimentos de gestão de resíduos, de actuação em caso de derrame, de 
manutenção das embarcações, etc. 

Anexo IV – 
Declaração de 
compromisso da C.M. 
Faro 

Deve ser previsto a existência de meios de combate à poluição em casos de 
derrame de combustível ou de outras substâncias poluentes, que poderão 
consistir em grandes rolos de materiais absorvente especial. 

Anexo IV – 
Declaração de 
compromisso da C.M. 
Faro  
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4 Planos de Monitorização 
 

4.1 Monitorização da qualidade do ambiente sonoro 
 
O Plano de Monitorização da qualidade do ambiente sonoro proposto segue de perto 
as recomendações da DIA e destina-se a avaliar o cumprimento do disposto no 
Decreto-lei nº 292/2000, de 14 de Novembro.  
 
Neste contexto, preconiza-se a monitorização dos níveis de ruído nas condições a 
seguir explicitadas. 
 

4.1.1 Fase de construção  
 

4.1.1.1 Frequência 
 
Uma medição durante o período de duração da obra, coincidindo com o período de 
realização das dragagens e do talude marginal. Caso os resultados revelem níveis de 
ruído acima dos estipulados na legislação, deverá ser realizada mais uma medição, 
para verificação dos resultados das medidas de minimização complementares a 
implementar (ver ponto 4.1.5). 
 

4.1.1.2 Locais 
 
Nos locais indicados na Figura 3 do Anexo II, utilizados para a realização das 
medições relativas à caracterização da situação de referência, perto de habitações. 
 

4.1.1.3 Técnicas de medição 
 
A monitorização deverá ter em conta a determinação, segundo a NP-1730, de 1996, 
dos parâmetros acústicos LAeq, LA50 e LA95, no período diurno. 
 
Deverá permitir avaliar o critério de incomodidade e de exposição máxima, definido no 
Decreto-Lei n.º 292/2000 de 14 de Novembro, n.º 3 do Artigo 8.º e n.º 3 do Artigo 4.º, 
respectivamente. 
 
As medições deverão ser realizadas durante um período de tempo representativo das 
condições da zona a que dizem respeito, no que se refere à exposição das populações 
ao ruído. 
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Na generalidade das situações as medições devem ser efectuadas no exterior a, pelo 
menos, 3,5 m de qualquer estrutura reflectora e a uma altura do solo entre 1,2 e 1,5 m, 
tal como indicado no ponto 5.2.1 da parte 1 da Norma Portuguesa NP 1730 de 1996. 
 
 

4.1.1.4 Tratamento dos resultados 
 
Os resultados obtidos deverão ser confrontados com os valores estabelecidos no 
Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro: 
 
- nº3 de Artigo 4º, que obriga a que: 
 
a) As zonas sensíveis não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo 
equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior, superior a 55 dB(A) no 
período diurno e 45 dB(A) no período nocturno;  
b) As zonas mistas não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo equivalente, 
ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior, superior a 65 dB(A) no período diurno 
e 55 dB(A) no período nocturno. 
 
 - nº3 de Artigo 8º, que obriga a que: 
 
A diferença entre o valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq, do 
ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou 
actividades em avaliação e o valor do nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, 
LAeq, do ruído ambiente a que se exclui aquele ruído ou ruídos particulares, 
designados por ruído residual, não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno e 3 dB 
(A) no período nocturno. 
 
Por cada campanha de medição realizada, deverá ser elaborado um relatório onde 
conste a apresentação e comparação dos resultados obtidos com os valores de 
referência, e apresentado em papel e em suporte informático.  
 

4.1.1.5 Medidas de gestão ambiental complementares  
 
Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário equacionar medidas de 
gestão ambiental suplementares. Essas medidas poderão ser as seguintes: 
 

• Revisão das condições mecânicas dos equipamentos e máquinas mais 
ruidosos utilizados na obra (draga, motoniveladora, cilindro, equipamento de 
cravação de estacas) 
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• Instalação de barreiras sonoras provisórias junto das ocupações sensíveis 
(habitações)   

 
4.1.2 Fase de exploração 

 
Sempre que sejam realizadas dragagens de manutenção, dever-se-á proceder ao 
controlo dos níveis de ruído, nas condições definidas no ponto anterior. 
 
Admite-se a hipótese de prescindir dessa monitorização, caso os resultados da 
campanha a realizar na fase de construção revelem a inexistência de situações de 
afectação e incomodidade dos moradores das habitações mais próximas, tanto mais 
que as dragagens de manutenção serão, à partida, de menor envergadura do que a 
primeira dragagem, para estabelecimento das cotas previstas no projecto.   
 
 

4.2 Monitorização da qualidade da água superficial  
 

4.2.1 Fase de projecto de execução 
 
A campanha de monitorização da qualidade da água superficial realizada em fase de 
projecto de execução foi apresentada no capítulo 3.2.   
 

4.2.2 Fase de construção 
 
Na fase de construção deve proceder-se à caracterização da qualidade da água 
superficial na área a intervencionar. A campanha a realizar deve respeitar os seguintes 
requisitos: 
 

4.2.2.1 Parâmetros a monitorizar 
 
Os parâmetros a monitorizar são, no mínimo, os seguintes: pH, Cor, Turvação, 
Oxigénio dissolvido, Sólidos em suspensão totais, CBO5, CQO, Óleos minerais, 
Hidrocarbonetos totais, Coliformes fecais, Coliformes totais, Metais (Arsénio, Cádmio, 
Crómio, Cobre, Mercúrio, Chumbo, Níquel e Zinco). 
 
A escolha destes parâmetros teve em conta as alterações previsíveis ao nível da 
qualidade da água decorrentes das actividades associadas à fase de construção do 
Projecto - execução de dragagens com revolvimento de fundos e ressuspensão de 
sedimentos e movimentação de solos na parte terrestre com arrastamento de 
partículas para o meio hídrico. Para além disso, há que ter em conta a eventual 
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ocorrência de derrames no meio hídrico de substâncias utilizadas nas máquinas e 
equipamentos afectos à obra (óleos e combustíveis). 
     

4.2.2.2 Locais de amostragem 
 
As amostras devem ser colhidas nos seguintes pontos: 
 
- Ponto central da bacia a dragar. 
- Ponto a poente da ponte-cais. 
- Ponto frente à praia a nascente da ponte-cais. 
- Ponto frente à praia a nascente do local de intervenção. 
 
A localização destes pontos poderá coincidir com a representada na Figura 2 do 
Anexo II. 
  

4.2.2.3 Periodicidade 
 
As campanhas devem ser realizadas com uma periodicidade mensal, durante o tempo 
de execução da obra e um mês depois de terminar a fase de construção. 
 

4.2.2.4 Técnicas e métodos de análise 
 
As análises devem ser efectuadas atendendo aos métodos analíticos de referência 
explicitados no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Os métodos de tratamento de 
dados devem obedecer ao estipulado no mesmo documento legal. 
 

4.2.2.5 Relatório 
 
Deve ser produzido um relatório onde conste a apresentação dos resultados obtidos e 
a sua análise, mediante a sua comparação com os valores obtidos para a situação de 
referência, bem como com os resultados dos meses anteriores, já que as campanhas 
serão realizadas com uma frequência mensal. Os resultados obtidos deverão ainda 
ser comparados com os valores normativos estipulados nos anexos XIII, XV e XXI do 
Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto.    
 
Propõe-se que este relatório seja apresentado com uma frequência mensal. 
 
Quanto aos critérios para a revisão do programa de monitorização, propõe-se que seja 
revisto somente em caso de acidente, ou seja, no caso de ocorrer uma derrame de 
combustível ou outro tipo de substância utilizada pela draga para o meio hídrico, 
deverá ser realizada, no mais curto espaço de tempo possível, uma amostragem com 
determinação dos parâmetros referidos no ponto 4.2.2.1, à excepção dos parâmetros 
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Cor, Turvação, Sólidos em suspensão totais, CBO5, Coliformes fecais e Coliformes 
totais. A amostragem deverá ser repetida 15 dias depois da ocorrência do acidente, 
para avaliar a evolução da situação e a eficácia das medidas de minimização 
implementadas. 
 

4.2.3 Fase de exploração    
 
O Instituto do Ambiente promove campanhas de monitorização para verificação da 
aptidão da água para uso balnear na Ilha da Culatra (zona de Ria), pelo que não se 
considera necessário implementar campanhas de monitorização complementares às já 
existentes.   
 
Contudo, sempre que sejam realizadas dragagens de manutenção, dever-se-á 
proceder à monitorização da qualidade da água superficial, nas condições definidas no 
ponto anterior. 
 
Admite-se a hipótese de alterar as condições a que deve obedecer a monitorização da 
qualidade da água aquando da realização das dragagens de manutenção, no que se 
refere a alguns dos parâmetros objecto de controlo, concretamente metais pesados, 
uma vez que os resultados das campanhas já realizadas, tanto de caracterização da 
qualidade da água como de sedimentos, apontam para a inexistência de 
contaminação por metais pesados, e no pressuposto de que não há alteração dos 
factores que influenciam a qualidade da água e dos sedimentos.  
 
  

4.3 Qualidade dos sedimentos 
 

4.3.1 Fase de projecto de execução 
 
A campanha de monitorização da qualidade dos sedimentos realizada em fase de 
projecto de execução é apresentada no Anexo V.   
 

4.3.2 Fase de exploração 
 
Antecedendo a realização de dragagens de manutenção, dever-se-á proceder à 
recolha e análise dos sedimentos da bacia a dragar, de forma a dar cumprimento ao 
estipulado no Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e 
do Mar, de 21.06.1995.  
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Em função dos resultados obtidos, e de forma a dar cumprimento ao estipulado 
naquele documento legal, deverá ser definido o destino final dos materiais dragados. 
Caso estes materiais continuem a estar isentos de contaminação (classe 1) poderão 
ser utilizados na alimentação de praias.  
 

4.3.2.1 Parâmetros a monitorizar (no mínimo) 
 
Metais: Arsénio, Cádmio, Crómio, Cobre, Mercúrio, Chumbo, Níquel, Zinco. 
Compostos orgânicos: PCB (soma), PAH (soma), HCB. 
Outros parâmetros: Densidade, Percentagem de sólidos, Granulometria (% de areia, 
silte e argila), Carbono Orgânico Total (< 2mm). 
 

4.3.2.2 Locais de amostragem 
 
Em função dos volumes de material a dragar. Em cada ponto deve ser colhida uma 
amostra contínua de sedimento até à cota de dragagem, devendo as análises ser 
efectuadas sobre uma amostra composta representativa da profundidade do 
sedimento a dragar. 
 

4.3.2.3 Periodicidade 
 
Deve ser efectuada uma amostragem antes da execução de dragagens de 
manutenção.  
 

4.3.2.4 Técnicas e métodos de análise 
 
Os sedimentos devem ser colhidos utilizando métodos de recolha que garantam a 
obtenção de uma amostra composta representativa da profundidade do sedimento a 
dragar. 
 
As análises devem ser efectuadas atendendo às metodologias seguidamente 
explicitadas: 
 
- Teor em sólidos: peso final (até estabilizar) do sedimento sujeito à temperatura de 

120ºC; 
- Densidade: determinação da densidade sobre a fracção representativa de cada 

amostra total, segundo a Norma Portuguesa Definitiva LNEC NP-83; 
- Granulometria: análise granulométrica do sedimento total, com recurso a 

peneiração mecânica da fracção granulométrica de dimensão superior a 
0,0625 mm, de acordo com a Especificação LNEC E-239, utilizando uma série de 
crivos ASTM com intervalo granulométrico 0,5 φ, entre um máximo de -5 φ (32 mm) 
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e um mínimo de 4 φ (0,0625) e análise da fracção granulométrica inferior a 0,0625 
mm com recurso a difracção laser (sedimentómetro FRITSCH); 

- Concentração em metais e em compostos orgânicos (PCB, PAH, HCB) – após 
secagem e digestão ácida das amostras [Cook et al., 1997] a determinação da 
concentração total dos metais e de compostos orgânicos é efectuada recorrendo 
aos métodos analíticos de referência estipulados no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto. Estes parâmetros são determinados na amostra local, excluindo a fracção 
de granulometria superior a 2 mm. 

 
4.3.2.5 Tratamento dos dados 

 
Os resultados obtidos devem ser avaliados em função dos critérios de qualidade de 
sedimentos estabelecidos no anexo de Despacho Conjunto dos Ministérios do 
Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21.06.1995. A análise deve mencionar a 
ocorrência de eventuais situações anómalas registadas na colheita das amostras (cor, 
mau cheiro, etc.). 
 
 

4.3.2.6 Relatório 
 
Por cada campanha realizada, deve ser produzido um relatório onde conste a 
apresentação dos resultados obtidos e a sua análise. 
 

4.4 Acompanhamento ambiental da obra 
 
No capítulo 16.2 – Obrigações contratuais correntes, página 42, o Caderno de 
Encargos – Cláusulas especiais, estipula o seguinte: “ Entre as obrigações ambientais 
do empreiteiro, no quadro dos trabalhos mais comuns, mencionam-se as seguintes: 
 

a) O acompanhamento ambiental da obra deve ser feito por um engenheiro do 
ambiente a tempo completo;”. 
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1 Peças do projecto 
 
Estão patenteadas no concurso as seguintes peças do projecto: 
 
a) Memória descritiva;  
b) Peças desenhadas; 
c) Caderno de Encargos;  
d) Mapa de Medições; 
e) Lista de Preços; 
 
 

2 Definição da empreitada 
2.1 Objecto 

 
A presente empreitada tem por objecto a execução de um Porto de Abrigo para a 
Pequena Pesca na Ilha da Culatra, incluindo trabalhos de dragagem dos sedimentos 
necessários para estabelecimento da bacia portuária e do canal de acesso à entrada 
do porto. 
 

2.2 Condicionalismo da empreitada 
 
Antes de elaborar a sua proposta o Empreiteiro obriga-se a observar todos os 
condicionalismos que estejam associados com a natureza da empreitada, de forma a 
prever, nomeadamente: 
 

• Protecção eficaz das zonas envolventes, incluindo colocação de estruturas de 
protecção; 

• Montagem e desmontagem de andaimes e escoramentos, a realizar 
cuidadosamente tendo em atenção os equipamentos existentes nos diversos 
locais; 

• De salientar que os trabalhos podem estar sujeitos a interrupções devidas a 
agitação marítima, devendo os concorrentes ter isso em atenção, e não sendo 
consequentemente admissíveis quaisquer pedidos de indemnização; 

• Os trabalhos de apoio por mar deverão ser feitos com os meios que o 
Empreiteiro julgar adequados, nomeadamente aqueles a realizar por 
mergulhadores ou embarcação com respectivos tripulantes devidamente 
autorizados, que terão de decorrer por conta e risco do Adjudicatário; 
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• O Empreiteiro deverá garantir a colocação de sinalização de segurança nas 
imediações dos locais dos trabalhos obedecendo a todas as normas aplicáveis. 

 

2.3 Fiscalização dos trabalhos 
 
Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com as presentes condições 
técnicas. 
 
Em tudo o omisso no projecto, o empreiteiro observará as indicações da Fiscalização, 
a qual definirá nas questões de pormenor todos os detalhes construtivos da obra para 
que todos os trabalhos sejam executados de acordo com as regras técnicas e de arte 
aplicáveis na construção civil. 
 
Os trabalhos deverão ser executados segundo um faseamento que assegure a 
qualidade técnica final da obra e ainda a segurança das estruturas. 
 

2.4 Relação dos trabalhos 
2.4.1 Relação dos trabalhos da empreitada 

 
A relação dos trabalhos da empreitada é a seguinte: 
 

• Construção e instalação de estruturas fixas; 
• Dragagens e aterros; 
• Instalação de estruturas flutuantes; 
• Instalação de sinalização definitiva; 
• Monitorização da qualidade do ambiente sonoro bem como o 

acompanhamento ambiental da obra, tendo como principal objectivo verificar o 
cumprimento das medidas de minimização ambiental de acordo com as 
especificações indicadas neste caderno de encargos. 

 

2.4.2 Outros trabalhos incluídos na empreitada 
 

Todas as demolições necessárias, devendo os produtos resultantes ser removidos e 
transportados para vazadouro fora das ilhas barreira. 
 
Fazem ainda parte da empreitada quaisquer outros trabalhos, mesmo que 
eventualmente omissos, caso se revelem indispensáveis à boa execução e correcto 
funcionamento das obras. 
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2.4.3 Encargos do empreiteiro 
 
O empreiteiro terá a seu cargo, em relação aos trabalhos anteriormente discriminados, 
para além do estabelecido noutras cláusulas deste caderno de encargos, 
designadamente o seguinte: 
 
a) A piquetagem e implantação topográfica das obras; 
b) O estudo da execução da obra e das montagens; 
c) Os desenhos de execução dos equipamentos; 
d) Os transportes desde a origem ao local das obras, incluindo cargas e descargas; 
e) As embalagens adequadas; 
f) A guarda e o armazenamento no local; 
g) As eventuais despesas de importação, seguro e alfândega; 
h) As taxas e impostos em vigor; 
i) Os ensaios que lhe são imputáveis neste caderno de encargos; 
j) O fornecimento, na fase de preparação e planeamento dos trabalhos, do 

documento previsto na alínea i) da cláusula geral 4.1.2; 
k) O fornecimento do estudo ou projecto do estaleiro e das instalações provisórias, a 

que se refere a cláusula geral 9.1.4; 
l) O fornecimento dos desenhos finais da obra, das especificações dos equipamentos 

e materiais incorporados na obra e de outros elementos necessários à compilação 
técnica da obra; 

 

2.5 Outros encargos 
 
O adjudicatário fica ainda vinculado ao cumprimento das seguintes recomendações: 
 
1. Deverá assegurar-se que as instalações temporárias, o armazenamento de 

combustíveis e lubrificantes e todo o material utilizado na obra, como outras 
eventuais fontes de contaminação, não venham criar riscos de poluição em 
especial no meio hídrico, devendo tomar-se as medidas preventivas e mitigadoras 
adequadas, como, por exemplo, a utilização de contentores ou reservatórios de 
comprovada estanqueidade e o manuseamento ou utilização de hidrocarbonetos ou 
outros materiais poluentes com cuidados que a sensibilidade do meio aconselha. 
No final da obra deve ser reposta, tanto quanto possível, a situação inicial e 
eliminados todos os vestígios ou “resíduos de construção”. 
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2. Por fim e atendendo à atractividade, ao valor turístico e de lazer da área a 
intervencionar, deverão accionar-se os mecanismos conducentes à minimização de 
impactes através da monitorização e à maximização das condições de segurança 
de pessoas e bens. 

 

2.6 Licenças, autorizações, livre trânsitos, etc. 
 
É da inteira responsabilidade do Empreiteiro a obtenção de todas as licenças e 
autorizações necessárias à movimentação dos seus equipamentos e pessoal, quer 
nas operações de mobilização e desmobilização, quer durante a execução dos 
trabalhos da empreitada. 
 
 

3 Condições técnicas de execução da empreitada 
3.1 Especificações técnicas 

 
As especificações a seguir indicadas, anexas a estas cláusulas especiais, fazem parte 
integrante deste caderno de encargos e, salvo disposição em contrário das mesmas 
cláusulas, regularão a empreitada nos domínios a que respeitam: 

 
EH-01.01 – Estaleiros. Instalações provisórias; 
EH-02.01 – Água; 
EH-02.02 – Areia; 
EH-02.03 – Brita, godo, burgau; 
EH-02.04 – Cimento, cal aérea e pozolanas; 
EH-02.10 - Armaduras para betão armado; 
EH-02.20 – Betões; 
EH-02.25 - Madeiras; 
EH-02.26 – Madeira de cofragem; 
EH-03.34 – Fabricação de estruturas metálicas 
EH-03.35 – Montagem de estruturas metálicas 
EH-03.36 – Protecção anti-corrosiva de estruturas metálicas 
EH-12.02 – Prospecção geotécnica. Topografia 
EH-12.03 – Prospecção geotécnica. Relatório final 
EH-12.04 – Prospecção geotécnica. Sondagens com recuperação de tarolos 
EH-12.05 – Prospecção geotécnica. Sondagens de furação por percussão 
EH-14.11 – Pavimentos. Base de agregado de granulometria extensa (tout-
venant); 
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EH-14.18 – Pavimentos. Pavimento de betão de cimento “Portland”. 
Especificações do QMF 
Especificações dos passadiços flutuantes 
Especificações das pontes de acesso 
 

3.2 Construção Civil 
3.2.1 Estaleiro 

 
a) O estaleiro, incluindo locais de depósito de materiais e outras infra-estruturas 

temporárias necessárias durante a fase de obra deve situar-se no próprio local que 
será intervencionado e não deve afectar as áreas mais sensíveis do ponto de vista 
ecológico e ambiental, cumprindo os limites de implantação (área aproximada de 
5000 m2) definidos na Figura 3 em Anexo, estando a área de estaleiro condicionada 
à dimensão máxima de 1500 m2. 

b) Empreiteiro executará os necessários estaleiros, com áreas cobertas para 
escritórios, equipados para o Empreiteiro, para a Fiscalização, e para armazéns de 
materiais. 

c) Os estaleiros e instalações provisórias deverão obedecer ao estabelecido na 
especificação EH-01.01, anexa. 

d) A área do estaleiro deve ser vedada ou delimitada com marcas visíveis; 
e) Deve ser assegurada a organização do estaleiro, de forma a permitir o normal 

funcionamento das actividades que se desenrolavam anteriormente na zona da 
obra; 

f) Deve ser assegurada a drenagem e o encaminhamento para destino final 
adequado dos efluentes gerados no estaleiro da obra; 

g) Deve ser assegurada a correcta gestão de todos os resíduos de construção, para 
os quais existem opções de valorização, reutilização, reciclagem e de tratamento 
de destino final; 

h) Deve ser interdito o armazenamento, mesmo que temporário, de resíduos criados 
quer pelas operações de desmontagem, quer pelo pessoal da empresa construtora, 
assegurando desde o início da obra a sua recolha e encaminhamento a destino 
final adequado; 

i) As áreas cobertas para armazém de materiais devem ser adequadas em dimensão 
e condições ao equipamento. A armazenagem é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Empreiteiro. 

j) É expressamente interdita a utilização dos armazéns para guardar materiais 
explosivos. 

k) O Empreiteiro deverá fornecer ao Dono da Obra, desenhos que indiquem os locais 
e áreas que pretende ocupar para estaleiros, à escala 1:200, bem como mencionar 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS ESPECIAIS (REV 1 – 2006-10-31) 
12 

nos mesmos com legendas adequadas, todos os equipamentos e suas 
características de funcionamento, que neles pretenda instalar. 

l) Nos estaleiros, a guarda da obra e gestão dos armazéns de materiais constituirão 
encargo do Empreiteiro. 

m) A movimentação do equipamento afecto à obra deve ser feita em vias 
pavimentadas e consolidadas, reduzindo-se assim a emissão de poeiras. 

n) Deve ser assegurada a rega periódica e controlada, nomeadamente em dias secos 
e ventosos, da zona afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, acumulação e a 
ressuspensão de poeiras; 

o) Devem ser proibidas todas as queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais 
residuais da obra; 

p) Após a conclusão dos trabalhos, o Empreiteiro deverá retirar todos os 
equipamentos, materiais e resíduos deixados nos locais utilizados como estaleiro, 
no prazo de quinze dias a contar da data de recepção provisória da obra ou de 
cada uma das partes da mesma, deixando-os nas mesmas condições em que se 
encontravam antes de terem sido utilizados para esse fim; 

q) Os terrenos afectados pelas obras, incluindo os locais de depósito dos dragados, 
devem ser devidamente modelados. 

 

3.2.2 Manuseamento de óleos 
 
a) O manuseamento de óleos deve ser conduzido com os necessários cuidados, de 

acordo com as normas previstas na legislação em vigor no sentido de evitar 
eventuais derrames susceptíveis de provocarem contaminação dos solos; 

b) Os trabalhadores afectos à obra devem estar aptos a intervir rapidamente em caso 
de acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não 
directamente, chamando as entidades adequadas, de forma a reduzir a quantidade 
de produto derramado e a extensão da área afectada; 

c) O empreiteiro deve tomar as indispensáveis precauções para evitar a contaminação 
dos terrenos por derrames acidentais de óleos ou outros agentes contaminantes, 

 

3.2.3 Restrições às vias de comunicação 
 
Sempre que o equipamento do Empreiteiro, necessário à execução dos trabalhos da 
empreitada, se encontre estacionado dentro dos limites das vias de comunicação 
terrestres e/ou marítimas, não poderá, em circunstância alguma, impedir, bloquear ou 
dificultar, respectivamente, a circulação dos veículos e/ou a navegação. 
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3.2.4 Restrições ao planeamento da obra 
 
A fase de obra deverá decorrer fora do período de nidificação da avifauna (entre 
Março e Julho, inclusive). 
 

3.3 Trabalhos marítimos 
 

3.3.1 Disposições gerais 
 
O Adjudicatário deverá sempre reger-se pelas instruções e regulamentos dos Serviços 
Oficiais competentes, no que respeita a todas as operações marítimas previstas na 
empreitada, quer no que respeita às características e utilização dos equipamentos 
flutuantes, quer no que respeita às respectivas tripulações. 
 

3.3.2 Trabalhos submersos 
 
a) “Trabalhos sujeitos a marés”, serão todos os trabalhos realizados entre as cotas 

4,00 m e 0,90 m, acima do Zero Hidrográfico [1]; 
 
b) “Trabalhos debaixo de água”, serão todos os trabalhos realizados abaixo da cota 

0.90 m, acima do Zero Hidrográfico [1]. 
 

3.3.3 Condicionalismos de marés  
 
a) Os elementos de projecto referem as principais características do regime de marés 

a considerar nas zonas sujeitas a inundação. A interpretação desses elementos e a 
obtenção de informações complementares, serão inteiramente da responsabilidade 
do Empreiteiro. 

b) O Empreiteiro suportará todos os encargos decorrentes dos estragos sofridos pelas 
obras ou pelo estaleiro, directos ou indirectamente resultantes da ocorrência de 
inundações ou de condições meteorológicas adversas, incluindo os devidos a 
desobstrução de acessos. 

 

                                                 
[1] O Zero Hidrográfico em Faro-Olhão está situado 2,00 m abaixo do NMM, Nível Médio do Mar. 
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3.3.4 Iluminação dos trabalhos marítimos 
 
Os trabalhos marítimos serão marcados, durante as horas diurnas, por bandeiras, 
bóias ou estacas, de cor vermelha e branca, com dimensão mínima de 0,6 m e, 
durante as horas nocturnas, por farolins de cor amarela incandescente, 
multidireccionais, sendo colocadas nas extremidades de todos os trabalhos 
permanentes e temporários, assim como em todos os outros que o Dono da Obra ou a 
Autoridade Marítima apontar para segurança das obras e da navegação. 
 

3.3.5 Obstáculos submersos 
 
O Empreiteiro deverá marcar todos os obstáculos provisoriamente instalados debaixo 
de água com bóias e luzes, assim como providenciar em tudo o que for necessário de 
forma a garantir a segurança da navegação durante a permanência dos obstáculos. 
Devendo retirar os obstáculos o mais cedo possível; sendo todo este trabalho 
custeado pelo Empreiteiro. 
 

3.3.6 Escala de marés 
 
a) O Empreiteiro deverá fornecer e manter uma régua de escala de marés, de madeira 

rija, fixada na posição indicada pelo Dono da Obra; 
b) O Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização, para aprovação, as características 

da régua de escala antes que esta seja instalada; 
c) A régua de escala deverá ser pintada com tinta de óleo na face marcada com faixas 

alternadas de 300 mm de largura, a vermelho e branco respectivamente; todas as 
marcações serão realçadas a preto; 

d) A escala deverá ser rigorosamente acertada com as leituras do marégrafo de 
referência; 

e) Uma vez concluído o trabalho, o Empreiteiro deverá retirar a régua de escala que 
ficará sua pertença. 

 

3.3.7 Inspecção de trabalhos submersos 
 
O Empreiteiro deverá tornar possível o controlo pelo Dono da Obra, sempre que este o 
desejar, da colocação dos materiais submersos. 
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3.3.8 Trem naval 
 
O Empreiteiro deverá manter o trem naval que eventualmente utilizar (batelões, 
plataformas e embarcações auxiliares), em condições satisfatórias. Deverá ter 
assistência adequada por tripulação competente, e estar equipado com bons cabos e 
amarras e jogos completos de luzes e sinais de navegação. O Empreiteiro será 
sempre responsável pela protecção e segurança do equipamento flutuante. 
 

3.3.9 Transporte para o Dono da Obra 
 
O Empreiteiro deverá providenciar, à sua custa e sempre que necessário, uma 
embarcação devidamente equipada e tripulada que porá ao dispor do Dono da Obra e 
seu pessoal, para inspecção, ajustamento, etc. 
 
 

3.4 Infra-estruturas marítimas 
3.4.1 Âmbito dos trabalhos 

 
Os trabalhos de construção das obras marítimas correspondem a: 

a) obras de abrigo; 
b) retenções periféricas; 
c) rampa varadouro.  

 

3.4.2 Natureza dos fundos 
 
Mesmo antes de se efectuar qualquer análise aos sedimentos, necessária à boa 
execução da obra, pode garantir-se que os fundos são compostos essencialmente por 
areias brancas. Durante a fase de estudo prévio foi feita uma análise da granulometria 
do material a dragar (material à superfície), tendo-se obtido amostras com 84% de 
sólidos e 96% de areias.  
 
Em fase de construção, torna-se necessário promover a execução de trabalhos de 
prospecção, incluindo trabalhos de campo e de laboratório, tendentes à caracterização 
geológica e geotécnica dos terrenos de fundação das retenções, de forma a definir 
com rigor as características dos fundos, de forma a validar o dimensionamento da 
cortina de estacas prancha efectuado. 
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A prospecção será realizada na zona de implantação do porto de abrigo com o recurso 
a plataforma flutuante, acompanhadas de ensaios “in situ”, e colheita de amostras SPT 
e intactas que posteriormente serão sujeitas a ensaios laboratoriais. 
 

3.4.3 Prospecção Geológica e Geotécnica 
3.4.3.1 Sondagens de furacão com amostragem 

 
Furação 
As sondagens a realizar devem ser realizadas na ria, na zona de implantação do porto 
de abrigo, com recurso a plataforma flutuante. Os pontos de sondagem aconselhados 
apresentam-se na Figura 2 do Anexo. 
 
Todas as sondagens terão no mínimo um diâmetro de 100 mm, de modo a permitir a 
realização de ensaios durante as operações de furação. 
 
A profundidade a atingir por cada uma das sondagens será de 15 m abaixo do ZH, 
podendo ser terminada a cotas superiores se forem obtidos valores de NSPT≥50 em 3 
ensaios consecutivos. 
 
Estas sondagens deverão seguir, conforme o método de furação utilizado 
especificação EH-12.004 – “Prospecção Geotécnica. Sondagens com Recuperação de 
Tarolos.” ou a especificação EH-12.005 – “Prospecção Geotécnica. Sondagens de 
Furacão por Percussão”. 
 
Operações de amostragem e ensaios “in situ” 
Nas sondagens onde as formações aluvionares atravessadas forem 
predominantemente arenosas serão realizados os seguintes ensaios “in situ” e 
colheita de amostras: 
 

• Ensaios de penetração dinâmica SPT afastados de 1,5 m a partir de 1,0 m de 
profundidade, com recolha integral da amostra, i. e. equivalente aos 0,45 m de 
penetração (salvo eventuais situações de “nega”); 

 
Nas sondagens onde se detectarem formações lodosas ou argilosas deverá ainda 
realizar-se os seguintes trabalhos: 
 

• Em substituição dos ensaios SPT, ensaios de molinete afastados de 1,5 m e a 
partir de 2 m de profundidade, ou a 2 m a partir do topo da camada arenosa 
sobrejacente; 
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• Colheita de amostras “intactas” afastadas de 4 m e a partir de 3 m de 
profundidade, ou de 2 m da base da camada arenosa sobrejacente; 

 
Amostragem 
Todas as amostras de solos deverão ser devidamente identificadas com número de 
sondagem, profundidade e data de colheita. 
 
Após a colheita das amostras, estas deverão ser devidamente armazenadas, para 
que, posteriormente, sejam realizados os ensaios laboratoriais previstos. 
 
As amostras do SPT deverão ser integralmente colhidas, guardadas em invólucro 
estanque, imediatamente após a sua extracção, e armazenadas em lugar fresco e 
húmido, podendo algumas delas ser seleccionadas para ensaios laboratoriais. 
 
Na colheita de amostras “intactas” utilizar-se-ão amostradores tipo Osterberg e/ou 
Shelby-Tube, ou equivalente. O diâmetro das amostras não deverá ser inferior a 
76 mm. 
 
Para o manuseamento e protecção das amostras “intactas” deve seguir-se a 
Especificação LNEC E 218-1968, “Prospecção geotécnica de Terrenos. Colheita de 
Amostras”. 
 
Ensaios “in situ” 

• Ensaios SPT – Nos ensaios SPT registar-se-ão o número de pancadas 
correspondentes à penetração dos 15 cm iniciais e o número de pancadas 
relativas à penetração seguinte de mais 30 cm. Antes dos ensaios, o fundo do 
furo deverá ser cuidadosamente limpo para reduzir ao mínimo as 
perturbações na zona a ensaiar. Durante a realização do ensaio, o nível de 
água no interior do furo deve ser mantido igual ou superior ao nível freático. 

• Ensaios de molinete (Van Test) – Nos ensaios de molinete deverão ser 
medidas as resistências máxima e residual a que corresponde ao valor do 
momento torsor medido após uma rotação completa do molinete. Até se 
atingir a resistência máxima a velocidade de rotação do molinete deverá ser 
da ordem de 0,2° por segundo (12° por minuto). Depois da rotura a 
velocidade poderá ser maior, mas sem ultrapassar 0,5° por segundo (30° por 
minuto). No entanto quando se medir a tensão residual a velocidade de 
rotação deverá ser novamente de 0,2° por segundo (12° por minuto). O 
molinete deverá ser cuidadosamente enterrado na base do furo previamente 
aberto, ficando a parte superior do molinete coberta, no mínimo por 0,4 m de 
terreno. A fim de evitar perturbações durante a cravação e ensaio as varas 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS ESPECIAIS (REV 1 – 2006-10-31) 
18 

deverão ser devidamente guiadas. As características das pás e das molas 
deverão ser adaptadas aos valores das resistências a medir. Com os 
resultados dos ensaios deverão ser fornecidas as características geométricas 
das pás do molinete e o gráfico de calibração prévia das molas de medida, 
indicando-se para cada ensaio a pá e a mola utilizadas. 

 
3.4.3.2 Ensaios laboratoriais 

 
Sobre as amostras do SPT, seleccionadas entre as que forem colhidas nas 
sondagens, proceder-se-á aos seguintes ensaios laboratoriais de identificação e 
caracterização mecânica: 
 

• Granulometria por peneiração, via húmida, segundo Especificação LNEC 
E196-1966; 

 
• Limites de consistência (Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade), segundo 

Norma Portuguesa NP-143 (1969). 
 
Sobre as amostras “intactas”, seleccionadas entre as que forem colhidas nas 
sondagens realizadas, proceder-se-á aos seguintes ensaios laboratoriais: 
 

• Análise granulométrica por peneiração e sedimentação, segundo Especificação 
LNEC E196-1966; 

 
• Limites de consistência (Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade), segundo 

Norma Portuguesa NP-143 (1969); 
 

• Determinação do teor em água, segundo a Norma Portuguesa NP-84 (1965); 
 

• Determinação do peso específico apenas para as amostras sobre as quais vão 
ser realizados ensaios de consolidação, a partir do peso específico das 
partículas sólidas, índices de vazios e grau de saturação, cuja determinação 
está incluída naqueles ensaios; 

 
• Ensaios de deformabilidade – Ensaio edométrico – deverão ser conduzidos até 

uma tensão correspondente a 0,42eo, sendo eo o índice de vazios inicial (in 
situ).  
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3.4.3.3 Relatório Final 
 
Após a conclusão dos trabalhos previstos, de acordo com o especificado na 
Especificação EH-12.003 – “Prospecção Geotécnica. Relatório Final.”, deverá ser 
executado um relatório factual com a descrição dos trabalhos executados, a 
metodologia utilizada e os resultados da furação (localização, profundidades, litologia, 
posição do nível freático, posição dos ensaios realizados), bem como os resultados e 
a interpretação dos ensaios “in situ” e laboratoriais. 
 

3.4.4 Cortina de estacas pranchas 
 
A cortina, destinada a suportar diferentes níveis de solo em cada uma das suas faces, 
será constituída por estacas pranchas metálicas de secção em Z interligadas entre si.  
 
A cortina nascente e os 2/3 finais da cortina poente deverão ser constituídos por perfis 
de estacas prancha do tipo AZ 25 da Arbed ou equivalentes. 
Os perfis da cortina sul que serve de estrutura de retenção e do restante troço da 
cortina poente deverão ser do tipo AZ 50 da Arbed ou equivalentes. 
 
A cortina nascente deverá apresentar um comprimento de 11 metros e uma ficha de 5 
metros, ou seja cravada à cota -6.5 (ZH). 
A cortina poente no seu troço inicial deverá apresentar um comprimento de 14 metros 
e uma ficha de 8 metros (cravada à cota -9.5 ZH) e no troço final um comprimento de 
12 metros e uma ficha de 6 metros (cravada à cota -7.5 ZH). 
A cortina sul deverá apresentar um comprimento de 14 metros e uma ficha de 8 
metros, ou seja cravada à cota -9.5 (ZH). 
 

3.4.5 Materiais a utilizar 
 

Salvo indicação em contrário, os materiais a utilizar na construção dos elementos 
estruturais são os seguintes: 
 
− Aço laminado a quente em perfis, barras e chapas: S275 JR (NP EN 10.025 + 

A1) com resistência melhorada à corrosão (tipo cor-ten) 
− Aço em parafusos: 4.6 (EN ISO 898) 
− Aço em porcas: 4 (EN ISO 898) 
− Aço em anilhas: DIN 7989 (para parafusos 4.6) 
− Aço em parafusos de alta resistência: 10.9 (EN ISO 898) 
− Aço em porcas: 10 (EN ISO 898) 
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− Aço em anilhas para HR: C45 (DIN 17200) (para parafusos de alta resistência) 
 

3.4.6 Estruturas em betão 
 
A viga de coroamento da cortina e a rampa varadouro em betão armado devem 
satisfazer os seguintes requisitos: 
 
• Ser adequada para uma classe de exposição ambiental de classe 4 (ambiente 

marítimo), segundo a NP ENV 206 e ECL 3, segundo a especificação LNEC E378. 
• Ser de uma classe de resistência mínima C35/45 (NP ENV 206). 
• Ter uma dosagem mínima de ligante de 360 kg/m3 (para uma dimensão máxima do 

agregado de 32mm, C32. Justificadamente poderá ser aceite outra dimensão 
máxima de agregado, corrigindo a dosagem). 

• A relação mínima aconselhável de A/C é de 0,45. 
• O recobrimento das armaduras deverá ser de 50 mm, salvo indicação contrária nos 

desenhos. 
• Prever no fabrico do betão a adição de um adjuvante inibidor da corrosão, tendo em 

conta o especificado na cláusula 3.4.7. 
• Aço em armaduras (varões): A400NR (REBAP); 
• Aço em armaduras (malha electrosoldada): A500EL (REBAP). 
 

3.4.7 Adjuvantes para betão 
 
Na confecção do betão poderão ser utilizados adjuvantes que comprovadamente 
melhorem a sua durabilidade, a sua trabalhabilidade, reduzam a relação água/cimento 
e/ou reduzam a sua retracção.  
Todos os adjuvantes deverão ser acompanhados de certificado de origem, 
composição, ficha técnica e documentos de homologação ou ensaios de laboratórios 
independentes comprovando a sua qualidade, e deverão ser submetidos à aprovação 
prévia da Fiscalização. 
Em caso algum serão aceites adjuvantes contendo cloretos. 
 

3.4.8 Guardas Metálicas 
 
As guardas metálicas deverão ser tratadas de acordo com o esquema B dos sistemas 
de pintura apresentados na Especificação EH-03.36 – Protecção anti-corrosiva de 
estruturas metálicas. 
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3.4.9 Ligações 
 
As ligações entre os vários elementos será feita através de parafusos e/ou de cordões 
de soldadura que no caso de serem de canto deverão apresentar uma espessura 
mínima de 0.7xemín, sendo emín, a mínima espessura dos elementos unidos. 
 

3.5 Estabelecimento da bacia portuária e do canal de acesso 
3.5.1 Dragagens 

 
a) A draga (tipo e tamanho) deve ser criteriosamente seleccionada, sugerindo-se 

uma draga de sucção-repulsão. 
b) A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada, procurando 

minimizar-se a ressuspensão dos sedimentos através de uma baixa velocidade 
de sucção e da utilização de um dispositivo específico, acoplado à cabeça da 
draga; 

c) O equipamento marítimo terá de estar equipado com sistemas de 
posicionamento baseados em GPS diferencial – DGPS – em tempo real, que 
permitam o seu posicionamento com precisão nos locais de dragagem. Para 
além destes sistemas, deverá dispor de fixação e sinalização das unidades 
afectas à dragagem, que não inibam outros utilizadores dependentes do Mar, 
das suas fainas pesqueiras, ou outras, etc., devendo informar as autoridades 
marítimas locais, regularmente e com a devida antecedência, do modo como 
tenciona ir desenvolvendo as suas operações; 

d) Na execução das escavações por dragagens respeitar-se-ão as disposições do 
Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil (Decreto-Lei No 
48 821), bem como o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no 
Mar. 

e) Os erros ou omissões do Projecto ou do Caderno de Encargos, relativos ao tipo 
de escavação, à natureza dos solos e às quantidades e condições de trabalho 
não poderão servir de fundamento à suspensão ou interrupção dos trabalhos, 
constituindo obrigação do Empreiteiro dispor oportunamente do equipamento 
necessário. 

f) Sempre que se encontrem obstáculos não previstos no Projecto nem previsíveis 
antes do início dos trabalhos, o Empreiteiro avisará o Dono da Obra e 
interromperá as operações afectadas até decisão daquele. 

g) O emprego de explosivos para a execução de qualquer parte da empreitada é 
expressamente proibido. 
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3.5.2 Controlo Hidrográfico 
 

a) Para controlo da geometria de dragagem efectuada, deverá ser realizado, um 
levantamento hidrográfico antes do início da dragagem e um outro após a 
conclusão da mesma. A escolha da entidade realizadora daqueles 
levantamentos terá de ter a aprovação do Dono de Obra. 

b) Salvo se as condições meteorológicas o impedirem, o levantamento posterior à 
dragagem será efectuado dentro de um período de 8 dias contados a partir da 
comunicação pelo dragador da conclusão dos trabalhos. 

 

3.5.3 Tolerância das Cotas de Dragagem 
 
Admite-se como tolerâncias das cotas de dragagem, as seguintes: 
Tolerância Vertical - +0,5m 
Tolerância Horizontal - +5,0m 
 
O adjudicatário poderá ser obrigado a redragar as zonas em que se verifique não 
terem sido atingidas as cotas de dragagem fixadas no projecto de execução. 
 

3.5.4 Avaliação do Volume Dragado 
 
A medição dos volumes dragados será feita por processos geométricos, a partir dos 
perfis hidrográficos obtidos antes e depois da dragagem, atendendo aos 
condicionamentos indicados em 3.6.1. 
 

3.5.5 Fornecimento de dados 
 
Concluída a dragagem constituirá obrigação do empreiteiro o fornecimento, ao Dono 
de Obra, se este os exigir, os seguintes elementos: 
 

a) Data e hora do inicio e da conclusão de trabalhos para cada equipamento 
envolvido na dragagem; 

b) Medida, feita no porão da draga ou em batelão, do volume total dragado; 
c) Horário de trabalho praticado; 
d) Tempo útil em dragagem e tempo de paragens. 
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3.5.6 Deposição de dragados 
 

a) A deposição dos dragados não deve ser efectuada na área ocupada por areia 
de dunas; 

b) No caso dos dragados apresentarem granulometria idêntica aos materiais da 
praia seleccionada, a sua deposição deve ser na berma da praia, devendo ser 
realizado o espalhamento de forma uniforme, de modo a minimizar as 
alterações na morfologia daquele local. No caso dos dragados serem 
constituídos por materiais finos, devem ser depositados noutro local a aprovar 
em RECAPE; 

c) Antes das operações de dragagens de manutenção devem ser efectuadas 
análises da contaminação dos sedimentos. Caso os dragados se mostrem 
contaminados, devem ser depositados numa zona própria para o efeito, 
devidamente impermeabilizada, impedindo a infiltração dos contaminantes no 
sub-solo. 

d) As areias dragadas não deverão ser depositadas em áreas de moluscicultura, 
representadas na Figura 4, em Anexo. 

 
3.5.7 Materiais dragados 

 
a) Devem ser tomadas medidas no sentido de evitar descargas acidentais de 

materiais dragados na água.  
b) A gestão dos sedimentos dragados de cumprir os requisitos legais em vigor – 

Despacho dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 
21.06.1995 – de acordo com os resultados das análises efectuadas à qualidade 
dos mesmos, indicativos dos condicionalismos a respeitar na sua gestão. 

 

3.5.8 Transporte das areias dragadas 
a) Incluem-se em transporte de areias dragadas, todas as operações de condução 

das mesmas desde os locais de remoção até aos de deposição. 
b) Os erros ou omissões do Projecto ou do Caderno de Encargos relativos à 

natureza e quantidade dos areais a transportar, aos percursos, e às condições 
de remoção e deposição, não poderão servir de fundamento à suspensão ou 
interrupção dos trabalhos, constituindo obrigação do Empreiteiro dispor 
oportunamente do equipamento necessário. 

c) Constituem encargo do Empreiteiro os trabalhos referentes à instalação de 
acessos provisórios, tubagens, estações de bombagem, etc., dentro e fora dos 
estaleiros, devendo para tal solicitar por escrito ao Dono da Obra e/ou a 
proprietários de terrenos afectados, autorização com a antecedência 
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necessária, especificando com esquemas desenhados, a escalas convenientes, 
os seus planos de actuação previstos nesses locais. 

d) O equipamento a utilizar não deve, pela sua forma, dimensões e peso, provocar 
quaisquer danos a construções existentes, nomeadamente balizas de 
navegação, pontes cais, esporões, etc. 

e) Os danos causados nas vias de comunicação, os embargos a trânsitos ou 
quaisquer outras responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de 
equipamento e das operações de transporte das areias dragadas, serão 
encargo do Empreiteiro. 

 

3.6 Descrição do material flutuante 
3.6.1 Elementos de abrigo 

 
O lado norte da bacia portuária é materializado por uma linha de quebra-mares 
flutuantes (QMF) de porte adequado a tranquilizar eficientemente o plano de água 
quando ocorrem ventos do quadrante noroeste e do norte coincidentes com a situação 
de “fetch” máximo (preia-mar). 
 
A linha de QMF é constituída pela justaposição de 6 módulos de 20 metros de 
comprimento e 3,8 metros de largura, de modo a perfazer uma cortina de 120 metros, 
suficiente para proporcionar o abrigo desejado para o plano de água. 
 
Os módulos de QMF deverão obedecer às dimensões e especificações apresentadas 
no final deste caderno de encargos. 
 

3.6.2 Elementos de atracação 
 
As linhas de passadiços de atracação que disparam perpendicularmente à linha de 
distribuição serão ancoradas pelo sistema de poitas e amarras. 
 
Os conjuntos movimentam-se, portanto, livremente na vertical de acordo com o nível 
da água (maré). 
 
Todos os passadiços deverão obedecer às dimensões e especificações apresentadas 
no final deste caderno de encargos. Tendo sido adoptado como referência o modelo 
SP2 do Sistema Sagres da Lindley. 
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3.6.3 Elementos de acesso 
3.6.3.1 Passadiços de distribuição 

 
O acesso aos postos de atracação processar-se-á através de uma linha de passadiços 
de distribuição, ancorados à cortina de estacas-prancha por meio de um acoplamento 
constituído por elementos de chumaceiras em roletes, que deslizam sobre vigas em I 
soldadas verticalmente às estacas. 
 
Os passadiços de distribuição deverão obedecer às dimensões e especificações 
apresentadas no final deste caderno de encargos. Tendo sido adoptado como 
referência o modelo SP2 do Sistema Sagres + da Lindley. 
 

3.6.3.2 Pontes de acesso 
 
Como os quebra-mares flutuantes podem proporcionar, além da sua função primordial, 
de protecção, uma boa plataforma para atracação em ocasiões de aceitável 
tranquilidade, terão de ser acessíveis a partir de terra às tripulações das embarcações 
que aí venham a atracar. Essa ligação será estabelecida pelos passadiços que 
coroam a cortina poente de estacas-pranchas em forma de platibanda e, na sua 
extremidade mais ao mar, por uma ponte de acesso de cerca de 10 metros de 
comprimento por 1,5 metros de largura, que fará charneira num patim metálico 
rematando o coroamento e que assentará no primeiro módulo de QMF por roletes e 
pestana. 
 
A ligação ao passadiço de distribuição será efectuada por idêntica ponte de acesso, 
disparando, directamente do topo superior da cortina de retenção onde se aplicará a 
sua charneira. 
 
Serão, necessárias duas pontes de acesso de características semelhantes às 
oferecidas pela MICAL-LINDLEY, desde que apresentem uma capacidade de 
sobrecarga mínima de 2,5 kN/m2, ver especificações no final do caderno de encargos. 
 

3.7 Exigências relativas à envolvente paisagística e patrimonial 
 
a) Todas as operações que impliquem movimentação de terras devem ser 

acompanhadas por um arqueólogo a tempo completo em todas as frentes de obra. 
b) No acompanhamento da obra em meio aquático o arqueólogo deve ter experiência 

na área da arqueologia subaquática. 
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c) No caso de surgir algum elemento patrimonial, o arqueólogo responsável deve 
comunicar imediatamente a informação ao CNANS no sentido de se tomarem 
medidas de salvaguarda e protecção do(s) achado(s). 

d) A Capela de Nossa Senhora dos Navegantes e os Destroços de embarcação 
devem ser vedados em relação à obra. 

 
 

4 Plano de Monitorização 
4.1 Qualidade do ambiente sonoro 

 
Deve ser assegurado o cumprimento do estipulado na legislação em vigor 
relativamente aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos equipamentos 
utilizados na obra, nomeadamente no Regulamento Geral de Ruído – RGR ( Decreto-
Lei n.o 292/2000, de 14 de Novembro) e Regulamento das Emissões Sonoras de 
Equipamento de Utilização Exterior. Para isso durante a fase de construção, terá de 
ser implementado um plano de monitorização da qualidade do ambiente sonoro. Neste 
contexto, preconiza-se a monitorização dos níveis de ruído nas seguintes condições: 
 
Frequência 
 
Uma medição durante o período de duração da obra (caso os resultados revelem 
níveis de ruído acima dos estipulados na legislação, deverá ser realizada mais uma 
medição, para verificação dos resultados das medidas de minimização 
complementares a implementar). 
 
Locais 
 
Nos locais indicados na Figura 1 do Anexo, utilizados para a realização das medições 
relativas à caracterização da situação de referência, perto de habitações. 
 
Técnicas de medição 
 
A monitorização deverá ter em conta a determinação, segundo a NP-1730, de 1996, 
dos parâmetros acústicos LAeq, LA50 e LA95, no período diurno. 
 
As medições deverão ser realizadas durante um período de tempo representativo das 
condições da zona a que dizem respeito, no que se refere à exposição das 
populações ao ruído. 
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Tratamento dos resultados 
 
Os resultados obtidos deverão ser confrontados com os valores estabelecidos no 
Decreto-Lei n.o 292/2000, de 14 de Novembro, nos termos do n.o 3 do Artigo 4o desse 
mesmo diploma, que obriga a que: 
 
- as zonas sensíveis não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior, superior a 55 dB(A), 
no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno; 

- as zonas mistas não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo equivalente, 
ponderado A, LAeq, de ruído ambiente exterior, superior a 65 dB(A), no período 
diurno e 55 dB(A) no período nocturno. 

 
Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário equacionar medidas de 
gestão ambiental suplementares. 
 

4.2 Qualidade das águas superficiais 
 
Na fase de construção deve proceder-se à caracterização da qualidade da água 
superficial na área a intervencionar. A campanha a realizar deve respeitar os 
seguintes requisitos: 
 
Parâmetros a monitorizar 
 
Os parâmetros a monitorizar devem ter em conta as alterações previsíveis ao nível da 
qualidade da água decorrentes das actividades associadas à fase de construção do 
Projecto. Esses parâmetros devem referentes ao pH, Cor, Turvação, Sólidos em 
suspensão totais, CBO5, CQO, Óleos minerais, Hidrocarbonetos totais, Coliformes 
fecais, Coliformes totais, Metais (Arsénio, Cádmio, Crómio, Cobre, Mercúrio, Chumbo, 
Níquel e Zinco). 
 
Locais de amostragem 
 
As amostras devem ser colhidas nos seguintes pontos: 

• ponto central da bacia a dragar 
• ponto a poente da ponte-cais 
• ponto frente à praia a nascente da ponte-cais 
• ponto frente à praia a nascente do local de intervenção 
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Periodicidade 
 
As campanhas devem ser realizadas com uma periodicidade mensal, durante o tempo 
de execução da obra e um mês depois de terminar a fase de construção. 
 
Técnicas e métodos de análise 
 
As análises devem ser efectuadas atendendo aos métodos analíticos de referência 
explicitados no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Os métodos de tratamento de 
dados devem obedecer ao estipulado no mesmo documento legal. 
 
Relatório 
 
Deve ser produzido um relatório onde conste a apresentação dos resultados obtidos e 
a sua análise. 
 

4.3 Qualidade dos sedimentos 
 
Após a conclusão da obra deve proceder-se à caracterização da qualidade dos 
sedimentos. A campanha a realizar deve respeitar os seguintes requisitos: 
 
Parâmetros a monitorizar (no mínimo) 
 
Metais: Arsénio, Cádmio, Crómio, Cobre, Mercúrio, Chumbo, Níquel, Zinco 
Compostos orgânicos: PCB (soma), PAH (soma), HCB 
Outros parâmetros: Densidade, Percentagem de sólidos, Granulometria (% de areia, 
silte e argila), Carbono Orgânico Total (< 2mm). 
 
Locais de amostragem 
 
Em cinco pontos da bacia a dragar. Em cada ponto deve ser colhida uma amostra 
contínua de sedimento até à cota de dragagem, devendo as análises ser efectuadas 
sobre uma amostra composta representativa da profundidade do sedimento a dragar. 
 
Periodicidade 
 
Deve ser efectuada uma amostragem após a conclusão da obra. 
 
Técnicas e métodos de análise 
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Os sedimentos devem ser colhidos utilizando métodos de recolha que garantam a 
obtenção de uma amostra composta representativa da profundidade do sedimento a 
dragar. 
 
As análises devem ser efectuadas atendendo às metodologias seguidamente 
explicitadas: 

• Teor em sólidos: peso final (até estabilizar) do sedimento sujeito à temperatura 
de 120ºC; 

• Densidade: determinação da densidade sobre a fracção representativa de cada 
amostra total, segundo a Norma Portuguesa Definitiva LNEC NP-83; 

• Granulometria: análise granulométrica do sedimento total, com recurso a 
peneiração mecânica da fracção granulométrica de dimensão superior a 
0,0625 mm, de acordo com a Especificação LNEC E-239, utilizando uma série 
de crivos ASTM com intervalo granulométrico 0,5φ, entre um máximo de -5φ 
(32 mm) e um mínimo de 4φ (0,0625) e análise da fracção granulométrica 
inferior a 0,0625 mm com recurso a difracção laser (sedimentómetro 
FRITSCH); 

• Concentração em metais e em compostos orgânicos (PCB, PAH, HCB) – após 
secagem e digestão ácida das amostras [Cook et al., 1997] a determinação da 
concentração total dos metais e de compostos orgânicos é efectuada 
recorrendo aos métodos analíticos de referência estipulados no Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de Agosto. Estes parâmetros são determinados na amostra local, 
excluindo a fracção de granulometria superior a 2 mm. 

 
Dados 
 
Os resultados obtidos devem ser avaliados em função dos critérios de qualidade de 
sedimentos estabelecidos no anexo de Despacho Conjunto dos Ministérios do 
Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21.06.1995. A análise deve mencionar a 
ocorrência de eventuais situações anómalas registadas na colheita das amostras (cor, 
mau cheiro, etc.). 
 
De acordo com os resultados da caracterização efectuada, dever proceder-se, caso 
necessário, ao ajuste das soluções preconizadas para a deposição dos dragados, de 
acordo com a legislação em vigor. 
 
Relatório 
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Deve ser produzido um relatório onde conste a apresentação dos resultados obtidos e 
a sua análise. 
 
 

5 Regime da empreitada 
 
Quanto ao modo de retribuição do Empreiteiro, a presente empreitada realizar-se-á 
por preço global do item 6.1 ao item 7.2 da lista de trabalhos e por série de preços nos 
restantes itens. 
 
 

6 Critérios de medição 
6.1 Nota Introdutória 

 
a) A correspondência entre o Mapa de Medições e a Lista de Preços é directa. 

Medições Lista de Preços 
1.3 Montagem do estaleiro 1.3 Montagem do estaleiro 

 
b) Os preços a indicar pelos concorrentes devem ser os necessários para executar 

todos os trabalhos a efectuar de acordo com as peças escritas e desenhadas 
do projecto. 

c) A Definição dos Preços Unitários deve ser vista em conjunto com as Condições 
Técnicas e com o Mapa de Medições sendo peças que se complementam. 

 

6.2 Disposições aplicáveis 
 
a) São genericamente aplicáveis as regras de medição constantes das especificações 

anexas a este caderno de encargos, prevalecendo no entanto o disposto nestas 
cláusulas especiais. 

b) Os preços das propostas deverão ser apresentados em conformidade com a Lista 
de Preços constante das Peças Escritas patenteadas a concurso e englobarão 
todas as prestações de trabalhos previstas. 

c) No caso dos Concorrentes detectarem a omissão de qualquer posição na Lista de 
Preços apresentada, acrescentarão a seguir à última indicada, as posições que 
entenderem por necessárias. 

d) Os preços de aplicação da Lista de Preços deverão compreender todas as 
despesas de mão-de-obra, instalações, seguro, assistência do pessoal, 
fornecimento, transporte, aplicação e colocação de materiais, fornecimento, 
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transporte, montagem e desmontagem, exploração, conservação, amortização e 
reparações dos equipamentos, máquinas e utensílios, encargos de capital, 
despesas gerais e de administração, e todas as restantes, nomeadamente, energia 
e água, devendo ainda ter em conta todas as condições e sujeições particulares de 
execução, nomeadamente as que resultem da necessidade de actuar em 
coordenação com outros empreiteiros ou fornecedores. 

 

6.3 Trabalhos preparatórios 
 
a) A facturação dos trabalhos preparatórios expressos na lista de preços unitários será 

feita com a mobilização de todo o equipamento necessário para a execução da 
obra e com a conclusão da montagem de todo o estaleiro. 

b) A montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro correspondem cada uma a 
uma unidade para efeitos de medição, e compreendem todas as instalações 
necessárias para assegurar a continuidade e boa execução dos trabalhos, em 
condições de segurança, conforme estabelecido no Projecto e nas Especificações. 

c) Se o prazo da empreitada for prorrogado, o Empreiteiro não terá direito à 
facturação da manutenção do estaleiro se esta prorrogação for dada a título 
gracioso. 

d) A desmontagem do estaleiro e a desmobilização do equipamento será facturada 
após a remoção de todos os equipamentos e materiais e a limpeza da zona 
abrangida pelos trabalhos. 

e) Os farolins de sinalização fixa da obra de abrigo e da estrutura de retenção 
correspondem cada um a uma unidade de medição. 

f) A implantação e piquetagem correspondem a uma unidade para efeitos de medição 
e compreendem todas as actividades necessárias para o efeito. 

 

6.4 Dragagens e aterros 
 
A medição dos volumes dragados será feita por processos geométricos, a partir dos 
perfis hidrográficos obtidos antes e depois da dragagem, atendendo aos 
condicionamentos indicados em 3.5.1. 
 

6.5 Medições do betão 
 
a) Os betões aplicados contra o terreno serão avaliados pelo seu volume real, na 

medida em que as especificações respeitantes às dimensões das escavações 
tenham sido respeitadas e que tenham sido tomadas todas as precauções e postos 
em obra os meios necessários para evitar sobreescavações. 
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b) O acréscimo de volume de betão originado por alargamento das escavações para 
obtenção de maiores facilidades na execução dos trabalhos, por parte do 
empreiteiro, não será tido em conta nas medições e constituirá encargos daquele. 

c) Caso existam divergências entre os volumes caracterizados pelas peças 
desenhadas e o volume real, estas deverão ter sido previamente aprovadas por 
escrito pela fiscalização. 

d) Nas medições de todos os betões, para efeitos de pagamento, serão deduzidos os 
ocos e os vazios, com excepção dos volumes dos furos de chumbadouros, de 
passagem de canalizações, ranhuras em juntas de trabalho e semelhantes. 

 

6.6 Medições de Cofragens e armaduras 
 
O uso da superfície cofrada e das armaduras de todos os elementos da obra será 
incluído no custo dos volumes de betão. 
 

6.7 Medições das cortinas de estacas-prancha 
 
A medição da cortina de estacas prancha será feita de acordo com o seu comprimento 
de parede e a sua profundidade de encastramento (m2), estando incluído o seu 
transporte e cravamento. 
 

6.8 Outras Considerações 
 
a) A medição dos trabalhos efectuados realizar-se-á mensalmente. 
b) Se o Dono da Obra não proceder tempestivamente à medição dos trabalhos 

efectuados, aplicar-se-á o disposto no Art.º 208º do DL nº 59/99, de 2 de Março. 
 

7 Lista de preços 
 
a) Os preços das propostas deverão ser apresentados em conformidade com a Lista 

de Preços constante das Peças Escritas patenteadas a concurso e englobarão 
todas as prestações de trabalhos previstas. 

b) No caso dos Concorrentes detectarem a omissão de qualquer posição na Lista de 
Preços apresentada, acrescentarão a seguir à última indicada, as posições que 
entenderem por necessárias. 

c) Os preços de aplicação da Lista de Preços deverão compreender todas as 
despesas de mão-de-obra, instalações, seguro, assistência do pessoal, 
fornecimento, transporte, aplicação e colocação de materiais, fornecimento, 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS ESPECIAIS (REV 1 – 2006-10-31) 
33

transporte, montagem e desmontagem, exploração, conservação, amortização e 
reparações dos equipamentos, máquinas e utensílios, encargos de capital, 
despesas gerais e de administração, e todas as restantes, nomeadamente, energia 
e água, devendo ainda ter em conta todas as condições e sujeições particulares de 
execução, nomeadamente as que resultem da necessidade de actuar em 
coordenação com outros Empreiteiros ou Fornecedores. 

 
 

8 Pagamentos ao empreiteiro 
8.1 Obras de construção civil 
8.1.1 Pagamentos 

Os pagamentos serão mensais, de acordo com os trabalhos realizados, incluídos nas 
situações mensais aprovadas pelo dono da obra. 
 

8.1.2 Situações de trabalho mensais 
 
a) A apresentação das situações de trabalho mensais deverá efectuar-se sob a forma 

de quadro, com as seguintes colunas: 
 

1 - Número das posições 
2 - Designação dos trabalhos 
3 - Preço unitário 
4 - Quantidades previstas 
5 - Importâncias previstas 
6 - Quantidades executadas (anteriores) 
7 - Quantidades executadas (no mês) 
8 - Quantidades executadas (totais) 
9 - Importâncias processadas (anteriores) 
10 - Importâncias processadas (no mês) 
11 - Importâncias processadas (totais) 

 
b) As situações serão acompanhadas das medições respectivas, bem como dos 

desenhos utilizados nas mesmas. 
 

8.1.3 Trabalho por turnos 
 
Quando da proposta constarem trabalhos para serem facturados a “turnos” de 
pessoal, os mesmos só poderão ser aceites desde que: 
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a) Constem da proposta e estejam detalhadamente enunciados; 
 
b) A Fiscalização seja avisada com a devida antecedência para poder exercer um 

controlo eficaz. 
 

8.1.4 Revisão de preços 
 
a) A modalidade a adoptar para a revisão de preços é designada por “fórmula”, com 

aplicação das regras expressas no Decreto-Lei nº. 6/2004, de 06 de Janeiro. 
 
b) Nos termos dos pontos anteriores, a fórmula de revisão a utilizar na empreitada é a 

resultante da adaptação da fórmula polinominal prevista no art.º 6º o Decreto-Lei 
nº. 6/2004, de 06 de Janeiro, através da utilização dos seguintes coeficientes: 

 
S Mão-de-obra .............................................................................................................................= 0,30 
M02  AREIAS ...................................................................................................................................= 0,03 
M03  INERTES .................................................................................................................................= 0,01 
M20  CIMENTO EM SACO ..............................................................................................................= 0,02 
M22  GASÓLEO ...............................................................................................................................= 0,03 
M43  AÇO PARA BETÃO ARMADO ................................................................................................= 0,01 
M45  PERFILADOS PESADOS E LIGEIROS ...................................................................................= 0,30 
M51  TINTAS PARA CONSTRUÇÃO METÁLICA ............................................................................= 0,10 
E   Equipamento de Apoio .............................................................................................................= 0,10 
d CONSTANTE ...........................................................................................................................= 0,10 

Ct = 0,30 
0S

St  + 0,03 02
0

02

M
M t  + 0,01 03

0

03

M
M t + 0,02 20

0

20

M
M t + 0,03 22

0

22

M
M t  + 0,01 43

0

43

M
M t  +0,30 45

0

45

M
M t  

+0,10 51
0

51

M
M t  + 0,10 

0E
Et  + 0,10 

Sendo: 
Ct – é o coeficiente de actualização a aplicar ao montante sujeito à revisão, calculado 
com uma aproximação de três casas decimais, arredondado para mais quando o valor 
da quarta casa decimal seja igual ou superior a cinco e para menos no caso contrário; 
t – relativo ao período a que respeita a revisão; 
o – relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas ou à 
referência, quando tenha havido correcção de preços da proposta; 
 
c) Os índices ponderados dos materiais e salários a considerar serão publicados, 

periodicamente, no Diário da República (IIª. Série) 
d) A revisão de preços relativa a períodos de prorrogação, só será de atender, quando 

resulte de trabalhos a mais ou outras situações, imputáveis ao Dono da Obra e se 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS ESPECIAIS (REV 1 – 2006-10-31) 
35

verificar que o prazo global de execução daí decorrente, obrigou ao aumento do 
plano definitivo de trabalhos aprovado. 

e) Os cálculos das revisões de preços são apurados pelo adjudicatário, com base nos 
autos de medição e cronograma financeiro, sendo devidos após apresentação dos 
mesmos nos termos da alínea c) do art.º 17º do Decreto-Lei nº. 6/2004, de 6 de 
Janeiro. 

 

8.2 Equipamentos flutuantes 
8.2.1 Pagamentos 

 
a) Os pagamentos serão efectuados da seguinte maneira: 
 

• 30% do montante total, na colocação da encomenda, sujeita a aprovação 
prévia da fiscalização, mediante a apresentação de garantia bancária ou 
seguro caução aprovado nos termos legais, a libertar quando da conclusão do 
pagamento referente ao equipamento em obra; 

• 40% do montante total, com o equipamento em obra; 
• 20% do montante total, no final da montagem; 
• 10% do montante total, com a aprovação do auto de recepção provisória. 

 
b) O vencimento de cada prestação somente se verificará se forem apresentadas 

pelo empreiteiro, nas datas respectivas, as correspondentes facturas devidamente 
discriminadas, com original e cinco cópias, aceites pelo dono da obra. 

c) Para cada prestação, o empreiteiro apresentará uma factura de revisão de preços 
provisórios calculada com os últimos índices publicados. O cálculo definitivo da 
revisão de preços e os acertos de pagamento respectivos serão feitos 
progressivamente, à medida que forem publicados os índices definitivos. 

 

8.2.2 Revisão de preços 
8.2.2.1 Modo de revisão 

 
A revisão de preços dos equipamentos será efectuada por fórmulas, de acordo com as 
disposições do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro. 
 

8.2.2.2 Fornecimento do equipamento fabricado em território nacional 
 
a) O pagamento inicial de 30% do montante total será revisto por aplicação do 

coeficiente: 
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C = 0,50 
0

1

45
45

M
M

 + 0,40 
0

1

25
25

M
M

+ 0,10 

em que M45 e M25 são os índices de preços, respectivamente, dos perfilados 
pesados e ligeiros e das Madeiras especiais e exóticas, referindo-se o índice 1 ao 
mês de colocação da encomenda e o índice 0 ao mês anterior à data limite fixada 
para a entrega das propostas. 

 
b) O pagamento de 40% do montante total, com o equipamento em obra, será revisto 

por aplicação do coeficiente: 

C = 0,90 
0

1

S
S

+ 0,10 

em que S1 é o valor médio dos índices ponderados do custo de mão de obra, entre 
o mês de colocação da encomenda e o mês de entrega do equipamento, e S0 o 
índice correspondente no mês anterior à data limite fixada para a entrega das 
propostas. 

 
8.2.2.3 Fornecimento do equipamento importado  

 
A revisão de preços da parcela do fornecimento respeitante ao equipamento importado 
será efectuada nos termos do Artigo 7º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro. 
 

8.2.2.4 Montagem do equipamento 
 
O pagamento de 20% do montante total, no final da montagem, será revisto por 
aplicação do coeficiente: 

C = 0,90 
0

1

S
S

+ 0,10 

em que S1 é o valor médio dos índices ponderados do custo de mão de obra, nos 
meses em que se fez a montagem, e S0 o índice correspondente no mês anterior à 
data limite fixada para a entrega das propostas. 
 

8.2.2.5 Aprovação do auto de recepção provisória 
 
O pagamento de 10% do montante total, na aprovação do auto de recepção provisória, 
será revisto por aplicação do coeficiente: 

C = C = 0,90 
0

1

S
S

+ 0,10 
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em que S1 é o valor médio dos índices ponderados do custo de mão de obra, no mês 
em que se fez a recepção provisória, e S0 o índice correspondente no mês anterior à 
data limite fixada para a entrega das propostas. 
 
 

9 Preparação e planeamento dos trabalhos 
9.1 Preparação e planeamento da execução da obra 

 
Os actos previstos nas alíneas a seguir indicadas, que correspondem à cláusula 4.1.2 
das cláusulas gerais deste caderno de encargos, deverão ter lugar nos prazos 
seguintes (indicam-se entre parêntesis os limites fixados no Decreto-Lei nº 59/99, de 2 
de Março): 
 
a) 22 dias a partir da assinatura do contrato; 
b) 11 dias a partir da solicitação; 
c) 33 dias a partir da consignação (15 a 66 dias - Artigo 14.º); 
d) 22 dias a partir da reclamação (até 44 dias); 
e) 22 dias a partir da assinatura do contrato; 
f) 44 dias a partir da assinatura do contrato; 
g) 22 dias a partir da consignação (até 44 dias - Artigo 159.º); 
h) 11 dias a partir da entrega dos documentos (até 22 dias, para os documentos a que 

se refere a alínea anterior); 
i) 22 dias a partir da assinatura do contrato. 
 

9.2 Desenhos e elementos de projecto a apresentar pelo empreiteiro 
 
O empreiteiro deverá apresentar, para o efeito da alínea f) da cláusula 4.1.2 das 
cláusulas gerais deste caderno de encargos, os desenhos e elementos auxiliares que 
julgue indispensáveis à boa execução da obra e que não constem do projecto. 
 

9.3 Plano de trabalhos 
 
a) O plano de trabalhos será elaborado em conformidade com a cláusula 4.4.2 das 

cláusulas gerais deste caderno de encargos. A unidade de tempo a adoptar na 
programação será a semana. 

b) Se o dono da obra o exigir, o plano de trabalhos será elaborado pelo método do 
caminho crítico (PERT). 
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10 Prazo de execução da empreitada 
 
a) Os trabalhos da presente empreitada deverão estar concluídos no prazo de 210 

dias de calendário a contar da data da consignação. 
b) Na contagem dos prazos de execução da empreitada consideram-se incluídos 

todos os dias decorridos, incluindo os sábados, domingos e feriados. 
 
 

11 Direcção técnica 
 
O director técnico da empreitada deverá ter a qualificação mínima de engenheiro 
técnico civil.  
 
 

12 Livro de registo da obra 
 
Além de outros que a Câmara Municipal de Faro e o Empreiteiro julguem 
convenientes, são os seguintes os acontecimentos a consignar obrigatoriamente no 
Livro de Registos, sem prejuízo da sua confirmação por escrito: 
 

• alterações ao projecto, ordenadas ou aceites pelo dono da obra; 
• alterações ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pelo dono da obra; 
• paralisações dos trabalhos e suas causas; 
• ocorrências anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada; 
• acidentes de trabalho; 
• aprovação e rejeição de materiais ou equipamentos pelo dono da obra. 

 
Será anexada ao livro de registo da obra cópia de todos os certificados de qualidade 
dos materiais ou equipamentos e boletins dos ensaios de recepção. 
 
 

13 Remoção de materiais e elementos de construção 
 
A remoção de materiais e elementos de construção, a que se refere a cláusula 11.7.4 
das cláusulas gerais deste caderno de encargos, deverá verificar-se no prazo de 22 
dias, contados da data de conclusão de empreitada. 
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14 Protecção e segurança 
14.1 Responsável do empreiteiro 

 
O empreiteiro designará um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em 
matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correcta 
aplicação do documento referido na alínea i) da cláusula 4.1.2 das cláusulas gerais 
deste caderno de encargos. 
 

14.2 Legislação aplicável 
 
O empreiteiro deverá adoptar medidas de prevenção, segurança e higiene no trabalho 
susceptíveis de reduzirem o risco de acidentes na obra. Cumpre-lhe assegurar o 
cumprimento integral de toda a legislação em vigor nos domínios em causa, 
designadamente o Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro. 
 
(A Especificação EH – 01.01 contém uma listagem da legislação aplicável) 
 

14.3 Medidas de protecção e segurança 
14.3.1 Medidas gerais de protecção e segurança 

 
Para além das medidas de protecção e segurança específicas de cada tipo de 
trabalho a executar, o empreiteiro, a seu encargo, deverá nomeadamente: 
 
a)  Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem 

ocorrer na obra, assim como das medidas de segurança a respeitar; 
b)  Instalar, no estaleiro, painel com as medidas de segurança a respeitar; 
c)  Proteger os trabalhadores do ruído produzido no local dos trabalhos; 
 

14.3.2 Outras medidas de protecção e segurança 
 
A fiscalização poderá exigir outras medidas de protecção e segurança para além das 
referidas. 
 

14.3.3 Plano de Segurança e Saúde 
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O Empreiteiro terá ainda a seu cargo a elaboração do Plano de Segurança e Saúde, 
para efeitos do Decreto-Lei nº155/95, de 1 de Julho. 
 
 

15 Sinalização Temporária dos Trabalhos 
15.1 Sinalização da Empreitada 

 
Da sinalização da obra constará a colocação de painéis informativos de identificação, 
bem como painéis identificativos do empreendimento do MOPTC (Despacho 
Ministerial nº 1/90 de 4 de Janeiro) e que serão colocados na altura da consignação 
dos trabalhos e retirados imediatamente após a sua conclusão efectiva, 
independentemente da recepção provisória. 
 

15.2 Sinalização dos Trabalhadores 
 
O Empreiteiro obriga-se a impor a utilização sistemática, por parte de todos os 
trabalhadores da obra, de alças ou coletes dotados de elementos reflectorizados e de 
modelos adequados às condições e especificidade do trabalho, como tal, aceites pela 
Fiscalização. 
 
O Adjudicatário é ainda obrigado a fornecer capacetes de protecção a todo o pessoal 
empregado na obra e óculos aos britadores, serralheiros e soldadores, não se 
permitindo que seja executado qualquer trabalho sem uso dos dispositivos de 
protecção específicos de cada caso. 
 
Constitui assim obrigação do Adjudicatário o fornecimento dos demais dispositivos de 
protecção e segurança que a natureza dos trabalhos a realizar impuser, podendo a 
Fiscalização exigir o que sobre o assunto julgar conveniente. 
 
O Adjudicatário deverá executar os trabalhos de protecção necessários á observação 
das normas prescritas nos regulamentos de segurança em vigor. 
 

15.3 Encargos e penalidades 
 
Toda a sinalização de carácter temporário, quer da empreitada, quer das obras, bem 
como todos os dispositivos de protecção do pessoal, constituem encargo da 
responsabilidade do Empreiteiro. 
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De acordo com o Art.º 3º do D.R. nº 33/88 de 12 de setembro, o Empreiteiro que não 
dê cumprimento ao exigido ao exigido nas presentes disposições será passível de 
uma multa de 500,00 euros, acrescida de 50,00 euros por cada dia em que se 
mantiver qualquer irregularidade, podendo a Fiscalização suspender os trabalhos ao 
abrigo do Art.º 172º do Dec-Lei nº 435/93 de 10 de Dezembro, até que a sinalização 
seja comprovadamente implementada nas devidas condições. 
 
Para o efeito e em qualquer dos casos, serão lavrados autos de acordo com as 
disposições legais em vigor. 
 
Serão da inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuízos que a falta ou 
deficiência na sinalização temporária possa ocasionar, quer á obra, quer a terceiros. 
 
 

16 Condições ambientais 
16.1 Legislação aplicável 

 
Cumpre ao empreiteiro assegurar o cumprimento integral de toda a legislação em 
matéria de ambiente na execução dos trabalhos, assim como a mitigação dos 
impactes ambientais negativos que lhes estejam associados. 
 
(A Especificação EH – 01.01 contém uma listagem da legislação aplicável) 
 

16.2 Obrigações ambientais correntes 
 
Entre as obrigações ambientais do empreiteiro, no quadro dos trabalhos mais comuns, 
mencionam-se nomeadamente as seguintes: 
 
a) O acompanhamento ambiental da obra deve ser feito por um engenheiro do 

ambiente a tempo completo. 
b) Os processos adoptados, quer na montagem, funcionamento e desmontagem do 

estaleiro, quer na execução dos trabalhos da empreitada, serão conformes à 
legislação ambiental em vigor, no que respeita, entre outros aspectos, à produção 
de resíduos, efluentes, emissões atmosféricas, poeiras e ruído. 

c) O empreiteiro deve construir e manter em bom estado de utilização os acessos 
provisórios da obra e repor as condições iniciais após a conclusão dos trabalhos. 
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d) Após a conclusão da obra, as instalações, vedações e obras provisórias serão 
demolidas pelo empreiteiro, os seus restos removidos para fora da zona da obra e 
depositados em locais conformes à legislação em vigor. 

e) As zonas de realização dos trabalhos devem ficar perfeitamente limpas e 
regularizadas, salvo se outros trabalhos forem previstos no projecto. 

f) Uma vez concluída a obra, o empreiteiro deve proceder à reposição das condições 
ambientais de referência na área de intervenção ou, quando tal não seja possível, 
assegurar as condições decorrentes do contrato e da legislação aplicável, de 
acordo com as instruções do Dono da Obra. 

 
 

17 Seguros a promover pelo empreiteiro  
 

17.1 Seguro de construção e/ou montagens 
17.1.1 Disposições prévias 

 
a) O empreiteiro subscreverá em seu próprio nome, do dono da obra e de todos os 

seus subempreiteiros, uma apólice de Seguro de Construção e/ou Montagens tipo 
CAR (Contractor’s All Risks) / EAR (Erection All Risks), conforme o tipo de 
adjudicação, que englobará todos os trabalhos provisórios e definitivos 
respeitantes à empreitada de construção e/ou montagens objecto do presente 
caderno de encargos. A apólice em referência contemplará as Secções I e II, 
adiante indicadas.  

b) A apólice de seguro acima referida deverá ser subscrita pelo empreiteiro, a suas 
expensas, no mercado segurador em Portugal e em companhia aceite pelo dono 
da obra, sendo permitida a adopção do regime de franquias, deduzíveis por cada 
sinistro, as quais ficarão sempre a cargo do empreiteiro, mas cujo nível quantitativo 
deve obter o acordo prévio do dono da obra, que não suportará qualquer franquia 
de sua conta. 

c) A subscrição desta apólice de seguro não invalida nem limita as responsabilidades 
assumidas contratualmente entre as partes e também não impede a efectivação de 
outros tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatórias ou não, e que os 
diversos intervenientes na obra terão de exibir, através das apólices respectivas. 

 

17.1.2 Secção I - Danos à obra 
 
a) Em caso de sinistro, serão indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes 

de acidentes de construção e/ou montagem, durante o período de execução dos 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS ESPECIAIS (REV 1 – 2006-10-31) 
43

trabalhos e o período de manutenção de dois anos contados a partir da data da 
recepção provisória. 

 
b) Esta secção da apólice incluirá, além de todos os riscos habituais próprios desta 

modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais: 
 

1. Danos em consequência de riscos de força maior da natureza; 
2. Danos decorrentes de erro ou omissão de concepção de projecto, de desenho 

ou de cálculo (consequências); 
3. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, actos de malvadez, e 

sabotagem; 
4. Despesas com remoção de escombros, em caso de sinistro; 
5. Despesas em regime de trabalho extraordinário, transportes especiais e frete 

aéreo, em caso de sinistro; 
6. Perdas ou danos acidentais verificados durante o período de manutenção, 

decorrentes de operações de manutenção a cargo do empreiteiro ou originados 
por deficiências ocorridas durante a construção ou as montagens; 

7. Danos a bens existentes propriedade do dono da obra; 
8. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalações; 
9. Danos em consequência de risco de fabricante, decorrentes de erro ou 

deficiência de concepção, de fabrico ou de montagem em fábrica das peças ou 
equipamentos instalados na obra; 

10.Honorários de técnicos e peritos. 
 
c) Adicionalmente, a apólice deverá ainda contemplar, por si ou por apólice separada, 

a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na 
empreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da 
responsabilidade do empreiteiro e/ou seus subempreiteiros. 

d) O capital a segurar exigido para a presente secção é o correspondente ao valor 
inicial da empreitada adjudicada, sujeito à revisão final.  

 

17.1.3 Secção II - Responsabilidade civil 
 
a) Serão indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carácter 

patrimonial e extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao dono da obra 
em particular, em consequência da execução dos trabalhos seguros, e cuja 
responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja 
imputável a qualquer das entidades seguras na apólice, por si isoladamente ou de 
forma solidária. 
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b) É exigida a inclusão da cláusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado 
o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente dono da obra, 
empreiteiros e subempreiteiros intervenientes. 

c) A garantia referente a esta secção será válida desde o início dos trabalhos até ao 
termo do período de manutenção, entendido aqui como de “manutenção limitada” 
ou seja, quando o empreiteiro se deslocar à obra para assegurar as suas 
obrigações de manutenção. 

d) As perdas ou danos abrangidos pela presente secção serão cobertos até ao limite 
máximo de €1 000 000 por sinistro. 

 

17.2 Outras apólices de seguro de conta do empreiteiro   
17.2.1 Disposições prévias 

 
a) Em complemento à apólice de Seguro de Construção e/ou Montagens, o 

empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, 
durante o período de execução dos trabalhos a seu cargo, as apólices de seguro 
adiante indicadas, das quais deverão exibir cópia e respectivo recibo de 
pagamento de prémio antes de iniciarem a sua actividade em estaleiro. 

b) O empreiteiro é responsável pela satisfação desta obrigação, devendo zelar pelo 
controlo efectivo da existência das apólices de seguro dos seus subempreiteiros. 

 

17.2.2 Apólices de seguro de acidentes de trabalho 
 
a) Estas apólices englobarão todo o pessoal contratado pelo empreiteiro, assalariado 

ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislação em vigor em 
Portugal quanto ao seguro obrigatório de Acidentes de Trabalho. 

b) Igual exigência deve o empreiteiro fazer aos seus subempreiteiros, sendo ele 
responsável pela existência de Seguro de Acidentes de Trabalho desses seus 
subcontratados. 

 

17.2.3 Apólices de seguro automóvel (Responsabilidade civil - Circulação) 
 
a) As apólices serão válidas para toda a frota de veículos de locomoção própria do 

empreiteiro e dos que sejam propriedade dos subempreiteiros, qualquer que seja o 
local onde circulem, incluindo os que circulem na via pública ou no local das obras.  

b) Esta obrigação é válida quer sejam veículos de passageiros e de carga, máquinas 
ou equipamentos industriais, considerando as exigências legais da Lei de 
Responsabilidade Civil Automóvel Obrigatória (riscos de circulação). 

c) O capital a segurar corresponderá ao actual mínimo legal de € 600 000. 
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17.2.4 Apólice de seguro marítimo 
 
a) A apólice deverá ser válida para todo o trem naval a utilizar pelo Empreiteiro, 

considerando as exigências legais. 
b) O capital a segurar será ilimitado. 
 

17.2.5 Seguro de danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro  
 
a) O Empreiteiro terá de subscrever uma apólice própria para os meios auxiliares que 

vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, 
refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e equipamentos fixos ou móveis, onde 
devem ser garantidos os riscos de Danos Próprios. 

b) Para os bens imóveis fixos (armazéns, escritórios, camaratas, etc.), será exigida 
uma garantia de seguro cobrindo, no mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão 
e riscos catastróficos; o capital a segurar deve corresponder ao respectivo valor 
patrimonial. 

c) O capital a segurar, para garantir os Danos Próprios dos equipamentos e máquinas 
auxiliares, deve corresponder ao valor individual de reposição em novo de cada 
máquina, incluindo para equipamentos dos Subempreiteiros uma garantia de 
seguro de Responsabilidade Civil por cada máquina (risco de laboração), 
configurando um capital seguro que não deve ser inferior ao mínimo obrigatório 
para os riscos de circulação (Ramo Automóvel). 

 

17.3 Disposições gerais 
 
a) As apólices de seguro exigidas pelo presente caderno de encargos e pela 

legislação aplicável deverão ser apresentadas no acto da consignação dos 
trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a mantê-las válidas até ao termo do período 
de manutenção, ou até à desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro 
dos equipamentos, máquinas auxiliares e do próprio estaleiro. 

b) A fiscalização poderá exigir, em qualquer momento, cópias e recibos de pagamento 
dessas apólices, não sendo admitida a entrada em estaleiro de obra dos 
equipamentos auxiliares sem a exibição das mesmas apólices. 

c) Todas as apólices de seguro e respectivas franquias constituem encargo único e 
exclusivo do Empreiteiro e seus Subempreiteiros, e deverão ser contratados em 
entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal, que 
mereça o prévio acordo do Dono da Obra. 
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d) Os seguros indicados como obrigatórios neste caderno de encargos em nada 
diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades (legais, contratuais ou 
outras) do Empreiteiro perante o Dono da Obra e a lei vigente em Portugal. 

e) O Empreiteiro deverá apresentar ao Dono da Obra as apólices de seguro referidas, 
com coberturas bastantes e actas adicionais em que, de forma inequívoca, as 
seguradoras declarem manter em vigor, pelos períodos contratados, as apólices 
exibidas, bem como não as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou 
coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra, transmitido em carta 
registada com antecedência mínima de 30 dias. 

f) Sempre que ocorra um sinistro participado à seguradora, será obrigatória a 
reposição automática de capital em todas as apólices e rubricas seguras que o 
vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das indemnizações liquidadas ou 
previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobreprémio respectivo e a 
seguradora a aceitar essa reposição. 

g) Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigações de pagamento 
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o 
direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou 
por ele suportados. 

h) A apólice principal, referente ao Seguro de Construção e/ou Montagens, deverá 
conter uma condição especial no sentido de que nenhuma indemnização será 
liquidada pela seguradora, ao abrigo da Secção I - Danos à Obra, sem o prévio 
conhecimento do Dono da Obra. 

 
 

18 Elementos a apresentar após a conclusão da obra  
18.1 Disposições gerais 

 
Após a conclusão da obra, o Empreiteiro deverá apresentar os desenhos finais da 
obra, bem como as especificações finais dos materiais fabricados e equipamentos 
fornecidos, e outros elementos necessários à elaboração da compilação técnica, 
fazendo-se depender a recepção provisória da empreitada da entrega das 
informações referidas. 
 

18.2 Desenhos finais da obra 
 
Os desenhos finais da obra (telas finais) serão fornecidos em formato digital. 
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18.3 Legalidade dos documentos 
 
a) O empreiteiro deverá submeter à aprovação do dono da obra todos os documentos 

descritos nas cláusulas anteriores. 
b) Uma das cópias de cada documento será devolvida ao empreiteiro devidamente 

carimbada consoante a respectiva apreciação e conforme se descreve: 
 

• "APROVADO", se o documento for considerado bom para execução; 
• "APROVADO SOB CONDIÇÃO", se o documento for considerado bom para 

execução na condição de serem respeitadas as anotações postas a vermelho; 
• "NÃO APROVADO", se o documento for considerado impróprio para 

execução. 
 
c) Os documentos carimbados com "APROVADO SOB CONDIÇÃO" e "NÃO 

APROVADO" deverão ser de novo submetidos à aprovação do dono da obra 
depois de terem sido devidamente modificados e corrigidos. 

d) Após a sua aprovação os documentos não podem ser alterados sem o acordo de 
ambas as partes. 

 

18.4 Responsabilidade do empreiteiro 
 
A aprovação por parte do dono da obra da documentação técnica referente ao 
fornecimento não altera a responsabilidade do empreiteiro, que permanece integral no 
que respeita à conformidade do fornecimento com o presente caderno de encargos. 
 
 

19 Condições de recepção 
19.1 Recepção provisória 

 
Concluídos os trabalhos, uma comissão para esse fim nomeada pelo Dono da Obra 
procederá, na presença do Empreiteiro, à vistoria de todos os trabalhos e 
equipamentos e, após verificar que se encontram de harmonia com as condições 
estipuladas, elaborará o auto de recepção provisória. 
 
O Empreiteiro deverá apresentar, após a execução da Obra e antes da Recepção 
Provisória, uma colecção dos Desenhos actualizados das áreas de intervenção, em 
suporte informático e em papel, com as mesmas escalas dos patenteados em 
concurso. 
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O fornecimento de quaisquer outros elementos necessários à produção dos 
documentos acima descritos, será da responsabilidade do Dono da Obra, se estiver na 
posse dos documentos referidos, considerando-se a sua não entrega em tempo útil e 
as consequências que daí advierem, nomeadamente no respeitante a violação de 
prazos contratuais, da responsabilidade do adjudicatário. 
 

19.2 Prazo de garantia 
 
a) O prazo de garantia dos trabalhos de estruturas fixas é de cinco anos contados a 

partir da data de recepção provisória. 
b) Se, durante o prazo de garantia, o Empreiteiro não cumprir com a execução de 

qualquer trabalho decorrente das obrigações mencionadas na cláusula 12.3 das 
cláusulas gerais deste caderno de encargos, exigido pelo Dono da Obra ou seu 
representante, terá este direito de empregar e pagar a outras pessoas para 
executar o mesmo. Todas as despesas consequentes deste trabalho, ou que 
incidam sobre o mesmo, deverão ser reembolsadas pelo Empreiteiro ao Dono da 
Obra, ou poderão ser deduzidas por este último de quaisquer dinheiros que estejam 
em dívida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro. 

 

19.3 Recepção definitiva 
 
Durante o período de garantia, quaisquer irregularidades encontradas que violem o 
Caderno de Encargos serão da inteira responsabilidade do Empreiteiro. 
 
Decorrido o prazo de garantia, proceder-se-á a nova vistoria na presença do Dono da 
Obra ou seu representante e, essa vistoria der resultados satisfatórios, será efectuada 
a recepção definitiva da obra. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 

LOCAIS DE MEDIÇÃO DE RUÍDO E NÍVEIS DE RUÍDO 
LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE SONDAGEM 

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO ESTALEIRO 
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MOLUSCICULTURA 

 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
Declaração de compromisso da Câmara Municipal de Faro  







 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
Nota Técnica Adicional – Caracterização de Sedimentos  
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1 Introdução 
 
A construção do Porto de Abrigo para a pequena pesca na Ilha da Culatra implicará, 
inevitavelmente, a necessidade de proceder a operações de dragagem e de deposição 
de dragados. A avaliação da qualidade do material a dragar torna-se, assim, um factor 
de extrema importância para a definição do destino final mais adequado daquele 
material, em função das características que este apresenta. 
 
Assim, no sentido de proceder à caracterização da qualidade físico-química dos 
materiais a dragar, realizou-se uma campanha de amostragem de sedimentos na área 
a intervencionar. 
 
O presente Relatório tem como objectivo apresentar os resultados obtidos e avaliar a 
compatibilidade ambiental da deposição dos materiais dragados nos locais 
seleccionados. 
 
Serão descritos os trabalhos realizados e as metodologias utilizadas no que respeita à 
recolha, transporte e processamento das amostras em laboratório. Serão também 
apresentadas as coordenadas dos locais de amostragem e a correspondente 
representação cartográfica, assim como os resultados obtidos nas análises físico-
químicas e a classificação dos sedimentos de acordo com os critérios definidos no 
anexo do Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e dos Recursos Naturais e 
do Mar, de 21 de Junho de 1995.   
 
Por último, anexa-se a Informação CNANS 2004/240 do Instituto Português de 
Arqueologia (IPA) / Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) 
que expressa o parecer destas entidades no que respeita às medidas a implementar 
no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto do Porto de Abrigo para a 
Pequena Pesca na Ilha da Culatra. Uma vez que os elementos cartográficos 
disponíveis comprovam que o local a dragar corresponde a uma superfície sedimentar 
recente, o CNANS recomenda como única medida de minimização o 
acompanhamento arqueológico integral de todas as dragagens ou escavações que 
venham a ter lugar no âmbito do referido projecto.  
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2 Descrição dos trabalhos de recolha de 
amostras realizados 

 
A recolha de sedimentos em quatro estações de amostragem foi da responsabilidade 
da empresa XAVI-SUB – Mergulhadores Profissionais, Lda., e consistiu na recolha 
vertical de sedimentos estratificados em coluna cilíndrica. 
 
O equipamento utilizado consistiu num tubo cilíndrico ENOX com ponteira diamantada, 
com uma bicha hidráulica no interior que se movimenta através de um carreto, 
formando vácuo, fazendo com que o tubo penetre até à profundidade pretendida, 
depois de controlada pelo mergulhador.    
 

 
Figura 2.1 – Estação de amostragem 1 Figura 2.2 – Estação de amostragem 2 

 
Figura 2.3 – Estação de amostragem 3 Figura 2.4 – Estação de amostragem 4 
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No quadro seguinte sintetiza-se a informação acerca da localização e cotas de fundo 
dos locais de amostragem, bem como da profundidade da coluna de sedimentos 
recolhida e analisada. 
 
Na Figura 1, em anexo, apresenta-se a localização das quatro estações de 
amostragem de sedimentos relativamente às quatro alternativas para as bacias do 
Porto de Abrigo (soluções A, B, B - variante B.1 e C) analisadas ao nível do EIA.   
 

Quadro 2.1 – Identificação, localização e cotas de fundo dos locais de amostragem e 
profundidade da coluna de sedimentos 

 
Coordenadas Estações 

de amostragem M (m) P (m) 

Cotas de fundo  
(m) 

Profundidade da 
coluna de sedimentos 

(m) 

1 226 013,41 3 415,30 +0,8 ZH 2,30 

2 226 057,79 3 455,51 +0,5 ZH 2,00 

3 225 968,71 3 473,74 0 ZH 1,50 

4 226 045,33 3 489,39 -0,2 ZH 1,30 

 
Recorda-se que a dragagem será efectuada até à cota média de -1,5 (ZH). 
 
Após a recolha, os sedimentos foram transportados em tubos de PVC preto para o 
laboratório CLINAQUA – Laboratório de Análises de Águas, Lda.  
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3 Resultados obtidos 
 

3.1 Análises físicas 
 
As análises físicas efectuadas aos sedimentos consistiram na determinação da 
granulometria e da percentagem de sólidos existente nos sedimentos, e foram 
realizadas pela empresa CLINAQUA – Laboratório de Análises de Águas, Lda. Os 
resultados obtidos são apresentados no quadro seguinte.  
 

Quadro 3.1 – Resultados das análises físicas 
 

Análises granulométricas Estações de 
amostragem 

% de sólidos 
Argilas (%) Siltes (%) Areias (%) 

1 83,43 2,9 0,9 96,2 

2 83,43 2,0 3,0 95,0 

3 84,20 1,9 0,9 97,2 

4 84,38 2,4 1,4 96,2 

 
 

3.2 Análises químicas 
 
À semelhança das análises físicas, as análises químicas dos sedimentos foram 
realizadas por CLINAQUA – Laboratório de Análises de Águas, Lda. 
 
Os métodos analíticos utilizados, bem como os respectivos limites de detecção, são 
sintetizados no quadro seguinte. 
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Quadro 3.2 – Métodos analíticos utilizados e respectivos limites de detecção 
 

Parâmetros Método analítico 
Limite de detecção 

(µg/L) 
Arsénio 2,5 
Cádmio 0,5 
Crómio 2,5 
Cobre 5 

Mercúrio 0,3 
Chumbo 8 
Níquel 2,5 

Metais pesados 

Zinco 

Extracção ácida seguida de 
análise em absorção atómica 
com atomização electrónica 

5 
PCB (soma) 0,01 
PAH (soma) 0,01 

Compostos 
orgânicos 

HCB 

Extracção com solvente 
apropriado seguida de análise 

em cromatografia gasosa 0,01 

 
 

Os resultados obtidos são apresentados no Quadro 3.3. 
 

Quadro 3.3 – Resultados das análises químicas 
 

Metais pesados (mg/kg) Compostos orgânicos (µg/kg) Locais de 
amostragem Ar Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn PCB PAH HCB 

1 0,32 0,09 13,21 7,69 <0,01 13,04 1,42 15,38 0,01 85,6 <0,01 

2 1,03 0,08 9,42 4,67 0,21 16,57 1,48 4,27 0,02 88,4 <0,01 

3 1,38 0,08 5,55 7,39 <0,01 11,29 1,42 10,08 0,02 99,4 <0,01 

4 1,56 0,12 6,20 6,84 <0,01 9,85 9,72 14,59 0,02 102,3 <0,01 

 
Os resultados apresentados dos compostos orgânicos policlorobifenilos (PCB) e 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) são relativos à soma das concentrações 
dos diferentes compostos. 
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4 Tratamento de dados 
 
A análise dos resultados das análises físicas efectuadas aos sedimentos, 
apresentados no Quadro 3.1, revela que os materiais a dragar são compostos, 
maioritariamente, por areias (mais de 95%). A presença de siltes e de argilas não tem 
praticamente expressão. 
 
A avaliação da qualidade química dos sedimentos foi efectuada segundo a 
classificação de materiais dragados de acordo com o grau de contaminação presente 
em metais e compostos orgânicos – anexo a que se refere o n.o 4 do artigo 6.o do 
Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21 
de Junho de 1995. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a referida classificação. 
 

Quadro 4.1 – Classificação de materiais dragados de acordo com o grau de contaminação 
presente em metais e compostos orgânicos 

 
Parâmetro Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Metais (mg/kg): 

Ar < 20 20 – 50 50 – 100 100 – 500 > 500 

Cd < 1 1 – 3 3 – 5 5 – 10 > 10 

Cr < 50 50 – 100 100 – 400 400 – 1 000 > 1 000 

Cu < 35 35 – 150 150 – 300 300 – 500 > 500 

Hg < 0,5 0,5 – 1,5 1,5 – 3,0 3,0 – 10 > 10 

Pb < 50 50 – 150 150 – 500 500 – 1 000 > 1 000 

Ni < 30 30 – 75 75 – 125 125 – 250 > 250 

Zn < 100 100 – 600 600 – 1 500 1 500 – 5 000 > 5 000 

Compostos orgânicos (μg/kg): 

PCB (soma) < 5 5 – 25 25 – 100 100 – 300 > 300 

PAH (soma) < 300 300 – 2 000 2 000 – 6 000 6 000 – 20 000 > 20 000 

HCB < 0,5 0,5 – 2,5 2,5 - 10 10 – 50 > 50 
 

Fonte: Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21 de Junho de 1995 
Nota:  Classe 1 – Material dragado limpo 
 Classe 2 – Material dragado com contaminação vestigiária 
 Classe 3 – Material dragado ligeiramente contaminado 
 Classe 4 – Material dragado contaminado 
 Classe 5 – Material muito contaminado 
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Assim, em função dos resultados obtidos, foi elaborado o seguinte quadro resumo dos 
resultados da análise química aos sedimentos (Quadro 4.2). 
 

Quadro 4.2 – Classificação dos sedimentos, por parâmetro, de acordo com o Despacho 
Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21.06.1995 

 
Metais pesados (mg/kg) Compostos orgânicos (µg/kg) Locais de 

amostragem Ar Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn PCB PAH HCB 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
Por observação do quadro anterior, verifica-se que os sedimentos recolhidos nas 
quatro estações de amostragem integram-se todos na classe 1, ou seja, não se 
apresentam contaminados por metais pesados nem por compostos orgânicos. Por se 
tratar de material isento de contaminação, pode ser “depositado no meio aquático, 
reposto em locais sujeitos a erosão ou pode ser utilizado para alimentação de praias 
sem normas restritivas”. 
 
Assim, constata-se que os locais seleccionados ao nível do Projecto para o depósito 
dos materiais dragados, designadamente o aterro na parte terrestre frente ao local a 
dragar e a praia a nascente da área de intervenção, são destinos possíveis e 
adequados para o depósito das areias dragadas, face à sua qualidade físico-química.   
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5 Conclusões 
 
Face aos resultados obtidos, apresentados no capítulo anterior, verifica-se que os 
sedimentos do local onde se pretende construir o Porto de Abrigo da Ilha da Culatra 
são constituídos, maioritariamente, por areias. 
 
Relativamente à qualidade química dos sedimentos, as análises efectuadas nas quatro 
estações de amostragem revelaram que os materiais não se apresentam 
contaminados por metais pesados nem por compostos orgânicos, integrando a 
classe 1 – material dragado limpo – do Despacho Conjunto dos Ministérios do 
Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21.06.1995. 
 
Como tal, constata-se que os materiais a dragar apresentam qualidade físico-química 
compatível com a sua deposição na praia a nascente do local a intervencionar e no 
aterro frente ao futuro porto de abrigo. 
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ANEXO II 
BOLETINS DOS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS 
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ANEXO III 
INFORMAÇÃO CNANS 2004/240 









 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
Resultados das análises de água  
























