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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Projeto de Requalificação e Valorização
do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz, o qual se enquadra no Plano Estratégico da
Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro (PEIRVRA), através da
ação RA7.3 – Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz, que tem
como objetivo a requalificação e valorização dos sistemas aquáticos degradados com
vista à conservação dos seus valores naturais e promoção da sua vivência.
Na FIG. 1 apresenta-se a localização do projeto, o qual abrange o distrito de Aveiro e
mais concretamente os concelhos de Espinho (freguesia de Paramos) e de Ovar
(freguesia de Esmoriz).
O presente projeto foi sujeito, em fase de Anteprojeto, a procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), que terminou a 6 de outubro de 2014, com a emissão da
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada ao cumprimento de um
conjunto de medidas a considerar no Projeto de Execução e à verificação de um conjunto
de condições expressas na DIA.
O principal objetivo do RECAPE a que se refere este Resumo Não Técnico é assim o de
verificar a conformidade ambiental do Projeto de Execução face às condicionantes e
medidas indicadas na DIA.
Neste contexto, o RECAPE procura descrever e justificar a conformidade ambiental do
projeto e o cumprimento das condições impostas na referida DIA, para que a entidade
licenciadora se possa pronunciar sobre o mesmo, em sede de licenciamento.
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O RECAPE foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao
regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, que estabelece as
normas técnicas para a elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução.
O RECAPE é composto pelos seguintes volumes:
•

Volume I – Resumo Não Técnico;

•

Volume II - Relatório Técnico;

•

Volume III - Anexos Técnicos.

O RECAPE foi elaborado pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE Consultores, S.A.
O Resumo Não Técnico destina-se a publicitação junto ao público, resumindo as
principais informações que constam dos restantes volumes do RECAPE, considerando as
seguintes secções:

2

-

Introdução;

-

Antecedentes do Projeto;

-

Descrição do Projeto;

-

Conformidade do Projeto de Execução com a DIA;

-

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização Ambiental;

-

Conclusões.
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2.

ANTECEDENTES DO PROJETO

O Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz foi sujeito,
em fase de Anteprojeto e nos termos da legislação em vigor, a procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), tendo o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) sido
entregue na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) a 24 de janeiro de 2014.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na sua qualidade de autoridade de AIA,
nomeou uma Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da:
•

Agência Portuguesa do Ambiente e respetivas Administrações das Regiões
Hidrográficas do Centro e do Norte (APA, I.P.);

•

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.);

•

Direção-Geral do Património Cultural (DGCP);

•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRCentro);

•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte);

•

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG, I.P.);

•

Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves
(ISA/CEABN).

Foram ainda solicitados pareceres a entidades externas à CA designadamente Câmara
Municipal de Espinho, Câmara Municipal de Ovar, Capitania do Porto de Aveiro,
Capitania do Porto do Douro, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP
Norte), Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Direção
Regional de Economia do Norte (DRE Norte), Instituto Português dos Transportes
Marítimos (IPTM) e Aeródromo de Espinho.
Em 6 de outubro de 2014 foi emitida pelo Senhor Presidente do Conselho Diretivo
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., a Declaração de Impacte Ambiental referente
Processo de AIA n.º 2733, favorável condicionada ao cumprimento de um conjunto
medidas a considerar no Projeto de Execução e à verificação de um conjunto
condições expressas na DIA.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Requalificação e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz inclui quatro
tipos de intervenção:
•

Execução de ações de dragagem na Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos;

•

Reabilitação do dique fusível e consolidação dunar;

•

Requalificação das margens da Barrinha através do controlo das espécies
exóticas infestantes e conservação / recuperação da vegetação ripícola e
requalificação da vegetação dunar;

•

Intervenções na área envolvente da Barrinha, ao nível das infraestruturas que
incluem dois pórticos, um observatório de aves, um pequeno cais flutuante, uma
ponte de atravessamento da Barrinha e três pontes curvas, percursos mistos, três
parques de estacionamento e mobiliário urbano / sinalético.

3.1

Ações de Dragagem da Barrinha

O desassoreamento da Barrinha de Esmoriz envolverá a dragagem de 272 x 103 m3 de
sedimentos, sendo 264 x 103 m3 dragados no corpo central da lagoa e 8 x 103 m3
resultantes da dragagem das áreas das margens, onde haverá remoção do substrato
afeto a vegetação de acácia e de spartina, por abaixamento da cota.
Na FIG. 2 apresenta-se uma planta geral das intervenções previstas no âmbito das ações
de dragagem da Barrinha.
Os sedimentos a dragar são constituídos em cerca de 85% por areias e apresentam um
teor de argila da ordem dos 5%.

3.1.1

Esquema de Dragagem

O corpo central da lagoa será dragado à cota 0,40 m ou 2,4 m acima do Zero
Hidrográfico, sendo a partir dessa cota estabelecidos taludes com inclinação de 1:5 em
torno da zona, exceto junto das duas linhas de água que afluem nas extremidades Norte
e Sul da Lagoa. Embora a profundidade da dragagem varie de local para local, não
ultrapassa os 2 m.
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FIG.2
Dragagem da Barrinha

:

A área total afetada pela intervenção de dragagem é de 21 hectares tendo sido
estabelecida uma zona de proteção ao oleoduto, que serve o aeródromo de Maceda. A
zona de proteção no local da antiga ponte, onde o oleoduto se desenvolve, medida a
partir do seu eixo são 25 m para Este e 18 m para Oeste.
Na dragagem serão utilizadas dragas de sucção e repulsão, de pequeno porte que são
as mais adequadas e eficientes no meio aquático da Barrinha de Esmoriz dado que são
autopropulsoras e não ressuspendem quantidades significativas de sedimentos sendo
estes aspirados, juntamente com água, por ação do sistema de sucção.

3.1.2

Locais de Deposição

Os materiais a dragar na Barrinha de Esmoriz serão depositados por repulsão em dois
setores da costa. Para efeito de identificação, os dois esporões situados na vizinhança da
Aberta são designados por esporão Norte e esporão Sul.

Setor Norte
-

Na praia subaérea entre o esporão Norte e a Capela de São João de Paramos
serão depositados 15 x 103 m3 de sedimentos. A área de deposição terá um
comprimento de 250 m e uma largura de 30 m e a cota máxima de 4 m NMM;

-

A partir do topo do esporão Norte serão depositados no mar 50 x 103 m3 de
materiais dragados. Esta deposição, direcionada para norte da infraestrutura, será
feita a partir da saída da tubagem superficial colocada ao longo do esporão.

Setor Sul
-

Na praia subaérea entre o esporão Sul e o esporão seguinte serão depositados
107 x 103 m3 de sedimentos. A área de deposição terá um comprimento de 800 m
e uma largura de 10 m e a cota máxima de 3 m NMM;

-

A partir do topo do esporão Sul serão depositados no mar 100,5 x 103 m3 de
dragados, dos quais 8,5 x 103 m3 correspondem aos solos do substrato de 0,5 m
das áreas de vegetação de acácia e de spartina.
Tal como no caso do esporão Norte, a deposição, direcionada para sul da
infraestrutura, será feita através de uma tubagem superficial colocada ao longo do
esporão.
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3.1.3

Esquema de Repulsão

As dragagens, que conforme acima descrito, serão executadas por dragas de sucção e
repulsão, serão realizadas de forma a que a deposição no Setor Norte seja efetuada
antes da deposição no Setor Sul, reduzindo assim eventuais perturbações sobre as
zonas balneares adjacentes, nomeadamente a Praia de Esmoriz, a sul.
Assim, numa fase inicial, serão dragadas as areias do Setor Oeste da Barrinha de
Esmoriz, nomeadamente as da vizinhança da Aberta, que apresentem uma granulometria
e cor mais compatíveis com areia de praia e que serão conduzidas por uma tubagem até
à zona de deposição na praia no Setor Norte.
A tubagem de transporte dos materiais dragados desenvolver-se-á inicialmente
perpendicularmente à praia, de modo a minimizar a afetação da duna, infletindo depois
para Norte e passando a desenvolver-se paralelamente à linha de costa até à zona do
esporão Norte.
Na zona do esporão Norte, o sistema de transporte de material dragado será dotado de
dispositivos que permitem flexibilizar a operação de repulsão, nomeadamente a alteração
do posicionamento da descarga, para as praias ou para os esporões, em função das
características desse mesmo material, de forma a tornar o processo mais eficaz face aos
objetivos pretendidos.
A tubagem ao longo da praia e do esporão será implantada superficialmente, de forma a
garantir uma melhor verificação do seu estado de manutenção ao longo da obra e em
caso de fugas acidentais, permitir uma rápida intervenção com remoção das areias e
respetivo transporte para o mesmo local onde esteja a decorrer a operação de descarga
no meio marítimo.
Prevê-se ainda a instalação de uma estação de bombagem intermédia, devidamente
vedadas, para garantir a deposição do material nos locais previstos, uma vez que as
distâncias de repulsão ultrapassam a capacidade de bombagem nas dragas.
Para garantir a circulação dos banhistas está previsto um passadiço na zona da praia a
Sul do esporão Norte. O material dragado depositado na praia será espalhado com o
auxílio de bulldozers.
Numa segunda fase, serão repulsadas para o Setor Sul as areias restantes da Barrinha e
o material mais fino. Nas zonas de dragagem em que predomina esta classe de material,
a repulsão será efetuada para o mar, preferencialmente a partir do topo do esporão Sul e
apenas fora do período da época balnear.
A tubagem de transporte dos materiais dragados a partir da zona central da Barrinha
desenvolver-se-á inicialmente ao longo da margem esquerda, reduzindo assim a
interferência com a área envolvente.
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Na zona da extremidade Sul do dique fusível, a tubagem passa a desenvolver-se na
praia, paralelamente à linha de costa, até à área de deposição na praia a Sul do esporão
Sul. Junto ao esporão Sul, o sistema de transporte de material dragado será dotado de
dispositivos que permitem flexibilizar a operação de repulsão, nomeadamente a alteração
do posicionamento da descarga, para as praias ou para os esporões, em função das
características desse mesmo material, de forma a tornar o processo mais eficaz face aos
objetivos pretendidos.
O traçado da tubagem foi estabelecido de modo a garantir a não afetação do sistema
dunar, a minimizar as perturbações sobre as concessões balneares e respetivos
utilizadores, permitindo a circulação dos banhistas até aos apoios de praia, através da
instalação de três passadiços para proteção da tubagem, os quais ficam no enfiamento
de alguns dos passadiços de praia existentes.
A tubagem e modo de implantação terá as características acima descritas para a
deposição no Setor Norte, sendo apenas de referir que neste caso se estima a existência
de duas estações de bombagem intermédia para vencer a distância entre a zona de
dragagem e a zona de deposição.

3.2

Reabilitação do Dique Fusível e Consolidação Dunar

3.2.1

Descrição das Intervenções

A reabilitação do dique – fusível tem como objetivo essencial a manutenção do atual
funcionamento do dique com reposição e reforço do sistema dunar, os quais no seu todo
constituem um sistema que impede a comunicação hidráulica permanente da Barrinha
com o mar.
O Projeto de Execução prevê as seguintes intervenções no dique e dunas adjacentes:
a) Reforço do sistema dunar Norte, numa extensão de 100 m através da
consideração de um núcleo em “geossacos” cheios de areia com o restante
capeamento da duna em areia e restantes 80 m, necessários para remate a Norte
da duna com a topografia existente, realizados integralmente em areia.
Os “geossacos” formam três camadas, apresentando os dois “geossacos” da base
10,0 m de comprimento, 3,5 m de largura e 1,5 m de altura e os “geossacos” da
ultima camada dimensões de 5,0 m de comprimento, 3,5 m de largura e 1,5 m de
altura;
b) Reforço do sistema dunar Sul numa extensão de 55 m através da consideração
de um núcleo em “geossacos” com areia e capeamento com areia e restantes 25
m em areia para remate da duna Sul com a topografia existente;
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c) Substituição da cabeça e construção dos encontros Norte e Sul, através de
uma cortina de estacas com travessas em madeira fundadas à cota -2,8 m (ZH),
com cerca de 9 metros de altura, e cintagem do perímetro com barra em aço inox
80 x 10 mm, com recobrimento interior com geotêxtil e enchimento com areia;
d) Reforço da zona fusível do dique, com uma extensão de 40 m, considerando
um núcleo fixo composto por “geossacos” cheios de areia, do tipo tubo-geotêxtil
com 5,0 m de comprimento, 1,5 m de altura e 3,5 m de largura. A cota de
coroamento do núcleo fixo é de +3,0 m (ZH). O núcleo fixo tem um recobrimento
em areia com uma cota de coroamento de +5,2 m (ZH).

3.2.2

Processo Construtivo

A obra terá início com todos os trabalhos de mobilização de equipamentos e estaleiro, e
trabalhos preparatórios e acessórios, nomeadamente a remoção e limpeza de todos os
sacos de areia existentes na zona do dique, incluindo na zona interior onde se encontram
sacos danificados e espalhados, cujo destino final será de acordo com a legislação
vigente.
A sequência construtiva proposta prevê iniciar a obra de N para S, enraizando o dique a
partir do troço de duna N que ainda se encontra no local. Neste trecho inicial, com cerca
de 80 m, a duna deverá ser exclusivamente em areia, portanto sem sacos nem qualquer
vala, dando-se início logo a seguir ao troço de 100 m de duna com núcleo reforçado com
sacos de areia.
A implantação do novo perfil de dique robustecido requer a execução de uma vala de
escavação, a qual servirá para fundação dos “geossacos” de areia inferiores. Para que
este trabalho possa ser executado convenientemente, será necessário a execução de
uma ensecadeira, a realizar com as areias da referida escavação e areias do interior da
Barrinha, e cujo avanço poderá realizar-se por troços.
A constituição do núcleo em sacos de areia será realizada no sentido ascendente, com a
colocação inicial do saco inferior de 10 m de comprimento.
No processo sequencial de avanço do perfil de duna, que será completado com a
camada de recobrimento em areia, de modo a obter-se o perfil final pretendido de duna
robustecida, uma vez atingido o encontro N, deverá realizar-se a demolição deste e
remoção da cercadura, cabos e demais elementos, dando-se o destino final e eliminação
de acordo com a legislação vigente.
A construção do encontro N da zona fusível consistirá em nova cercadura integral de
diâmetro 5,0 m, em travessas de madeira de 8,8 m, fundadas à cota aproximada -2,8 ZH,
com recobrimento interior em tela geotêxtil, enchimento de areia e cintagem do encontro
com barra de aço inox 80x10 mm.
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O processo construtivo do dique S, incluindo a reconsolidação dunar e o novo encontro
S, será em tudo idêntico ao processo seguido no dique N, aplicando-se inclusivamente o
mesmo perfil-tipo, materiais e metodologia construtiva, sendo preferível que se realize de
S para N, portanto enraizando na duna existente a S e daí progredindo para N.
Quanto à zona do dique fusível, local onde ocorre maior hidrodinamismo, será feita a
ensecagem do trecho entre os encontros N e S, preferivelmente na sua totalidade ou
então por troços.
O recobrimento final, caso necessário, será realizado com areias provenientes dos
prismas de ensecadeira, bem como com areias do interior da Barrinha, consistindo este
na prática no fechamento do dique-fusível, uma operação em tudo similar à realizada nos
anos anteriores.

3.3

Requalificação das Margens da Barrinha e do Cordão Dunar

A Requalificação das Margens da Barrinha e do Cordão Dunar envolve três tipos de
intervenção:
•

Controlo de plantas invasoras, nomeadamente das acácias, da Spartina
versicolor, do chorão e da erva-das-pampas;

•

Plantação da zona marginal da Barrinha com o objetivo de recuperação da
vegetação natural;

•

Conservação e recuperação da vegetação dunar através de intervenções na
envolvente da Barrinha.

Na FIG. 3 apresenta-se a planta geral das intervenções previstas neste âmbito.

3.3.1

Controlo das Plantas Invasoras

O Projeto de Controlo das Plantas Invasoras contempla dois períodos de intervenção:
-

Um período inicial de seis meses;

-

Um segundo período correspondente à implementação do Plano de Manutenção
para o controlo de plantas invasoras, dividido em dois sub-períodos, um de dois
anos e outro de 8 anos.
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a)

Acácias

No primeiro ano, as ações propostas para o controlo das acácias são de três tipos:
•

Nos exemplares de altura superior a 1,5 m proceder ao corte raso do tronco e
aplicação imediata de glifosato sobre o tronco após o corte;

•

Nos exemplares de altura igual ou inferior a 1,5 m, o glifosato deve ser aplicado
por aspersão, sobre as folhas;

•

No único local onde as acácias ocorrem dentro do plano de água da Barrinha
propõe-se o abaixamento da cota de fundo, por escavação do solo. Nestes locais
preconiza-se o corte raso da vegetação existente e, após o corte, a dragagem de
cerca de 50 cm de sedimento, o qual deve ter como destino o do restante
sedimento retirado da Barrinha e lançado ao mar no topo do esporão Sul.

No entanto, tendo em conta que na Barrinha, na generalidade das manchas de acácia
existem exemplares de dimensão maior e menor do que 1,5 m, é proposta que as duas
primeiras metodologias de intervenção acima descritas (corte raso e aspersão) sejam
implementadas nas mesmas manchas.
As ações de controlo de acácia serão complementadas com as ações de recuperação da
vegetação ripícola, as quais permitirão aumentar o ensombramento, contribuindo para o
controlo da regeneração natural das acácias. Este efeito ajusta-se às áreas em que os
módulos de plantação prevêem o uso de espécies perenifólicas, como a Tamargueira
(Tamarix africana) e os pinheiros (Pinus pinaster e P. pinea).
Esta intervenção está prevista realizar-se em março, antes do período de frutificação.
No segundo, quarto, sétimo e décimo ano, as intervenções no controlo das acácias
visam:
-

Remover as plantas jovens que germinaram desde o ano anterior;

-

Efetuar uma segunda aplicação de glifosato nas plantas que no ano anterior
tinham sofrido corte e aplicação de glifosato por pincelagem;

-

Remover as plantas onde foi aplicado glifosato, mas que não morreram com a
primeira intervenção.

A área de aplicação deverá ser a mesma que foi intervencionada no primeiro ano. Esta
área deve ser percorrida, aplicando o herbicida em todos os exemplares de acácia vivos.

14
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b) Erva-das-Pampas
As intervenções previstas para o controle desta espécie invasora no primeiro ano são as
seguintes:
•

maio a junho – Corte de todas as plantas, rente ao solo, com meios mecânicos,
seguida do arranque dos rizomas, uma vez que os tecidos que promovem o
crescimento das folhas estão debaixo do solo;

•

no final de setembro ou outubro – após as primeiras chuvas abundantes, proceder
à plantação do terreno com freixo (Fraxinus angustifolia) e salgueiro preto (Salix
atrocinerea), espécies autóctones, em elevada densidade e proporção de 1:1 por
forma a que o crescimento da erva-das-pampas seja diminuído por competição.

No segundo ano, prevê-se que de maio a junho o terreno seja vistoriado, por forma a
identificar os exemplares que recuperaram a partir dos rizomas. Estes exemplares serão
sujeitos a aspersão de glifosato, nas folhas.

c)

Chorão

O controlo do chorão será efetuado através da remoção manual dos exemplares da
espécie, tendo o cuidado de retirar não apenas a parte aérea mas também a raiz. A
remoção manual tem por objetivo preservar a restante vegetação dunar existente. No
segundo, sexto e décimo anos, propõe-se que a área intervencionada no primeiro ano
seja visitada, procedendo-se ao arranque manual de todos os exemplares de chorão
detetados.
De referir que a invasão por chorão em áreas dunares tem uma intensidade moderada
pelas próprias características do substrato, pelo que as intervenções poderão ser
espaçadas.

d) Spartina versicolor
As populações de Spartina versicolor localizam-se em áreas próxima da Barrinha, que
irão ser dragadas, pelo que estas áreas foram integradas no Projeto de Dragagem. A
dragagem irá até 50 cm de profundidade, valor que garante a remoção dos rizomas das
plantas.
No segundo ano e futuros não se preveem ações de manutenção da Spartina versicolor
porque não existe evidência que esta planta tenha condições para vir a tornar-se um
problema ecológico grave para a Barrinha.
Além disso, esta espécie ocorre em muitos locais em baixa densidade e não se
conhecem outros métodos eficazes de controlo que não obriguem a uma alteração da
cota do fundo.
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3.3.2

Requalificação das Margens da Barrinha

As ações de controlo de espécies exóticas invasoras serão complementadas com as
ações de recuperação da vegetação natural através da plantação de espécies ripícolas,
nos locais onde se prevê a remoção de espécies invasoras como a acácia e a erva-das-pampas.
Os módulos de plantação considerados na requalificação das margens da Barrinha
foram:
Modulo 1 – Vegetação ripícola dulçaquícola. Módulo de vegetação adaptado a solos
com compensação hídrica, sem intrusão salina. Será constituída por árvores (Amieiro,
Freixo e Salgueiro-preto) e arbustos (Pilriteiro e Sabugueiro).
Modulo 2 – Junto ao estacionamento do recinto da feira no município de Ovar. Para
este local foi planeado um módulo de plantação que inclui árvores (Freixo, Salgueiropreto e Salgueiro-branco) e arbustos (Pilriteiro, Sabugueiro e Sanguinho).
Módulo 3 – Vegetação sub-halófila. Módulo de plantação com uma única espécie
adaptada a solos com compensação hídrica e alguma intrusão salina. É constituído
exclusivamente pela Tamargueira.
Módulo 4 – Pinhal-bravo de enquadramento. Constituído por uma mancha de Pinheiro-bravo e Pinheiro-manso.
Módulo 5 – Plantações nos locais de controlo da erva-das-pampas, com Freixo e
Salgueiro-preto.

3.3.3

Recuperação e Requalificação da Vegetação Dunar

A recuperação e requalificação da vegetação dunar na zona da Barrinha de Esmoriz
envolve os seguintes tipos de intervenção:
-

Ordenamento dos acessos à praia, com vedação do acesso à zona dunar através
da colocação de passadiços e alterações às acessibilidades existentes;

-

Colocação de painéis informativos no passadiço de acesso à praia e na frente de
praia solicitando aos visitantes para evitarem aceder ao cordão dunar fora dos
caminhos;

-

Colocação de uma paliçada na zona dunar Sul da Barrinha.

De salientar que os levantamentos de campo efetuados no âmbito do Projeto de
Execução permitiram verificar uma melhoria do estado de conservação dos ecossistemas
dunares, nomeadamente da área ocupada pela espécie Jasione lusitanica.
As paliçadas a colocar na zona dunar, a Sul da Barrinha serão constituídas por feixes de
vime ou de canas, com duas fiadas paralelas, separadas de 3 m, que terão como função
impedir o atravessamento das dunas, a retenção de areia e a fixação de vegetação.
18
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3.4

Percursos e Zonas de Estada e Lazer

A área de intervenção está inserida no Sítio de Importância Comunitária (SIC) da
Barrinha de Esmoriz, pretendendo-se com os percursos e áreas de lazer propostos
sensibilizar e educar a população para os valores naturais e patrimoniais presentes e
para a sua preservação.
Este objetivo será potenciado pela presença destas infraestruturas ao longo da Barrinha
de Esmoriz, articuladas com as áreas urbanas e passadiços existentes, conforme
descrito nos pontos seguintes.

3.4.1

Percursos e Pontes

A rede de percursos articula-se com a rede municipal de ciclovias e com a estação de
caminho-de-ferro, sendo de natureza mista ao combinar a circulação pedonal e ciclável.
Os percursos têm todos 2 metros de largura e variam entre pavimento assente sobre o
terreno ou estruturas sobrelevadas, nomeadamente passadiços em madeira,
dependendo da cota de implantação e dos níveis de máxima cheia, sendo estas
estruturas mais dominantes na área húmida da Barrinha de Esmoriz.
Os percursos serão executados em materiais com a máxima capacidade de
permeabilidade e de durabilidade, adaptadas à topografia do local, integrando as
seguintes ligações:
•

Ligação à Ciclovia proposta de Ovar - com um percurso paralelo à zona da feira,
contornando a zona urbana, e que se estende à Travessa da Barrinha, confinando
com um percurso já existente. Este percurso é essencialmente composto por um
passadiço de madeira sobrelevado, garantindo a sua implantação sempre acima
das cotas de cheia.
Um pequeno troço deste percurso, junto às habitações, é executado em saibro
estabilizado em tom areia, de modo a integrar-se melhor na paisagem envolvente
e reduzir a sua refletância e a emissão de poeiras, bem como a sua manutenção.
Ao longo do percurso será efetuado um atravessamento sobre a Vala de Maceda.

•

Passadiço sobrelevado a ladear a Zona Poente da Barrinha - localizado no
concelho de Ovar, articula a zona de praia, através de um passadiço existente,
com a zona de atravessamento da Barrinha pelo lado poente, sempre ao longo da
sua margem, próxima do dique fusível.
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•

Percurso Sobrelevado que liga, através da Ponte de Atravessamento da Barrinha,
a um Percurso no concelho de Espinho - executado em passadiço de madeira
sobrelevado, com guarda em madeira, e com cotas de implantação sempre acima
das cotas de cheia.
A ponte que atravessa a Barrinha corresponde a um equipamento fixo em
estrutura lamelada, com um vão de 38 metros sem pilares, assente nas margens
em fundações de betão cravadas com micro-estacas. O assentamento da ponte
apresenta um afastamento de 4 m face às estruturas da antiga ponte.

•

Percurso de acesso à praia no Concelho de Espinho - apresenta um
desenvolvimento perpendicular à linha de costa, tendo, entre outros objetivos,
evitar o pisoteio das dunas. Fará a ligação do passadiço existente e construído
pelo município de Espinho à praia. Este passadiço será sobrelevado em madeira.

•

Percursos no troço a Nascente da Barrinha - estabelece a ligação entre os dois
concelhos e a zona de estação de caminho-de-ferro. Este percurso será
executado em passadiço sobrelevado. Inclui duas pontes curvas, que atravessam
a Vala de Maceda, a sul, e o Rio Lamas, a norte.

O Projeto contempla uma Ponte de Atravessamento da Barrinha e três Pontes Curvas
com as seguintes características:

20

•

A Ponte de Atravessamento da Barrinha é uma estrutura com 38 metros de
comprimento entre apoios, composta por duas vigas em arco de madeira. O piso
é em deck, com largura de 1,40 metros. A guarda é composta por prumos,
travessas e corrimão em madeira. Relativamente às fundações, a solução
proposta é composta por maciços de fundação, em betão armado, fundados em
micro-estacas verticais e inclinadas.

•

Três Pontes Curvas com estrutura em madeira e com 13,5 metros de
comprimento entre apoios e 2,0 m de largura. As fundações destas pontes serão
conforme acima indicado para a Ponte de Atravessamento da Barrinha.
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3.4.2

Outras Infraestruturas

Os percursos estão articulados com infraestruturas existentes e previstas nomeadamente
com:
•

Um Observatório de Aves localizado no concelho de Ovar, o qual será construído
em madeira. Constitui uma estrutura fechada com um acesso através de 2
degraus e inclui janelas para observação;

•

Duas Zonas de Estar sobrelevadas em madeira associadas aos pórticos de
entrada, localizados a Norte e a Sul, no início dos percursos propostos;

•

Um pequeno Cais Flutuante para uma embarcação não motorizada para
monitorização/visitação da zona húmida. Esta estrutura será em madeira
dispondo de uma ponte de acesso;

•

Três Parques de Estacionamento denominados:
-

Parque de estacionamento de Espinho localizado no concelho de Espinho, na
proximidade do aeródromo e com uma capacidade para oito automóveis;

-

Parque de estacionamento da estação de caminho-de-ferro situado no
concelho de Ovar, na Rua da Estação de Caminho-de-ferro, e com uma
capacidade de estacionamento para dez automóveis;

-

Parque de Estacionamento do Recinto da Feira (Ovar) localizado no concelho
de Ovar, e tal como o nome indica situado no Recinto da Feira de Ovar. Tem
uma capacidade de estacionamento para vários automóveis.

Os estacionamentos serão em grelhas de enrelvamento, com enchimento em
material drenante, sendo a marcação de lugares de estacionamento executada
com fiada simples de cubo de granito. A iluminação será enquadrada e pouco
intrusiva.

3.5

Cronograma das Intervenções

De acordo com o Cronograma da Obra prevê-se que todas as intervenções do projeto
decorram entre Maio e Outubro de 2015. No caso das operações de dragagem e
deposição do material dragado de modo a minimizar os impactes nas praias prevê-se
que:
-

A deposição de areias dragadas na praia emersa a norte do esporão Norte
decorra em maio de 2015;

-

A repulsão do material dragado para o mar a partir do topo do esporão Norte
decorra no período entre maio e junho de 2015;
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-

A repulsão para o mar a partir do topo do esporão Sul ocorra de maio a agosto de
2015;

-

A deposição de areias dragadas na praia emersa a sul do esporão Sul decorra
durante o período de julho a setembro de 2015;

-

A repulsão do substrato afeto às áreas de espécies exóticas nas margens da
Barrinha para o mar a partir do topo do esporão Sul ocorra de agosto a setembro
de 2015.

De referir ainda que entre Março e Outubro de 2016 prevê-se a realização de ações de
controlo de espécies infestantes integradas na requalificação das margens e do cordão
dunar.

3.6

Estaleiro e Acessos

Estão previstos dois estaleiros, um localizado numa área situada a Sul da Barrinha de
Esmoriz, mais concretamente na atual área do recinto de feira, e outro estaleiro de menor
dimensão na periferia Norte da Barrinha, na área do parque de estacionamento de
Espinho.
Durante a obra serão utilizados acessos existentes.

24
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4.

CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUÇÃO COM A DECLARAÇÃO DE
IMPACTE AMBIENTAL

A aprovação da Alternativa 1 de dragagem do Projeto de Requalificação e Valorização do
“Sítio” da Barrinha de Esmoriz escolhida pela Comissão de Avaliação foi condicionada à
integração no Projecto de Execução das recomendações e medidas apresentadas na
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a que se tentou dar o devido cumprimento, com
base:
•

Na realização de estudos específicos nomeadamente de Caracterização dos
sedimentos a dragar na Barrinha de Esmoriz, Levantamento topo-hidrográfico da
lagoa, Estudo de monitorização da lampreia-de-riacho (Lampetra planeri) e
Estudo que permita cientificamente comprovar a caracterização das águas de
escorrência da drenagem superficial e lixiviação subterrânea do depósito de
dragados e caracterização das águas subterrâneas das imediações da Barrinha
de Esmoriz;

•

No desenvolvimento dos Projetos de Execução das várias intervenções
integrando as medidas de minimização consideradas necessárias para minimizar
os respetivos impactes ambientais;

•

Na integração das medidas de minimização específicas da fase de construção
nas Cláusulas do Caderno de Encargos da Obra.

Nesta fase, em resultado dos estudos de detalhe desenvolvidos foram introduzidas
alterações no Projeto de Execução, que permitiram a minimização de impactes e
melhorias do ponto de vista global do projeto.

4.1

Alterações Introduzidas no Projeto de Execução

O Projeto de Execução face ao Anteprojeto apresenta as alterações a seguir descritas:
•

Diminuição da área de dragagem que passou de 27,7 hectares (Alternativa 1 do
Anteprojeto) para 21 hectares e consequente redução do volume de dragagem de
301 x 103 m3 para 272 x 103 m3 de sedimentos;

•

Eliminação da área de deposição de dragados, localizada a Norte da Barrinha,
com cerca de 7,5 hectares e uma cota de coroamento de +6,1 m (ZH);

•

Eliminação das duas áreas de deposição das areias escavadas. Uma
localizada no cordão dunar, entre a duna artificial existente a Norte da Aberta e o
esporão Norte com uma área de 4,0 hectares e uma cota de coroamento de
+7,0 m (ZH). A outra área situada a Sul do esporão Sul com uma cota de
coroamento similar à do esporão;
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•

Criação de duas zonas na praia de deposição dos materiais dragados, que
reúnem condições para reforço da praia e que por isso não serão lançados ao
mar. Uma das áreas ficará localizada a Norte do esporão Norte da Barrinha e terá
uma área de 0,75 hectares. A outra zona ficará situada a Sul do esporão Sul e
disporá de uma área com aproximadamente 0,8 hectares;

•

Deposição no mar através do topo do esporão Norte de 50 x 103 m3 de
materiais dragados e deposição no mar através do topo do esporão Sul de
107 x 103 m3 de materiais dragados.
Na FIG. 5 apresenta-se, em termos espaciais, as intervenções acima indicadas
previstas no Anteprojeto e as do Projeto de Execução ao nível da dragagem e
destino dos materiais dragados.

•

Alteração das áreas de intervenção para controlo das espécies invasoras
(acácias, erva-das-pampas, chorão e Spartina versicolor) e de plantação da
vegetação ripícola.
Nas FIG. 6 e FIG. 7 apresentam-se as áreas de intervenção previstas no
Anteprojeto face ao Projeto de Execução.

•

Alterações ao nível dos percursos e zonas de estada e lazer, nomeadamente
a eliminação do Quiosque, introdução de dois pórticos de entrada no início dos
percursos norte e sul, relocalização do Parque de Estacionamento de Ovar,
alteração da tipologia de alguns passadiços que em fase de Anteprojeto eram
assentes à cota do terreno e que no Projeto de Execução passam a estar
sobrelevados e introdução de um passadiço de ligação à praia.
Na FIG. 8 apresentam-se as alterações do Projeto de Execução face ao
Anteprojeto no caso dos percursos e zonas de estada e lazer.

Adicionalmente, o Projeto de Execução considerou a alteração da cota de coroamento
do núcleo fixo do dique fusível, que passou de +3,5 m (ZH) no Anteprojeto para +3,0 m
(ZH).
De igual modo, na estrutura fixa do dique fusível e na consolidação das dunas Sul e
Norte são utilizados “geossacos” do tipo geotêxtil com 20 e 40 m3 de capacidade em vez
dos sacos “big-bag” de 1 m3 previstos no Anteprojeto, por forma a robustecer esta
importante estrutura de proteção costeira.

A maioria das alterações no Anteprojeto é resultado da necessidade de dar resposta às
solicitações ou preocupações expressas na DIA emitida, sendo de assinalar a alteração
do projeto no que respeita ao destino dos dragados que resultou da campanha de
monitorização da qualidade dos sedimentos realizada após emissão da DIA, que
conduziu à eliminação de intervenções previstas e sua substituição por outras.
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4.2

Estudos Específicos Desenvolvidos

No âmbito do Projeto de Execução foram desenvolvidos os estudos a seguir indicados e
cujas conclusões levaram a alterações face ao Anteprojeto:
•

Estudo de caracterização dos sedimentos nas áreas a dragar da Barrinha de
Esmoriz;

•

Levantamento topo-hidrográfico da lagoa;

•

Estudo de monitorização da lampreia-de-riacho (Lampetra planeri) na área de
estudo;

•

Estudo que permita cientificamente comprovar a caracterização das águas de
escorrência da drenagem superficial e lixiviação subterrânea do depósito de
dragados e caracterização das águas subterrâneas das imediações da Barrinha
de Esmoriz.

4.2.1

Caracterização dos Sedimentos Presentes nas Áreas de Dragagem da
Lagoa

Foi realizada uma campanha de recolha e caraterização da qualidade dos sedimentos na
Barrinha de Esmoriz no dia 24 de setembro de 2014, nos termos da Portaria n.º
1450/2007, de 12 de novembro.
Nesta campanha de monitorização foram recolhidas um total de 46 amostras de
sedimentos em 12 estações de amostragem distribuídas ao longo da área a ser alvo de
dragagem, com vista à sua caracterização físico-química. Nas doze estações de
monitorização foram recolhidos carotes verticais contínuos até no máximo 2,0 metros de
profundidade, tendo posteriormente sido subdivididos em 4 ou 5 amostras
representativas de 50 ou 40 cm, respetivamente.
Quanto à classificação textural, verifica-se que as amostras de sedimentos apresentam
maioritariamente a classificação Arenoso, constituindo 46% das amostras, e a
classificação Franco-Arenoso, obtida em 35% das amostras.
Em relação ao grau de contaminação dos sedimentos, verifica-se que 43 amostras
sedimentos inserem-se na Classe 1 definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12
novembro, a qual corresponde a material dragado limpo que pode ser depositado
meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação
praias sem normas restritivas.

de
de
no
de

As restantes 3 amostras de sedimentos inserem-se na Classe 2, a qual corresponde a
material dragado com contaminação vestigiária, que pode ser imerso no meio aquático
tendo em atenção as características do meio recetor e o uso legítimo do mesmo.
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Face aos resultados da campanha de caracterização dos sedimentos presentes nas
áreas da lagoa que serão alvo de dragagem no âmbito do Projeto de Execução,
concluiu-se que o material dragado poderia ter como destino o enchimento de
praias e a deposição no mar, contribuindo deste modo como medida de mitigação
dos efeitos da erosão costeira que se têm feito sentir com particular relevância no
trecho do litoral onde se insere a Barrinha.
Tendo em conta os resultados da nova caracterização dos sedimentos na Barrinha de
Esmoriz, a deposição dos dragados numa área específica (Área de Deposição dos
Dragados), como previsto no Anteprojeto, deixou de se justificar, tendo sido definidos
destinos para o material dragado distintos dos previstos no Anteprojeto.
Assim, devido à boa qualidade química dos sedimentos a dragar (Classe 1 e
pontualmente Classe 2), assim como ao seu reduzido teor em argila e silte, no Projeto de
Execução, estes materiais passaram a ser depositados em dois setores da costa,
nomeadamente, a norte do Esporão Norte, entre este e a capela de S. João de Paramos
(Praia de Paramos) e a sul do Esporão Sul até ao esporão imediatamente a sul (Praia de
Esmoriz) bem como no mar, através da sua deposição no topo dos Esporões Norte e Sul,
sendo eliminada a Área de Deposição dos Dragados prevista no Anteprojeto.

4.2.2

Levantamento Topo-Hidrográfico da Lagoa

Em setembro de 2014 foi realizado o levantamento topo-hidrográfico da lagoa, o qual
incidiu sobre uma área com cerca de 25 ha da Barrinha de Esmoriz.
Com base nos resultados obtidos e da análise comparativa entre os levantamentos topo-hidrográficos da Barrinha de Esmoriz realizados em 2014 e 2010 constatou-se que:
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•

Ausência de alteração das cotas em praticamente todo o corpo de água interior e
no setor leste do canal que lhe é contiguo e que faz a ligação ao local do dique
fusível (e ao mar);

•

Forte erosão no setor ao longo da linha de costa e no local e vizinhança do dique
fusível;

•

Tendências erosivas das margens do referido canal, com maior expressão na
margem norte, bem como num trecho de margem do interior do corpo de água no
setor sudoeste;

•

Fortes acumulações no setor do cordão dunar situado em adjacência ao setor
frontal erodido;

•

Dois setores de depósito situados a norte e a sul do trecho terminal do canal.
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Tendo em conta os volumes apurados para o assoreamento e para a erosão, o balanço
dos processos de assoreamento-erosão para o domínio que foi objeto de ambos os
levantamentos apontam para um valor negativo de cerca de 9 000 metros cúbicos,
ou seja, para uma diminuição do volume de sedimentos na totalidade do domínio
analisado.

4.2.3

Monitorização da Lampreia-de-riacho (Lampetra planeri)

Foi realizado um estudo para demonstrar a presença ou ausência da Lampreia-de-riacho
(Lampetra planeri) na área de estudo, o qual decorreu no mês de novembro de 2014.
A área de incidência do trabalho foi a área da Barrinha de Esmoriz, alvo das ações de
dragagem previstas no Projeto de Execução, tendo-se incluído também os troços
adjacentes das duas linhas de água afluentes principais, o rio de Lamas, que desagua
no lado norte da lagoa e a Vala de Maceda, que desagua no seu lado sul.
De forma a perceber-se se há registos passados ou presentes de lampreias na Barrinha,
foram também realizados inquéritos a pescadores locais.
Os resultados da monitorização da lampreia não confirmaram a ocorrência da espécie na
Barrinha de Esmoriz, pelo que qualquer intervenção decorrente dos trabalhos
relacionados com as dragagens previstas para a Barrinha não irá ter um efeito direto
nesta espécie.
O único registo de ocorrência da espécie foi na Vala de Maceda, a cerca de 700 metros
da área a ser intervencionada, levando a crer que a sua distribuição não atinge a área da
Barrinha. De facto, a distribuição desta espécie dulciaquícola para jusante estará limitada
pela salinidade, substrato e outras características do meio que podem condicionar a sua
presença.

4.2.4

Caracterização das Águas de Escorrência da Drenagem Superficial e
Lixiviação Subterrânea do Depósito de Dragados e Caracterização das
Águas Subterrâneas das Imediações da Barrinha de Esmoriz

Embora o estudo realizado de caracterização de sedimentos a dragar tenha conduzido a
que no Projeto de Execução não seja considerada a Área de Deposição de Dragados
prevista no Anteprojeto, uma vez que os sedimentos a dragar apresentam qualidade
compatível com a sua deposição na praia e no mar, após a emissão da DIA não havia
conhecimento deste facto, pelo que foram realizadas análises laboratoriais aos eluatos
dos sedimentos recolhidos nos pontos onde se previa maior nível de contaminação.
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Assim, foram realizados ensaios laboratoriais de caracterização físico-química de três
amostras de eluatos de sedimentos provenientes de três estações de monitorização na
Barrinha de Esmoriz com o objetivo de se comparar esses resultados com os resultados
obtidos nestas mesmas estações de monitorização para as amostras de sedimentos
recolhidas.
Da comparação dos resultados obtidos de concentração de poluentes nos eluatos com os
obtidos nos sedimentos, verificou-se que os primeiros são significativamente inferiores
para todos os parâmetros analisados, o que é indicativo de que não existe uma
transferência significativa do meio sedimentar para o meio líquido.
Face ao exposto, não seria expetável que as águas de escorrência da drenagem
superficial e lixiviação subterrânea da “Área de Deposição de Dragados” considerada no
âmbito do Anteprojeto originasse impactes negativos nos valores naturais presentes, quer
na fase de construção/obra, quer na fase de exploração.
O proponente, no sentido de melhor clarificar as suas opções (de Anteprojeto), realizou
ainda uma caracterização de quatro amostras das águas subterrâneas das imediações
da Barrinha de Esmoriz, mais concretamente no subsolo do terreno onde se previa a
deposição do material a dragar.
Os resultados obtidos permitiram concluir que as concentrações de poluentes registadas
nas águas subterrâneas analisadas cumprem de um modo geral os valores limite
definidos na legislação, os quais são exigentes pois constituem requisitos de qualidade
para águas destinadas à produção de água para consumo humano.
Apenas numa amostra se constatou que a concentração de níquel excede a NQAMA
(C5) definida no Anexo III – Normas de Qualidade Ambiental (NQA) para substâncias
prioritárias e outros poluentes, do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro e noutra
o teor de cádmio excede a NQA-CMA (C7) definida no mesmo anexo do referido decreto-lei.
É de fazer a ressalva que o valor limite deste diploma legal para o cádmio pode ir de 0,45
a 1,5 µg/L, consoante a dureza da água, e na comparação considerou-se a situação mais
exigente.
No entanto, e conforme acima referido, o Projeto de Execução, face à caracterização
atual dos sedimentos provenientes da Barrinha, não considerou a “Área de Deposição de
Dragados”, pelo que os impactes associados a esta intervenção são inexistentes.
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4.3

Reavaliação de Impactes

No desenvolvimento do Anteprojeto a Projeto de Execução foram efetuados um conjunto
de alterações cujo impacte ambiental importou reavaliar em termos comparativos para
cada um dos descritores ambientais.
Em termos globais, a reavaliação de impactes desenvolvida permitiu constatar que as
alterações introduzidas no Projeto face ao Anteprojeto permitiram minimizar ou anular
alguns dos impactes ambientais identificados no EIA.
A maioria dos impactes negativos identificados para o Projeto de Execução, tal como
acontecia para o Anteprojeto, ocorrem na fase de construção mas de um modo geral
apresentam uma magnitude inferior face ao estimado no EIA para o Anteprojeto em
virtude principalmente da eliminação da “Área de Deposição de Dragados”.
Esta situação verificou-se essencialmente ao nível dos descritores geologia, solos e uso
do solo, recursos hídricos, qualidade da água subterrânea e sedimentos, sistemas
ecológicos terrestres, paisagem e património.
Decorrente das alterações do projeto que passou a envolver a deposição de parte dos
dragados no mar através do topo dos esporões norte e sul da Aberta da Barrinha, a
reavaliação de impactes identificou impactes ao nível da qualidade da água do mar,
ecossistemas marinhos e socioeconomia que não estavam previstos para o Anteprojeto.
Para a minimização destes impactes foram adotadas algumas medidas de minimização
em fase de obra assim como previstos programas de monitorização, que em conjunto
contribuirão para minimizar a sua magnitude.
Concluiu-se assim que o Projeto de Execução constitui globalmente uma melhoria face
ao Anteprojeto, apresentando-se ambientalmente viável.
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5.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL

No Projecto de Execução foram consideradas várias medidas de minimização em função
da avaliação de impactes do projecto.
Para a fase de construção foram definidas medidas de minimização específicas que
integram o Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem aplicadas pelo Empreiteiro.
Para a fase de exploração foram desenvolvidos os projectos das medidas de
minimização relativos à integração paisagística e proteção luminosa.
Foram também apresentados programas de monitorização para as fases de construção e
exploração com vista ao controlo de alguns aspectos ambientais que asseguram a
confirmação da avaliação dos impactes do projeto realizada.
Encontra-se prevista a monitorização para os seguintes descritores ambientais:
•

Geomorfologia;

•

Qualidade da Água Superficial;

•

Qualidade dos Sedimentos;

•

Flora, Vegetação e Habitats;

•

Avifauna;

•

Ecossistemas Aquáticos.

Os programas elaborados asseguram o cumprimento do disposto na Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril, tendo para cada um destes descritores sido definidos os
parâmetros a monitorizar, os locais e frequência de amostragem, as técnicas e métodos
de análise e a periodicidade dos relatórios.
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6.

CONCLUSÕES

No presente Resumo Não Técnico descrevem-se as principais características do Projecto
de Execução desenvolvido e as alterações introduzidas face à fase de Anteprojeto,
demonstrando-se a sua conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA).
Durante a fase de Projeto de Execução foram elaborados novos estudos no sentido de
ser dado cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA, tendo-se desenvolvido o
projeto em função dos resultados obtidos.
O RECAPE desenvolveu e sistematizou também as medidas de minimização que são
parte integrante do Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem respeitadas pelo
Empreiteiro.
Foram também propostos vários Planos de Monitorização Ambiental, designadamente
em relação à Geomorfologia, Qualidade da Água Superficial, Qualidade dos Sedimentos,
Flora, Vegetação e Habitats, Avifauna e Ecossistemas Aquáticos, que pretendem
salvaguardar situações de impacte negativo, avaliar a eficácia das medidas propostas, e
assegurar que as medidas preconizadas e postas em prática são eficazes e permitem
reduzir os impactes identificados.
Em síntese, considera-se que as alterações e os estudos realizados nesta fase de
projecto, as medidas de minimização de impacte propostas para a fase de construção e
de exploração e os Planos de Monitorização Ambiental, asseguram a minimização de
impactes desejada e a conformidade do Projecto de Execução com as condições
estabelecidas na DIA.
Perante o exposto considera-se que o Projeto de Execução do Projeto de Requalificação
e Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz se encontra em conformidade com a
respetiva DIA, dando assim cumprimento à legislação em matéria de Avaliação de
Impacte Ambiental.
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