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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, a empresa Polis Litoral Ria de Aveiro, SA, 

submeteu no módulo LUA da plataforma SILIAMB, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto 

de Execução (RECAPE) Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na 

Ria de Aveiro, que incide em especifico sobre os Canais de Ovar até Carregal, de Ovar até Pardilhó, da 

Murtosa, de Ílhavo, Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria. 

O presente projeto de execução refere-se em específico aos Canais de Ovar até ao Carregal, Ovar até 

Pardilhó, Murtosa, Ílhavo, Lago do Paraíso e Zona Central da Ria, concluindo-se com a sua 

apresentação, e na sequência de um primeiro RECAPE elaborado para o Canal de Mira (Maio de 2017), 

a globalidade da avaliação do projeto de intervenção na Ria de Aveiro. 

Para a Barrinha de Mira foi apresentado à Autoridade de AIA, em Julho de 2016, o RECAPE, tendo a 

respetiva Declaração de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) sido emitida em 26 

de outubro de 2016. A obra encontra-se atualmente em curso. 

Foi decisão do proponente apresentar RECAPE individualizados para cada um dos projetos (Barrinha 

de Mira e as três zonas em que se agruparam os diferentes canais da Ria de Aveiro (Canal de Mira; 

Canais de Ovar até Carregal e até Pardilhó e Canal da Murtosa; Canal de Ílhavo, Canais do Lago do 

Paraíso e da Zona Central da Ria)), uma vez que sendo a intervenção muito extensa (em 8 zonas / 

canais), sujeita a empreitadas distintas, com tempos de execução diferentes, obtém-se assim uma 

maior agilização na sua implementação e concretização. 

A DIA favorável condicionada, emitida em 19 de abril de 2106, para o projeto em fase de anteprojeto 

definiu um conjunto de medidas a considerar no Projeto de Execução e a sua verificação através da 

elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), para 

apresentação e verificação da Autoridade de AIA. 

O primeiro RECAPE - Barrinha de Mira, apresentado em julho de 2016, obteve a respetiva Declaração 

de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) emitida em 26 de outubro de 2016. 

O principal objetivo do RECAPE Técnico é assim o de verificar a conformidade ambiental do projeto de 

execução para a intervenção no Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até ao Pardilhó, Canal da 

Murtosa, Canal de Ílhavo, Canais do Largo Paraíso e Canais da Zona Central da Ria, face às 

condicionantes e medidas indicadas na DIA. 

Face ao exposto, a presente avaliação diz respeito ao Projeto de Execução da Transposição de 

Sedimentos para a Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro:- Canais de Ovar até 

Carregal, de Ovar até Pardilhó e Canal da Murtosa; - Canal de Ílhavo, Canais do Lago do Paraíso e Canais 

da Zona Central da Ria, o qual, efetuou os ajustamentos necessários ao anteprojeto, de forma a dar 

cumprimento ao exigido na DIA, nomeadamente no que se refere aos locais das dragagens, bem como 

aos locais de deposição dos sedimentos dragados, de modo a assegurar que a maior parcela dos 

mesmos é depositada em zonas de margem, contribuindo para o seu reforço, e para a prevenção de 

situações de risco e de perda de território com valor natural e/ou económico. 
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A APA, como autoridade de AIA, enviou o RECAPE aos membros da Comissão de Avaliação (CA) 

nomeada no âmbito do procedimento de AIA, para verificação da conformidade do Projeto de 

Execução com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

A referida CA é constituída pelos seguintes elementos: 

• APA (alínea a)): Eng.ª Dora Beja (preside a CA) e Arqt.ª Vânia Vassalo 

• APA (alínea a)): Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública) 

• APA/ARH Centro (alínea b)): Dr.ª Teresa Carvalho 

• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (alínea c)): Dr. Luís Leitão 

• Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) (alínea d)): Dr. Pedro Barros 

• Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) (alínea e)): Dr. Luís Rebêlo 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Eng.ª 

Madalena Ramos 

• Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN): Arq.º João Jorge 

•  

O RECAPE, objeto da presente análise, é constituído por: 

• Volume I – Resumo Não Técnico 

• Volume II – Relatório Técnico 

2. PROJECTO DE EXECUÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS PARA A OTIMIZAÇÃO DO 
EQUILÍBRIO HIDRODINÂMICO NA RIA DE AVEIRO: - CANAIS DE OVAR ATÉ CARREGAL, DE OVAR 
ATÉ PARDILHÓ E CANAL DA MURTOSA; - CANAL DE ÍLHAVO, CANAIS DO LAGO DO PARAÍSO E 
CANAIS DA ZONA CENTRAL DA RIA 

2.1. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados na descrição do 

projeto do RECAPE. 

O projeto abrange território dos concelhos de Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, 

Ovar e Vagos. Prevê em fase de Projeto de Execução, para os canais em análise, um volume total de 

sedimentos dragados e a depositar nestes canais que totalizam 736 768 m3 a ser realizado numa 

extensão da ordem dos 85 km. O esboço corográfico encontra-se no Anexo 1. 

O projeto insere-se no Sítio de Importância Comunitária (SIC) Ria de Aveiro, na área existem duas Zonas 

de Salvaguarda do Património Subaquático. 

De acordo com os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho do Litoral (GTL), no âmbito do 

relatório realizado relativo à gestão da zona costeira (“Gestão da Zona Costeira. O Desafio da 

Mudança”, Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral, dezembro de 2014), conclui-se que toda a costa 

na zona de influência do projeto constitui uma área sujeita a fenómenos erosivos bastante intensivos, 

sendo importante a realização de ações de alimentação artificial do litoral. 

A intervenção preconizada nos canais em análise assumem um caráter claramente multifatorial, sendo 

de destacar os principais objetivos que se pretendem atingir com a sua concretização. Pretende-se 

promover os usos e vivências da Ria de Aveiro, através do desenvolvimento das atividades ligadas à 
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Ria, designadamente o turismo e o lazer, a navegabilidade e o acesso aos cais, o recreio náutico, as 

atividades desportivas dos clubes, a pesca e a aquicultura, etc. 

Para tal, será necessário realizar a transposição de sedimentos nos canais e ligações aos cais que 

confinam com estes canais, para otimização do equilíbrio hidrodinâmico na Ria de Aveiro, bem como, 

reforçar as margens da Ria de Aveiro, em zonas de cotas baixas ameaçadas pelo avanço das águas, 

protegendo assim essas margens contra riscos de inundação; e, realizar intervenções com caráter 

estrutural e impacte sistémico, de modo a contribuir para a redução da erosão, promovendo a 

reposição do equilíbrio na dinâmica sedimentar.  

Deste modo, contribui-se para a proteção da Ria e das suas populações face aos riscos de erosão 

marginal e de inundações fluviais, intervindo com o objetivo da proteção e conservação das margens 

da Ria, antecipando riscos e cenários potenciados pelas alterações climáticas, através de soluções 

inteligentes, eficientes e resilientes de proteção e retorço de margens. 

2.2. ALTERAÇÕES AO PROJETO 

Decorrente das condições impostas na DIA foram propostos em Projeto Execução os seguintes ajustes: 

Desassoreamento 

Quanto à solução de desassoreamento foi adotado o Cenário 1 do Anteprojeto, conforme definido na 

DIA, embora a necessidade de realizar ajustes, que determinaram uma diminuição do volume de 

dragagem (736.768 m3) relativamente ao previsto em Anteprojeto (916.986 m3). Tal resultou da 

impossibilidade de dragagem nos locais onde ocorrem achados arqueológicos e nos troços 2.3.B e 2.4 

no Canal de Ovar até ao Pardilhó, por se verificar existência de sedimentos com classes 3 e 4 de 

contaminação nos termos da Portaria n.º1450/2007 e da alteração da escala de trabalho. 

O projeto agora apresentado refaz o cálculo do volume de terras a dragar após o detalhamento das 

geometrias a nível de projeto, nomeadamente através de ajuste de larguras dos rastos e retificação de 

taludes de dragagem dos esteiros, concluindo que os volumes finais a dragar são inferiores aos 

previstos na fase de anteprojeto conforme se pode verificar no quadro abaixo (retirado do relatório 

técnico). 

Quadro1-Volumes de Dragagem – Anteprojeto / Projeto de Execução 
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Deposição dos sedimentos dragados 

Quanto aos locais de deposição e considerando os 56 depósitos previstos em Anteprojeto, foram 

eliminados 37 e mantidos 47, entre depósitos ajustados (27) e novos depósitos (20), sendo a área de 

ocupação mais alargada (110 ha face a 95 ha) por imposições da própria DIA, com a deposição a fazer-

se preferencialmente em área imersa de Domínio Publico Marítimo (DPM) e só em casos justificados 

no leito da Ria. 

No Canal de Ovar até ao Carregal, de acordo com o RECAPE, foram eliminados 9 depósitos (OV0, OV1, 

OV2, OV7, OV8, OV9, OV10, OV11 e OV12) e mantidos, com ajustamentos, 4 depósitos (OV3, OV4, OV5 

e OV6), todos com o objetivo de combate à erosão dos terrenos marginais para cumprimento da 

Condicionante n.º 5 da DIA, sendo que o depósito OV6 é mantido, tal como indicado especificamente 

pela DIA.  

Foram ainda criados quatro novos locais OV1(n), OV2(n), OV7(n) e OV8(n), também com os mesmos 

objetivos de proteção, com exceção do OV1(n) que se justifica pela necessidade de encaixar 

sedimentos e que se localiza onde anteriormente se depositaram os sedimentos da dragagem da 

Marina do Carregal. 

Tendo em atenção as preocupações da CA na análise a alguns dos locais de depósitos, nomeadamente 

aos locais OV1(n), OV2(n), OV4 e OV5 do Canal de Ovar até ao Carregal, o proponente, após sessão de 

esclarecimentos à CA, do dia 15.01.2018, veio apresentar em aditamento ao RECAPE, uma nova 

solução de deposição (ofício ref.ª PRA.18.CT.3345/CC.lb de 19.01.2018), na qual propõe que a 

deposição de sedimentos prevista para os locais OV1(n), OV2(n), OV4 e OV5 seja feita no mar, em praia 

imersa e/ou na deriva litoral, dando deste modo resposta aos condicionalismos impostos pela DIA. 

Com esta nova solução cerca de 62.770 m3 de dragados serão encaminhados para a deriva litoral, o 

que a juntar aos volumes dragados do Canal de Mira e da Barrinha de Mira perfazem um volume total 

de 415.928 m3, contribuindo para reduzir o deficit sedimentar. 

No Canal de Ovar até Pardilhó foram eliminados 7 depósitos (CO4, CO5, CO6, CO8, CO9, CO10 e CO11), 

procedendo em sua substituição, à deposição em áreas de sapal nas imediações do local a dragar, 

recorrendo para isso à técnica jet-spray (locais CO13(d), CO14(d), CO15(d), CO16(d), CO17(d), CO18(d) 

e CO19(d)), conforme indicação da DIA. Foram mantidos, com ajustamentos, 5 depósitos (CO1, CO2, 

CO3, CO7 e CO12) com o objetivo de combate à erosão dos terrenos marginais à Ria. 

No Canal da Murtosa foram mantidos 4 depósitos (MU0, MU1, MU2 e MU4), conforme indicação da 

DIA com o objetivo de promover a recuperação de salinas e motas. O local MU3, que a DIA propunha 

a sua eliminação, foi eliminado e criado um novo deposito MU3(n). Foi ainda proposto um outro local 

(MU5(d)), correspondendo a uma área da margem do esteiro de Cambeia onde se fará a repulsão por 

jet-spray e/ou por tubagem, com deposição em camada fina. 

Nos Canais do Lago do Paraíso, os 2 depósitos (LP1, LP2) foram eliminados e em sua substituição 

proposto um novo local (LP1(n)), correspondente a uma antiga salina, onde o material depositado 

poderá servir para uso futuro na recuperação de salinas. 

No Canal de Ílhavo foram eliminados 10 depósitos (IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, IV6, IV9, IV10, IV12 e IV13), 

dos quais 3 correspondem a indicação da DIA (IV1, IV2 e IV13) e em sua substituição propostos 2 novos 
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depósitos (IV9(n) e IV13(n)) em áreas de antigas salinas. Foram mantidos, com ajustamentos, 3 

depósitos (IV7, IV8 e IV11), tal como indicação da DIA 

Nos Canais da Zona Central da Ria foram eliminados 8 depósitos (CE2, CE3, CE4, CE5, CE9, CE10, CE11 

e CE12). Em sua substituição foram criados 5 novos depósitos (CE3(n), CE5(n), CE10(n), CE11(n) e 

CE12(n)) que promovem a recuperação de salinas ou constituem depósitos para uso futuro na 

recuperação de salinas. Foram mantidos, com ajustamentos, 4 depósitos (CE1, CE6, CE7 e CE8). 

Assim, de uma maneira geral, considera-se que o Projeto de Execução e o RECAPE (com o aditamento 

de alteração aos 4 depósitos) apresentados, representam uma evolução positiva relativamente à 

proposta inicial no respeitante aos descritores analisados, designadamente: 

• A diminuição do número de locais de deposição no interior da ria; 

• A colocação de uma parte dos dragados na deriva litoral; 

• A caracterização geológica mais detalhada, que permite um melhor 

enquadramento da ação; 

• A classificação textural dos dragados e dos locais de depósito, que permitem avaliar 

a compatibilidade dos mesmos. 

3. ANÁLISE GLOBAL DO RECAPE E VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

O RECAPE apresentado segue, na generalidade, o pretendido, sendo que este documento, juntamente 

com o Projeto de Execução, permitiu verificar o cumprimento dos aspetos mencionados na DIA.  

No que concerne ao cumprimento das condições previstas na DIA, realçam-se alguns aspetos que se 

consideram estar menos explícitos ou a necessitar de ajustes. 

3.1. CONDICIONANTES DA DIA PARA O PROJETO DE EXECUÇÃO 

No que respeita à Dragagem a DIA prevê as seguintes condicionantes: 

1. Adotar o Cenário 1 de dragagem para a Ria de Aveiro e para a Barrinha de Mira. 

A alternativa designada por Cenário 1 foi apontada como sendo a mais favorável. O projeto cumpre 

parcialmente esta condicionante, uma vez que a dragagem é interrompida nos troços 2.3A e 2.4 do 

Canal de Ovar Pardilhó. Esta solução é justificada pela necessidade de dar cumprimento à 

Condicionante n. º3, optando assim o proponente por abandonar a dragagem destes dois troços (2.3A 

e 2.4), concordando-se com esta decisão. 

Verifica-se uma diminuição do volume global de dragados (de 916986 m3 no anteprojeto para 736768 

m3 no projeto de execução), com acréscimos no Canal da Murtosa, Canal de Ovar – Carregal e Canais 

do Lago do Paraíso e decréscimo dos restantes, relativamente ao anteprojeto. No entanto, em ambos 

os casos as alterações situam-se dentro da mesma ordem de grandeza, pelo que se considera estarem 

contempladas as disposições da DIA. 
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2. Efetuar as operações de dragagem preferencialmente durante o período mais frio do ano, sendo 

interdita a sua realização entre março e junho. 

É previsto o cumprimento desta condicionante uma vez que as operações de dragagem irão ocorrer 

fora do período interditado pela DIA (Março a Setembro). 

Está previsto um prazo de execução de 7 meses para a primeira empreitada (Canais de Ovar até 

Carregal, de Ovar até Pardilhó e da Murtosa) e de 6 meses para a segunda empreitada (Canais de 

Ílhavo, do Lago do Paraíso e da Zona Central da Ria), sendo que em ambos os casos as dragagens e a 

deposição se preveem efetuar num curto período de 4 meses, na primeira empreitada, e de 3 meses 

na segunda empreitada. 

3. Não proceder à dragagem dos troços onde sejam detetados sedimentos com contaminação de 

classe 4. 

Não se irá proceder à dragagem dos troços 2.3.B e 2.4 do Canal de Ovar até ao Pardilhó onde foram 

detetados sedimentos com contaminação de classe 3 e 4 nos termos da Portaria 1450/2007, de 12 de 

novembro.  

• esteiro de ligação ao cais do Nacinho (Troço 2.3.B) onde foi obtida uma amostra de Classe 4, 

correspondente a material contaminado. 

• esteiro de ligação ao cais da Tabuada (Troço 2.4), onde foram obtidas duas amostras 

enquadráveis na Classe 3, relativa a material dragado ligeiramente contaminado; 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

Quanto à Deposição de Sedimentos a DIA impõe as seguintes condicionantes: 

4. Não proceder à deposição de sedimentos dragados na área pertencente ao Perímetro Florestal das 

Dunas e Pinhais de Mira. 

Esta medida refere-se à Barrinha de Mira, tendo a mesma sido cumprida no âmbito da verificação feita 

no respetivo RECAPE e aprovado com a DCAPE emitida em 26 de outubro de 2016. 

5. Considerar como locais de depósito dos sedimentos dragados: 

a) O reforço do cordão dunar ou de outros locais com registo de erosão costeira; 

b) A reconstrução, reforço e eventual alteamento do coroamento dos muros de proteção das marinhas 

(motas). Inclusive devem ser consideradas as situações onde diversos materiais (pneus, placas de 

betão e enrocamentos de pedra ou entulho) foram colocados com reduzido sucesso, no sentido que 

os mesmos sejam gradualmente retirados face aos impactes ambientais que os mesmos representam; 

c) O reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, próximo de vias rodoviárias 

d) A proteção de terrenos agrícolas, desde que se confirme a existência de erosão e/ou a necessidade 

da sua proteção (existência de solos de RAN com comprovada atividade agrícola); 

e) A proteção dos sítios arqueológicos, nomeadamente da Azurreira (ocorrência patrimonial n.º 1) e 

de outros onde se ateste erosão ou que esta possa ocorrer; 
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f) O depósito temporário em marinha como fonte de recurso de sedimentos para a reconstrução das 

motas; 

g) A colocação no mar em praia imersa ou na deriva litoral.  

Na escolha destes locais: 

i) Devem ser garantidos os níveis adequados de compatibilidade dos sedimentos com os locais de 

deposição, nomeadamente as suas características granulométricas, e classe de contaminação; 

ii) Deve ser justificada a necessidade do depósito; 

iii Não deve ser comprometida a estrutura e funcionalidade ecológica do local de deposição. 

Da análise aos elementos apresentados e no que respeita aos locais de depósito das dragagens refere-

se o seguinte: 

• Esta condicionante foi avaliada de forma mais alargada e articulada com outras, 

nomeadamente o Elemento n. º2 a Apresentar Previamente à Verificação da Conformidade 

Ambiental do Projeto de Execução que estipula um conjunto de orientações/condicionantes, 

por canal/esteiro a intervencionar. 

• As áreas de deposição marginais previstas em anteprojeto foram revistas com os devidos 

ajustamentos para os seis canais. Nestes canais e dando cumprimento às condicionantes 

constantes da DIA, a maior parte dos sedimentos dragados é depositado entre a LMPAVE (linha 

de máxima preia-mar de águas-vivas equinociais) e a margem, ou seja, em zona emersa e 

acima da LMPAVE, havendo uma fração que é depositada no leito, não se alterando, contudo, 

a relação margem/plano de água. Deste modo, contribui-se para o reforço das margens, para 

prevenção das inundações e erosão dos solos e consequente proteção contra perda de 

território. 

• Considerou-se ainda um volume significativo (62.770 m3) de sedimentos dragados a depositar 

no mar, em praia imersa e/ ou na deriva litoral (proposta alternativa de deposição de 

sedimentos nos locais OV1(n), OV2(n), OV4 e OV5, apresentada pelo proponente em 

aditamento ao RECAPE). A solução preconizada visa contribuir para a reposição do balanço 

sedimentar no troço localizado entre o Furadouro e o Torrão do Lameiro, o que se afigura 

pertinente, dada a tendência erosiva de longo prazo instalada nesta célula costeira (Célula 1 – 

subcélula 1b nos termos do GTL 2014). Assim, considera-se que esta solução contribui para os 

objetivos gerais de alimentação da corrente de deriva litoral e do combate à erosão das áreas 

litorais. 

• Importa referir, que a alternativa de deposição no mar, elimina entre outros o local OV5, local 

este, onde se localiza o sítio arqueológico da Azurreira (ocorrência patrimonial n.º 1), no 

extremo norte, pelo que, há um incumprimento da alínea e) da presente Condicionante. 

Estando ainda prevista a proteção de outros sítios arqueológicos que podem ser afetados pela 

erosão, no âmbito de outras medidas de minimização. Deste modo, considera-se que esta 

condicionante e deposição de sedimentos se devem manter naquele local, apenas, de forma 

a salvaguarda o referido sítio arqueológico, sendo o restante depositado no mar, em praia 

imersa e/ ou na deriva litoral. 
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Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

6. Assegurar uma área de proteção à ocorrência patrimonial n.º 28, garantido que o projeto e a sua 

execução não interfere com o mesmo. 

Esta medida refere-se ao Canal de Mira, tendo a mesma sido cumprida no âmbito da verificação feita 

no respetivo RECAPE, o qual foi aprovado com a DCAPE emitida em 11 de setembro de 2017. 

3.2. ELEMENTOS A APRESENTAR PREVIAMENTE À VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

Importa referir que a generalidade dos elementos deveria ter sido entregue antes do RECAPE, o que 

não se verificou, existindo assim um incumprimento da DIA por parte do proponente, que o justifica 

nos seguintes termos: “(…) Dados os prazos de financiamento do projeto no âmbito de candidaturas a 

quadros comunitários de apoio, foi opção da POLIS LITORAL Ria de Aveiro apresentar o RECAPE 

completo, na sua globalidade...”. Devido à complexidade do projeto, estes elementos não podem em 

sede de RECAPE merecer o tratamento analítico adequado o que constitui constrangimento à melhor 

análise desses elementos, designadamente no que interessa à avaliação dos impactes ambientais de 

novas soluções de depósito. 

Não obstante a este facto, considera-se que do ponto de vista formal as disposições da DIA foram 

contempladas no RECAPE. 

Elemento n.º 1 

Resultados de uma nova campanha de caracterização dos sedimentos a dragar, para complemento das 

análises anteriormente efetuadas, no respeitante às características granulométricas e grau de 

contaminação conforme estabelecido na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. As amostragens 

devem cobrir a totalidade da coluna sedimentar a dragar, incluindo profundidades superiores a 1 

metro, quando aplicável, e nomeadamente próximos de locais com atividade aquícola (caso da ligação 

ao cais da Bruxa). Nos canais principais devem ser efetuadas amostragens a cada 500 metros e nos 

canais secundários e esteiros deve ser realizado um mínimo de duas amostragens, com exceção do 

canal de acesso ao Cais da Cambeia, onde a amostragem deve ser realizada a cada 200 metros, devido 

à proximidade ao Largo do Laranjo. Para a Barrinha de Mira, é necessário assegurar se a sua 

contaminação é apenas de natureza orgânica, para tal devem ser realizadas seis amostragens. 

Da análise dos elementos apresentados e no que respeita à nova campanha de caracterização dos 

sedimentos a dragar, entende-se que: 

• No conjunto foram analisadas 6 zonas (Canal de Ovar até ao Carregal; Canal de Ovar até ao 

Pardilhó; Canal da Murtosa; Canal de Ílhavo; Canais do Lago do Paraíso e Canais da Zona 

Central da Ria).  

• Em cada uma das estações de monitorização definidas foram recolhidas amostras com 

diferentes níveis de profundidade, representativas da coluna de sedimentos a dragar e que 

distribuídas pelos canais em análise, totalizam 179 amostras. 
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• Os 6 canais da Ria de Aveiro avaliados obtiveram resultados maioritariamente inseridos na 

melhor classificação definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, a Classe 1, que 

caracteriza o material dragado limpo, que pode ser depositado no meio aquático ou reposto 

em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas. A 

percentagem de cumprimento desta classe mais restritiva é de 81% face ao conjunto de 

amostras analisadas nos seis canais em estudo.  

Apesar de estar estabelecido na DIA que os resultados da nova campanha de caracterização dos 

sedimentos a dragar deveriam ter sidos apresentados previamente ao RECAPE, considera-se que foi 

dada resposta ao solicitado e deste modo cumprido este ponto da DIA. 

Elemento n.º 2  

Relatório de revisão dos locais de deposição dos sedimentos dragados nos diversos canais, garantindo 

o cumprimento da Condicionante n.º 5 e atendendo às seguintes orientações: 

A verificação da conformidade dos locais propostos com a DIA é feita seguidamente, canal a canal 

tendo em conta a articulação com a condicionante n.º5. 

A. Canal da Murtosa:  

Para deposição dos dragados deste troço pode ser utilizado local de depósito MU0, para recuperação 

de motas e salinas degradadas, bem como os locais MU1; MU2 e MU4. 

Deve ser excluído o local de depósito MU3, devendo em alternativa estes sedimentos serem utilizados 

para beneficiação das áreas de sapal existentes nas imediações do local a dragar, recorrendo à técnica 

do jet-spray que permite espalhar diretamente os dragados até a uma distância de cerca de 80 m. A 

camada não deve exceder os 15 cm. 

No geral, concorda-se com os locais propostos, no entanto refere-se o seguinte quanto às soluções: 

• Foi ajustado o local de depósito MU0, para recuperação de motas e salinas e ajustados os 

depósitos MU1, MU2 e MU4 com o objetivo de proteção marginal.  

• O local MU3 foi eliminado e em sua substituição, criado um novo local para criação de uma 

nova área de sapal/juncal e de proteção marginal da Ria.  

• O local MU5 corresponde a uma área marginal no esteiro de Cambeia, onde o sedimento será 

repulsado por jet-spray ou deposição em camada fina.  

• No que diz respeito ao descritor referente aos sistemas ecológicos, a principal preocupação 

prendia-se com o fato das soluções apresentadas no EIA para a deposição dos dragados, virem 

a criar plataformas colmatas em zonas de habitat Prados salgados (1330+1320+1410) + Matos 

halófitos (1420) e Lodaçal (1140pt1) pelo que se impôs, sempre que possível, recorrer a 

técnicas de jet-spray, tendo como limite camadas de 15cm. Verifica-se que, em relação a estes 

habitats, essa condicionante foi tida em conta, reajustando a localização das áreas para essa 

forma “difusora” de colocação dos sedimentos, e onde foi verificado não ser possível recorrer 

a essa técnica, foi estabelecida uma camada de deposição direta até ao máximo de 15cm.  
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• A zona de depósito MU0 corresponde a uma ilha de sapal de meio aquático, de morfologia 

muito aplanada, formada pela deposição de aluviões, as reservas, já anteriormente colocadas 

em fase de avaliação do Projeto, prendem-se fundamentalmente com a questão da espessura 

do depósito, no sentido de que a sua espessura não deve comprometer o desenvolvimento da 

vegetação natural potencial. Neste sentido, devem ser observadas espessuras de deposição 

que assegurem o normal funcionamento do sapal, pelo que deverá ser ponderada a redução 

da altura. 

• O local MU1 de deposição é mantido, mas com uma configuração diferente. Parte da área mais 

a norte foi excluída, mantendo-se a área a sul, que foi prolongada para oeste. Refere-se que 

os valores propostos são acima e, no caso da espessura máxima, excede, no dobro ao que 

estava previsto em anteprojeto. A alteração do relevo contrastará com a envolvente e no que 

se refere ao campo visual, será em parte condicionado. Contudo, a espessura proposta, não é 

totalmente limitadora, pelo que deverá ser ponderada a redução da altura máxima para este 

local. Também se deverá garantir que no local MU1 são adotadas as medidas necessárias à 

contenção das escorrências para os solos agrícolas contíguos de modo a evitar a sua 

salinização.  

• Os locais MU2 e MU4 e MU3(n) excedem em dobro os valores propostos previstos 

inicialmente, o que conduzirá a uma alteração da linha da margem a par da homogeneização 

de uma superfície e de redução do espelho de água. Por outro lado, a linearidade da forma 

contraria o que devia ser uma deposição mais orgânica e mais diversa, permitindo ela mesma, 

apesar de haver formação de aterro, criar situações de maior diversidade. Deste modo, 

deverão ser ponderadas as reduções das alturas, em particular as máximas para os locais MU2 

e MU4 e MU3(n), bem como para o novo local proposto (MU5(d)). 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

B. Canal de Ovar até ao Carregal: 

a) A deposição dos dragados neste troço deve ser feita no tardoz da duna para reforço do cordão 

dunar, caso seja confirmada a classe 2 (contaminação vestigiária) e compatibilidade dos sedimentos 

dragados. 

b) Em alternativa, a deposição poderá ser feita no mar, devendo os sedimentos ser colocados na zona 

de rebentação (praia imersa), de forma a lavar o sedimento e reforçar a deriva litoral. Esta ação deve 

ocorrer fora da época balnear. 

c) Pode ainda ser utilizado o local OV6 (a Sul da Ponte da Varela) proposto no anteprojeto. 

Apesar das orientações específicas para este canal que apontavam para a colocação no tardoz das 

dunas, verificou-se que não são efetivamente as mais adequadas à realidade local, por situações de 

grande erosão das margens, com registos de ameaças à segurança de pessoas e bens. Verifica-se A 

assim, que o Projeto de Execução não deu cumprimento à orientação da DIA. 

Em alternativa, e atendendo ao condicionalismo imposto pelas Infraestruturas de Portugal, que 

interditou a deposição de dragados na margem poente contígua à EN327, e às preocupações 

manifestadas pela Câmara Municipal de Ovar, que alertou para a necessidade de proteção dos taludes 
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e margens da Ria que registam sinais de erosão e que são frequentemente sujeitos a inundação, 

nomeadamente nos lugares da Marinha e Tijosa, o proponente, optou por utilizar o sedimento dragado 

no reforço taludes na margem nascente da Ria que apresentam manifestos sinais de erosão ou 

próximo de vias rodoviárias, conforme orientação expressa na Condicionante n.º 5 da DIA, alínea c). 

Da análise aos locais propostos em RECAPE considera-se o seguinte: 

Concorda-se com a deposição dos dragados nos depósitos OV3(1,2,3), OV7(n) e OV8(n) para reforço 

dos taludes e proteção das margens e proteção das populações dos lugares da Marinha e Tijosa. Trata-

se efetivamente de zonas baixas, frequentemente inundáveis, podendo a deposição dos sedimentos 

dragados ser uma importante medida para a estabilização dos taludes e plataforma das vias 

rodoviárias, minimizando os fenómenos de erosão das margens da Ria e contribuindo assim para a 

prevenção dos riscos de inundação dos terrenos adjacentes.  

Contudo, alguns dos novos locais de depósito propostos atenta a sua configuração (melhorada da fase 

de anteprojeto para a fase de projeto de execução) e volumes de sedimentos a depositar atingem 

altura médias e máximas exageradas para o tipo de proteção pretendida, indutoras de impactes 

geomorfológicos e paisagísticos nesses locais, muito baixos e aplanados, designadamente a altura 

máxima e média do local de deposição OV3 (n) 1 e as alturas máximas dos locais OV3 (n) 2 e OV8(n). 

Foram pedidos esclarecimentos e fundamentação para estes locais em concreto, não obstante às 

mesmas, as soluções previstas para o Local OV3(1) e OV3(2) necessitam de ser ponderadas quanto à 

diminuição da altura média e máxima do local de depósito OV3 (n) 1 e a altura máxima do local 

OV3(n)2, de forma a minimizar os impactes sobre a geomorfologia e paisagem. Salienta-se que não 

deverão ser destruídas motas consolidadas por espécies arbóreas nestes locais. 

Relativamente à OV8 (n), face ao contexto local, a área de aterro já tem uma expressão que se destaca 

localmente e que descaracteriza a área que envolve por se apresentar como uma “ilha”. Assim, deve 

ser ponderada a altura máxima do local como forma de minimizar os impactes sobre a paisagem. 

Concorda-se com o depósito OV6 uma vez que o local em causa tem antecedentes de erosão das 

margens, pelo que este depósito contribuirá para o seu reforço. Contudo, deverá ser garantida uma 

cota final do perfil de deposição inferior à preia-mar de águas-vivas equinociais, de modo a que não 

resulte daí alterações da margem e como tal da faixa de terrenos do Domínio Público Marítimo. 

Devendo a deposição ser mais orgânica e consentânea com o meio em causa, e mais diversa, 

permitindo ela mesma, apesar de haver formação de aterro, criar situações de maior diversidade.  

Acresce que esta abordagem conduzirá à homogeneização de uma superfície e de um padrão visual 

característico do sapal e quase sempre único. 

Considerando que a sul deste depósito existe uma área com potencial para a atividade aquícola, 

importará implementar no troço sul deste depósito soluções de contenção e estabilização dos 

dragados tal como se prevê para o trecho mais a norte. 

Concorda-se com a adoção da solução de deposição proposta no aditamento ao RECAPE para os locais 

OV1(n), OV2(n), OV4 e OV5, a qual vem dar resposta aos condicionalismos impostos pela DIA, 

retirando-se assim as preocupações que estavam inerentes a estes locais, designadamente: 
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• Na visita aos locais OV4 e OV5, constatou-se que na anterior dragagem estes já foram 

contemplados como áreas de deposição, remanescendo aí taludes de proteção com cerca de 

2-3 metros de altura, onde em alguns casos existem árvores de elevado porte que garantem a 

estabilidade destes taludes. Entende-se, pois, que nestes dois locais não é premente a 

necessidade de reforço das margens com deposição de dragados, podendo mesmo a 

escorrência resultante da deposição contribuir para a diminuição dos solos agrícolas contíguos, 

classificados como RAN. Assim e considerando que a proteção marginal desses locais já se 

encontra salvaguardada, entende-se que dever-se-ia cumprir a DIA. 

• Considerando que da campanha de caraterização dos sedimentos a dragar conclui-se que 

quanto à análise granulométrica e textural dos sedimentos colhidos, cerca de 41% das 

amostras analisadas apresentam classificação Franco Limoso e as restantes arenoso, e que 

relativamente às características químicas, 66% das amostras de sedimentos analisadas 

inserem-se na Classe 1 definida pela Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, e as restantes 

amostras inserem-se na Classe 2, que caracteriza o material dragado com contaminação 

vestigiária, que pode ser imerso no meio aquático, embora com restrições há sua colocação 

na praia emersa, entende-se, como tal, que a deposição dos dragados deveria ser feita 

preferencialmente no mar, na faixa ativa do transporte litoral, contribuindo para minimizar o 

défice sedimentar, conforme medida 5, alínea g) da DIA. 

• Acresce que no caso do depósito OV4, embora a deposição ocorra na servidão dos 50 metros 

do Domínio Público Marítimo, parte desse troço está oficialmente reconhecido como privado 

por sentença do Tribunal, conforme art.º. 15º da Lei n.º 54/2005, de 15.11. Sucede que o 

proprietário já obteve autorização da ARH do Centro para construção de vedação nesse local, 

pelo que a colocação de depósitos aí iria não só carecer da prévia autorização do dono do 

terreno, o que dificilmente se perspetiva, uma vez que iria colidir com a pretensão do 

requerente. 

• Para o depósito OV2(n) estava prevista a deposição dentro da margem, em terrenos do 

Domínio Público Marítimo, com espalhamento dos dragados para subida da cota dos terrenos 

marginais. Embora não exista um talude de proteção semelhante ao qua existe nos locais OV4 

e OV5, entende-se que a proteção das margens não é particularmente relevante neste local, 

quer porque as cotas dos terrenos marginais são mais elevada, quer porque não está em causa 

assumidamente a proteção de pessoas e bens. Assim sendo e havendo particular interesse na 

deposição dos sedimentos na praia imersa para alimentação da deriva litoral, conforme 

determina a DIA, entende-se face às razões anteriormente explanadas, que estes dragados 

deveriam ser preferencialmente depositados no mar, à semelhança do proposto para os locais 

OV4 e OV5. 

• Quanto ao local OV1, trata-se de uma localização não prevista, da qual não foi encontrada 

qualquer descrição das características da deposição, nem qualquer análise relativamente aos 

impactes gerados por este novo “aterro”. Este local foi abandonado, com a apresentação de 

uma solução alternativa OV1 (n). 

Concorda-se com a nova área alternativa (OV1(n)) que passa pela criação de um espaço destinado a 

deposição temporária, com cerca de 18.000 m2 de área. Esta servirá exclusivamente para as operações 
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de receção dos sedimentos a partir da tubagem de repulsão da draga, sua retenção e secagem prévia, 

carga e transporte, tendo como destino a zona de rebentação, com o objetivo da lavagem do 

sedimento e reforço da deriva litoral. 

Esta nova área de deposição temporária localiza-se em REN, a poente da EN 237 e junto ao caminho 

de acesso a usar para o transporte até ao litoral. O ecossistema em causa corresponde a “Áreas 

estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. 

Tratando-se de uma situação temporária (que irá ter lugar apenas durante a execução da dragagem) 

e que os materiais a depositar estão inseridos nas classes 1 e 2 da portaria 1450/2007 e por isso isentos 

de contaminação, considera-se que esta intervenção não põe em causa as funções da tipologia em 

presença, concluindo-se que a intervenção proposta é compatível com os objetivos de proteção 

ecológica. 

Acresce que se tratando de um depósito temporário de material com natureza fundamentalmente 

arenosa, a permeabilidade dos solos continua assegurada, garantindo-se a manutenção da 

funcionalidade desse ecossistema como “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”.  

O caminho de acesso ao cordão dunar a sul do Furadouro já existe como “aceiro florestal”, pelo que 

não será necessário a abertura de novos acessos para esta operação, o que vem de encontro às 

diretrizes definidas Programa da Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (POC-OMG) aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros nº 112/2017, de 10 de agosto. 

No que se refere à compatibilidade com as categorias de espaços abrangidas, uma vez que a área 

proposta se insere nas categorias anteriormente (em fase de Avaliação de Impacte Ambiental) 

analisadas, considera-se que a intervenção é compatível com as categorias do Espaço onde se vai 

inserir.  

Deste modo, considera-se que a aprovação do local OV1(n) deverá ser condicionada às medidas de 

minimização proposta no documento apresentado pelo promotor. 

A solução alternativa à deposição de sedimentos nos locais OV1(n), OV2(n), OV4 e OV5 prevê que a 

mesma seja feita no mar, em praia imersa e/ou na deriva litoral, contribuindo para alimentar a deriva 

litoral e minimizar os efeitos da erosão costeira, particularmente preocupante no concelho de Ovar, 

nomeadamente a sul do Furadouro.  

Não obstante à solução alternativa, entende-se que uma pequena parte dos dragados seja depositado 

em OV5, apenas para salvaguardar o sítio arqueológico da Azurreira (OP n.º 1), tal com previsto na 

Condicionante n.º 5. 

Assim, cerca de 62.770 m3 de dragados serão encaminhados para a deriva litoral, o que a juntar aos 

volumes dragados do Canal de Mira e da Barrinha de Mira perfazem um volume total de 415.928 m3, 

contribuindo para reduzir o deficit sedimentar. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 
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C. Canal de Ovar até ao Pardilhó: 

a) Deve ser dada prioridade à técnica de Jet-Spray e, quando tal não for possível, deve-se utilizar a 

técnica de repulsão pela tubagem. Para qualquer uma destas técnicas, as camadas não devem 

ultrapassar os 15 cm. 

b) Podem ser utilizados os locais de depósito CO1, CO2, propostos no anteprojeto. 

c) Deve ser excluído o local de depósito CO9. 

d) Quanto ao local de depósitos CO12 previsto para o delta do Rio Cáster, deve ser apresentada e 

avaliada a possibilidade de relocalização para a zona nascente marginal do Lugar da Marinha, (como 

proposto pela Câmara Municipal de Ovar), onde efetivamente poderá assumir a função de proteção 

do lugar contra cheias. Este local alternativo deve ser caracterizado. 

e) Em alternativa à deposição dos dragados nos locais CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, CO9, CO10, 

CO11 e CO13, deve se proceder à beneficiação das áreas de sapal existentes nas imediações do local a 

dragar, recorrendo à técnica do jet-spray. 

Da análise aos locais propostos em RECAPE para este canal, considera-se o seguinte: 

• O local CO9 é excluído e procede-se à beneficiação das áreas de sapal através da aplicação da 

técnica de jet-spray em substituição das deposições CO4, CO5, CO6, CO8, CO10, CO11 e CO13. 

Embora não seja aceitável do ponto de vista geomorfológico e morfossedimentológico, a 

colocação de sedimentos sobre sapal medio, designadamente neste canal, dadas as suas 

especificidades, verifica-se que a DIA aprovou o recobrimento (total ou parcial) de áreas de 

sapal por repulsão direta ou por Jet Spray, pelo que esses locais de depósito e as técnicas a 

utilizar estão conforme à DIA.  

• Nestes termos, dada a elevada sensibilidade dos ambientes sedimentares e dos ecossistemas 

que os ocupam, considera-se que os trabalhos da empreitada deveriam ser acompanhados em 

permanência por técnico(a) habilitado no funcionamento dos ambientes sedimentares e nos 

ecossistemas em causa, cujas áreas de atuação primordiais seriam os diversos locais de 

deposição de sedimentos, o que deve ser inscrito no caderno de encargos.   

• Salienta-se também, para os novos locais de deposição (CO13(d), CO14(d), CO15(d), CO16(d), 

CO17(d), CO18(d) e CO19(d)), que a espessura do depósito que não deve comprometer o 

desenvolvimento da vegetação natural potencial e, nesse sentido, devem ser observadas 

espessuras de deposição que assegurem o normal funcionamento do sapal. 

• No caso dos depósitos CO3 e CO7 também indicados pela DIA para eliminação, fez-se a sua 

manutenção por motivos justificados de erosão dos locais, situação corroborada pela Câmara 

Municipal de Ovar e com a qual se concorda. Contudo, o depósito CO3 alterará o relevo 

existente que corresponde morfologicamente a uma zona de sapal de meio terrestre, muito 

aplanada, onde as cotas se situam entre os (2.7) e (3.8). A realização desse depósito pode 

condicionar o desenvolvimento da vegetação. Assim, deverá ser ponderada a redução da 

altura deste depósito. Relativamente ao CO7, a deposição neste local deverá ser mais orgânica 

e mais diversa, permitindo ela mesma, apesar de haver formação de aterro, criar situações de 

maior diversidade. 
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• Também os locais CO1, CO2 e CO12, nos lugares da Tijosa e Marinha são mantidos, tal como 

indicado na DIA, embora com nova reconfiguração. Correspondem a locais onde se verificam 

problemas de erosão de margens e risco de inundação/ perda de território. A deposição nestes 

locais ocorrerá, na sua maior parte, em zona emersa, prevendo-se a criação de uma mota de 

proteção, com uma largura na base de 10-12 m. Pontualmente, a largura da mota é alargada 

para cerca de 20 m (setor norte da mancha CO12). Concorda-se com os locais propostos 

considerando que este território é particularmente vulnerável ao risco de inundação, 

verificando-se que frequentemente os terrenos agrícolas são inundados por água salgada e 

que também a estrada que liga essa península fica alagada.  

• Relativamente às áreas CO12(1) e CO12(2) as alturas propostas e, tendo em consideração o 

local, onde para além dos terrenos agrícolas, também à presença de observadores 

permanentes, determinam uma solução que se configura como uma barreira visual que 

impedirá a continuidade visual da ligação à Ria e as seus canais e sapais. Acresce ainda a 

artificialização da margem por imposição de uma forma linear e geometrizada. Nesse sentido 

considera-se que as soluções não são particularmente ajustadas ao contexto visual. Em 

particular o depósito CO12(2), pelo que deverá ser ponderada eventual alternativa ou a 

redução da sua altura. Acresce, que a deposição dos dragados deve ser mais orgânica e mais 

diversa, permitindo ela mesma, apesar de haver formação de aterro, criar situações de maior 

diversidade, para os depósitos CO12(1) e CO12(2). 

• O local de depósito CO2(a), atenta a sua configuração (melhorada da fase de anteprojeto para 

a fase de projeto de execução) e volumes de sedimentos a depositar, atinge altura média e 

máxima exagerada para o tipo de proteção pretendida, indutoras de impactes 

geomorfológicos nesse locaL, muito baixos e aplanados, designadamente a altura máxima do 

local CO2(a). Assim, deve ser ponderada ou a diminuição da altura máxima do local CO2(a), ou 

outra alternativa, como forma de minimizar os impactes sobre a geomorfologia e paisagem. 

• Nos casos em que há deposição no leito: CO1(1), CO1(3), CO12(3) e CO7 importará 

salvaguardar que não seja ultrapassada a cota 4 m (ZH) de modo a linha da LMPAVE e, a 

deposição dos dragados deverá ser mais orgânica e mais diversa, permitindo ela mesma, 

apesar de haver formação de aterro, criar situações de maior diversidade. 

• No que diz respeito ao descritor referente aos sistemas ecológicos, a principal preocupação 

prendia-se com o fato das soluções apresentadas no EIA para a deposição dos dragados, virem 

a criar plataformas colmatas em zonas de habitat Prados salgados (1330+1320+1410) + Matos 

halófitos (1420) e Lodaçal (1140pt1) pelo que se impôs, sempre que possível, recorrer a 

técnicas de jet-spray, tendo como limite camadas de 15cm. Verifica-se que, em relação a estes 

habitats, essa condicionante foi tida em conta, reajustando a localização das áreas para essa 

forma “difusora” de colocação dos sedimentos, e onde foi verificado não ser possível recorrer 

a essa técnica, foi estabelecida uma camada de deposição direta até ao máximo de 15cm. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 
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D. Canal de Mira 

Este elemento refere-se ao Canal de Mira, tendo a mesma sido cumprida no âmbito da verificação feita 

no respetivo RECAPE, o qual foi aprovado com a DCAPE emitida em 11 de setembro de 2017. 

E. Canal de Ílhavo:  

Deve ser reavaliada a tipologia de perfil proposta nos locais de depósitos IV3; IV4; IV5; IV6; IV7; IV8, 

IV9, IV10; IV11 e IV12, devendo a deposição dos dragados ocorrer linearmente e na área emersa da 

margem (dentro da servidão do Domínio Público Marítimo), sem formação de mancha de aterro.  

Na recarga de habitats 1330 + 1320, 1140pt1 a camada não deve exceder os 15 cm, sendo que, para 

fazer face ao volume de dragados, pode ser aumentada a área de deposição de cada um destes locais. 

Devem ser excluídos os locais de deposição IV1, IV2 e IV13 propostos no anteprojeto. Em alternativa 

devem ser utilizados os dragados para fins de recuperação de motas/diques e salinas degradadas no 

Lago do Paraíso ou para substituição de motas intervencionados com materiais alóctones (pneus, 

entulhos, betão, etc.) nesse local. 

No Projeto de Execução foram eliminados 10 depósitos (IV1, IV2, IV3, IV4, IV5, IV6, IV9, IV10, IV12 e 

IV13) e em sua substituição propostos 2 novos depósitos (IV9(n) e IV13(n)) em áreas de antigas salinas. 

Foram mantidos com ajustes os locais IV7, IV8 e IV11.  

Foram mantidos, com ajustamentos, os depósitos IV7 e IV8 na zona emersa da margem nascente da 

Ria, dentro da servidão do DPM não resultando daí a alteração da dominialidade dos terrenos. Optou-

se por solução de contenção dos dragados com biorolos, com a qual se concorda.  

Contudo, no depósito IV7 deverá ser observado o seguinte: O alteamento a que irá estar sujeito irá 

alterar inevitavelmente o substrato herbáceo pelo que não faz sentido a replantação com juncos como 

está previsto. Assim, e porque as condições assim o irão permitir, deverão ser criadas nessa zona 

condições para a formação de uma mancha de habitat 91E0*- Florestas aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), devendo ser utilizadas espécies desta 

associação na replantação desta área, nomeadamente Amieiro, Freixo e salgueiro-preto. Importa 

também referir que a localização da intervenção deste depósito está relativamente exposta, pelo que 

a proposta para uma altura de aterro de 3,3m tornar-se-á mais evidente a alteração do relevo dela 

decorrente. O facto de existir uma linha de árvores conduz a que a sua perceção ficará algo dissimulada 

e desse ponto de vista menos percetível. Embora esta solução seja mais favorável, uma vez que reduz 

a afetação do sapal, um compromisso entre a distribuição por uma maior área e a formação deste 

aterro conduziria a uma altura menor, minimizando a alteração ao nível do relevo. Ou seja, uma menor 

espessura numa maior área e um aterro com valores de altura menores, na faixa agora proposta, seria 

uma solução mais adequada. Desta forma, deverá ser ponderada a redução da altura, em particular a 

máxima de 3,3m. 

Ressalva-se a situação do local IV7 em concreto, pois, importa referir, que a Vista Alegre - VAA 

Empreendimentos Turísticos - ao abrigo do disposto no art.º. 15º da Lei n.º 54/2005, de 15.11 

instaurou ação judicial contra o Estado Português – ação que corre termos no Juízo de Competência 

Genérica de Ílhavo (J2) do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, sob o nº 199/16.4T8ILH - para 

reconhecimento da propriedade privada dos terrenos onde se insere o hotel e a fábrica da Vista Alegre, 
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e que ao que se julga abrangem parte do local para onde se prevê o depósito. Assim, e a confirmar-se 

esta situação, caso seja reconhecido pelo Tribunal que os terrenos inseridos na servidão do Domínio 

Público Marítimo são efetivamente privados, haverá que ser obtido o prévio consentimento da VAA 

Empreendimentos Turísticos para a realização do depósito. 

Quanto ao local de deposição IV9 (n), e atendendo ao facto desse depósito ocorrer no leito da Ria em 

área de antiga salina que se encontra desativada e ao volume significativo de dragados (87.242 m3), 

levantaram dúvidas quanto à eventual possibilidade de haver afetação da hidrodinâmica da ria, 

nomeadamente pela alteração da velocidade e intensidade das correntes, criando situações de erosão 

na margem oposta. Essa situação foi analisada pelo proponente, que em esclarecimento à CA em 

25.01.2018, referiu que a influência do aterro previsto no local IV9 na hidrodinâmica do canal de Ílhavo 

será diminuta, para não dizer mesmo nula. Concorda-se com a deposição dos dragados no local IV9(n), 

bem como com a solução de contenção dos dragados que é preconizada em toda a sua periferia deste 

depósito. Considera-se, no entanto importante, que posteriormente à deposição se proceda a ações 

de plantio de espécies típicas de sapal de modo a garantir uma maior estabilização do depósito e a 

formar uma área de sapal. 

Relativamente à área de depósito IV11, prevista na fase de anteprojeto, integra-se num conjunto de 

áreas de depósito em que é referido na DIA: “(...) deve ser reavaliada a tipologia de perfil proposta 

neste local de depósito, devendo a deposição dos dragados ocorrer linearmente e na área emersa da 

margem (dentro da servidão do Domínio Público Marítimo), sem formação de mancha de aterro.” 

Ora, a solução apresentada não cumpre os requisitos estabelecidos na DIA, já que o local IV11 não 

ocorre linearmente na margem e apresenta uma configuração de aterro que chega a atingir os 10m de 

altura. Também não foi encontrada nenhuma referência relativamente à sua implantação dentro da 

servidão do Domínio Público Marítimo. Considera-se que a área de depósito IV11 não cumpre os 

requisitos estabelecidos na DIA, devendo o proponente, para os dragados previstos para esta zona de 

depósito encontrar uma solução alternativa. 

A proposta do local IV13(n) não se revela como a mais adequada, trata-se de um local próximo de 

algumas marinhas que se encontram em atividade como pisciculturas, corresponde a uma área muito 

exposta visualmente e onde as características da ria são dadas a serem percecionadas. A colocação de 

sedimento neste local com uma camada máxima de 2,6m, sendo será contida, criará uma superfície 

homogénea e bastante disruptiva com a envolvente. Implicará a perda de superfície do espelho de 

água e eliminará o padrão visual da área sujeita a marés, onde se formam sempre pequenos canais de 

forma dendrítica. Pese embora pretender-se a constituição de uma reserva de sedimento a 

recuperação de motas e diques degradados nas marinhas vizinhas que se encontram ativas, quer para 

a recuperação de marinhas/salinas inativas, o local deverá ser ponderado quanto a uma eventual 

alternativa de depósito. 

A manter-se a presente solução, a ideia desta reserva não pode constituir-se como mero argumento 

para justificar o depósito neste local. Não só devem ser tomadas iniciativas de divulgação e de apoio 

técnico para a recuperação das salinas a quem o pretender realizar como este local deve ser entendido 

como prioritário para fornecer sedimento para que no mais curto espaço de tempo essa reserva seja 

esgotada.  
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Havendo salinas degradadas e, eventualmente abandonadas, será fortemente recomendável que o 

proponente promova as devidas iniciativas para a sua recuperação, com objetivos de conservação do 

património e pelo valor cénico do padrão que as mesmas oferecem, ainda que sejam estruturas de 

natureza antrópica, mas cujo valor visual é muito elevado. Mais se ressalva, que algumas destas 

paisagens únicas e de contexto regional podem não ser antigas “marinhas”, mas sim zonas de 

exploração de junco, designadas por “praias de junco”, conforme referido no fator do Património, e 

deste modo, devem ser preservadas como testemunho e que podem trazer benefícios através do 

Turismo. São questões que não podem ser relativizadas e/ou desvalorizadas. 

No que diz respeito ao descritor referente aos sistemas ecológicos, a principal preocupação prendia-

se com o fato das soluções apresentadas no EIA para a deposição dos dragados, virem a criar 

plataformas colmatas em zonas de habitat Prados salgados (1330+1320+1410) + Matos halófitos 

(1420) e Lodaçal (1140pt1) pelo que se impôs, sempre que possível, recorrer a técnicas de jet-spray, 

tendo como limite camadas de 15cm. Verifica-se que, em relação a estes habitats, essa condicionante 

foi tida em conta, reajustando a localização das áreas para essa forma “difusora” de colocação dos 

sedimentos, e onde foi verificado não ser possível recorrer a essa técnica, foi estabelecida uma camada 

de deposição direta até ao máximo de 15cm. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

G. Canais da Zona Central: 

A deposição dos dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação de motas/diques e 

salinas degradadas neste troço da Ria ou para substituição de motas intervencionados com materiais 

alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.).  

Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em locais estratégicos 

(marinha desativada/abandonada) para que os sedimentos possam ser utilizados gratuitamente pelos 

piscicultores, aquicultores, salicultores na recuperação de motas. A escolha do local deve ser avaliada 

conjuntamente com os utilizadores referidos, ou a associação que os representa. 

Uma vez que os locais de deposição previstos em RECAPE para este local têm como objetivo a 

recuperação de motas/diques e salinas degradadas, quer recuperando muros, quer constituindo 

material de reserva para utilização futura pelos proprietários das marinhas abandonadas, considera-

se que os mesmos vão ao encontro das orientações da DIA, contudo, importa referir: 

No local CE1(d) a colocação de sedimentos irá alterar a linha de margem do sapal muito recortada para 

uma linha linear, ou seja, artificial. Não se coloca em causa o local, no entanto, os depósitos estão a 

ser tratados como meros aterros e não em respeito pelos valores ecológicos em presença. O recortado 

das superfícies, das margens, a meandrização dos canais são formas naturais que para além de criarem 

habitats distintos tem quase sempre um elevado valor cénico, que é desrespeitado e desvalorizado. 

Esta questão deve ser articulada com as Medidas 21 e 22 da DIA que deverão transitar para a DCAPE. 

Não é expectável grande impacte decorrente da colocação de sedimento no Local CE3(n). A sua 

colocação permitirá ter-se uma reserva de sedimento disponível para a recuperação de salinas. 

Contudo esta intenção não pode constituir-se como mero argumento para justificar o depósito neste 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 
 

Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro: - Canal de Ovar até ao Carregal, 
Canal de Ovar até Pardilhó e Canal da Murtosa; - Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canis da Zona Central da Ria – 
RECAPE 3 - Processo AIA N.º2832     

 

21

local. Devem ser tomadas iniciativas de divulgação e de apoio técnico para a recuperação das salinas 

a quem o pretender realizar.  

Havendo salinas degradadas e, eventualmente abandonadas, será pertinente que sejam promovidas 

iniciativas por parte do Proponente para a sua recuperação, com objetivos de conservação do 

património e pelo valor cénico do padrão que as mesmas oferecem, ainda que sejam estruturas de 

natureza antrópica, mas cujo valor visual é muito elevado. Mais se releva, que algumas destas 

paisagens únicas e de contexto regional podem não ser antigas “marinhas”, mas sim zonas de 

exploração de junco, designadas por “praias de junco”, conforme referido no fator do Património, e 

deste modo, devem ser preservadas como testemunho e que podem trazer benefícios através do 

Turismo. 

No Local CE5(n) não é expectável grande impacte decorrente da colocação de sedimento. A sua 

colocação permitirá ter-se uma reserva de sedimento disponível para a recuperação de salinas. 

No local CE6(d) a colocação de sedimentos será feita sobre a vegetação existente reduzindo a 

qualidade visual do local e comprometendo o seu futuro desenvolvimento caso a altura seja excessiva. 

Uma vez mais não se coloca em causa o local proposto, mas sim a espessura dos depósitos. O depósito 

sendo tratado como um aterro, numa zona muito sensível, conduzirá à homogeneidade de uma 

superfície que nada têm de homogéneo. A espessura a depositar não corresponde de todo, e na 

generalidade dos locais propostos ao aporte anual de areias e/ou sedimentos que se situam na ordem 

do centímetro. O depósito que ocorre de forma natural, e anualmente, é bem revelador de que o 

sistema em si mesmo, ou seja, a vegetação, e todos os organismos, tem capacidade de se sobrepor a 

esse acréscimo de sedimento, de forma equilibrada. Tal não acontece com os valores de altura de 

sedimento que serão colocados nos mais diversos locais. Esta questão deve ser articulada com as 

Medidas 21 e 22 da DIA que deverão transitar para a DCAPE. 

Não é expectável grande impacte decorrente da colocação de sedimento nos locais CE7 e CE8, pese 

embora levar ao soterramento de vegetação e a uma alteração do padrão visual do local assim como 

de alteração do relevo, pelo que, deverá ser ponderada a redução da altura, em particular a máxima 

de 2m para o local CE7. 

A colocação de sedimento no Local CE10(n) conduzirá à redução do espelho de água existente dentro 

da salina. A área a ocupar é relativamente elevada, pelo que a área de espelho de água perdida 

também é significativa. O objetivo da constituição desta reserva de sedimento é pertinente pois 

permitirá dispor-se no futuro de sedimento para a recuperação de salinas. Contudo esta intenção não 

pode constituir-se como mero argumento para justificar o depósito neste local, tal como é referido 

para o local CE3.  

Nos locais CE11(n) e CE12(n) não é expectável grande impacte decorrente da colocação de sedimento. 
É um aterro pouco expressivo e por outro lado também é realizado com o objetivo de recuperação de 
muros das salinas. 
 
Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

H. Barrinha de Mira: 
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Este elemento refere-se ao Canal de Mira, tendo a mesma sido cumprida no âmbito da verificação feita 

no respetivo RECAPE, o qual foi aprovado com a DCAPE emitida em 11 de setembro de 2017. 

F. Canais do Lago do Paraíso: 

A deposição dos dragados deste troço pode ser feita para fins de recuperação de motas/diques e 

salinas degradadas neste troço da ria ou para substituição de motas intervencionados com materiais 

alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.), devendo ser apresentados locais que careçam e justifiquem 

essa deposição. 

Deve ainda ser avaliada a possibilidade dos dragados serem depositados em locais estratégicos 

(marinha desativada/abandonada) para que os sedimentos possam ser utilizados gratuitamente pelos 

piscicultores, aquicultores, salicultores na recuperação de motas. A escolha do local deve ser avaliada 

conjuntamente com os utilizadores referidos, ou a associação que os representa. 

Deve ser excluído o local de deposição LP1 propostos no anteprojeto, devendo o volume de 

sedimentos destinado a este local ser utilizado para recuperação de motas e taludes degradados no 

Lago do Paraíso. 

Dando cumprimento à DIA, o Projeto de Execução propõe a eliminação dos depósitos LP1 e LP2 e em 

sua substituição foi proposto um novo local (LP1(n)).  

Contido, a proposta deste novo local (LP1(n)) não se revela como adequada. A sua localização 

corresponde a uma área relativamente exposta visualmente e onde as características da ria são dadas 

a serem percecionadas. A colocação de sedimento neste local com uma camada máxima de 1,6m, 

sendo será contida, criará uma superfície homogénea e bastante disruptiva com a envolvente. 

Implicará a perda de superfície do espelho de água e eliminará o padrão visual da área sujeita a marés, 

onde se formam sempre pequenos canais de forma dendrítica. Com a deposição neste local haverá 

perda de qualidade visual associada ao espelho de água. Não pode ser usado o argumento de que o 

depósito fica submerso para desvalorizar o impacte visual e a perda de qualidade visual, pois as águas 

vivas equinociais não são de ocorrência frequente. 

Pese embora pretender-se a constituição de uma reserva de sedimento a recuperação de motas e 

diques degradados nas marinhas vizinhas que se encontram ativas, quer para a recuperação de 

marinhas/salinas inativas, o local LP1(n) deverá ser ponderada eventual alternativa. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

O Relatório de revisão dos locais de deposição dos sedimentos dragados deve conter ainda os 

seguintes elementos: 

2.1. Soluções alternativas para os depósitos provenientes dos Canais de Ovar (até ao Carregal e até ao 

Pardilhó) e de Mira, caso se venha a demonstrar necessário. Para estes canais admite-se, 

pontualmente, a deposição de dragados para proteção marginal das vias desde que se confirme a 

existência de erosão. Neste caso, a deposição dos dragados deve ocorrer linearmente e na margem 

emersa (dentro da servidão do Domínio Público Marítimo), sem formação de mancha de aterro, de 

modo a reduzir ao máximo o risco de arrastamento dos materiais. Caso esse risco se revele provável, 

devem ser previstas medidas de contenção privilegiando-se técnicas de bio-engenharia ou 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 
 

Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro: - Canal de Ovar até ao Carregal, 
Canal de Ovar até Pardilhó e Canal da Murtosa; - Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canis da Zona Central da Ria – 
RECAPE 3 - Processo AIA N.º2832     

 

23

intervenções de estabilização das áreas de depósito através do restabelecimento da vegetação típica, 

mediante ações de plantio.  

Esta situação aplica-se apenas ao Canal de Ovar até ao Carregal e Canal de Ovar até ao Pardilhó, uma 

vez que o Canal de Mira já foi analisado no anterior RECAPE. 

Da análise aos elementos apresentados, entende-se que:  

• No Canal de Ovar até ao Carregal houve uma revisão dos locais de deposição de modo a dar 

reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, próximo de vias rodoviárias, 

como se refere aliás também nas preocupações da Condicionante n.º 5 da DIA. 

• No Canal de Ovar até ao Pardilhó alguns dos depósitos que se mantiveram têm também 

objetivos de proteção das margens da Ria e dos terrenos envolventes. 

Face ao exposto, as manchas de depósito que se mantiveram nos Canais de Ovar até Carregal e até 

Pardilhó, para prevenção / minimização dos riscos de erosão das margens, estão justificadas e 

localizadas em zona emersa, pelo que se verifica que foi dado cumprimento à DIA. 

2.2. Cartografia e informação sobre as marinhas potenciais para o depósito temporário. 

Para o cumprimento deste elemento foi considerada a alínea f) da Condicionante n. º5 da DIA. Verifica-

se que no âmbito da revisão dos locais de deposição foram sinalizados locais (Zona Central, Lago do 

Paraíso, Ílhavo) para a colocação de sedimentos. 

No que interessa à utilização de sedimentos (208109 m3) como material de empréstimo para reforço 

de motas e diques pré-existentes, bem como de salinas abandonadas e ocupadas por lodaçais renova-

se a condicionante (as salinas abandonadas, sem vegetação, deverão ser consideradas como locais 

preferenciais para a colocação de dragados), estabelecida em fase de estudo prévio, reforçando-se a 

não utilização de sedimentos em salinas antigas que entretanto evoluíram para sapal baixo e medio, 

elementos característicos da morfologia de zonas húmidas costeiras. 

Face ao exposto, verifica-se que foi dado cumprimento à DIA. 

2.3. Identificação e representação gráfica dos troços das motas a reconstruir segundo as técnicas 

tradicionais e troços intervencionados com materiais alóctones (pneus, entulhos, betão, etc.). Devem 

ser apresentadas as peças desenhadas complementares no que se refere a cortes transversais assim 

como deve ser descrito a técnica tradicional de (re)construção ou eventualmente propor novas 

soluções para a realização dos muros/modelo de mota. 

Da análise aos elementos apresentados verifica-se que foi dado cumprimento à DIA uma vez que: 

• No Elemento 2.2 já são identificados os locais na zona do Salgado de Aveiro (que envolve os 

Canais da Zona Central da Ria e do Lago do Paraíso) correspondentes a salinas/marinhas 

abandonadas que serão utilizados para receber sedimentos dragados, para que os mesmos 

possam ser utilizados na recuperação de muros de marinhas em exploração ou a reativar. 

• A deposição nos locais identificados em cartografia foi consensualizada com os proprietários, 

ficando os sedimentos disponíveis para serem futuramente utilizados na reconstituição de 

muros/motas. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 
 

Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro: - Canal de Ovar até ao Carregal, 
Canal de Ovar até Pardilhó e Canal da Murtosa; - Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canis da Zona Central da Ria – 
RECAPE 3 - Processo AIA N.º2832     

 

24

2.4. Levantamento dos locais que necessitem de deposição de dragados, nomeadamente, locais que 

apresentam erosão nas margens/taludes próximo de vias, terrenos agrícolas, desde que se confirme a 

existência de erosão e/ou a necessidade de proteção dos terrenos agrícolas (por exemplo, existência 

de solos de RAN com comprovada atividade agrícola).  

Considera-se que foi dado cumprimento à DIA, uma vez que: 

• O RECAPE articula a resposta a este ponto com o elemento 2.1, identificando os locais com 
maior necessidade de deposição de sedimentos para prevenção/minimização dos riscos de 
erosão das margens e de inundações/perda de território: Canal de Ovar até ao Carregal e Canal 
de Ovar até ao Pardilhó. 
 

• A maior parte do sedimento encaminhado para esses locais, será depositado em zona emersa, 

tendo o perfil de deposição sido estabelecido de forma a minimizar a interferência com 

terrenos adjacentes, prevendo-se a criação de motas de proteção. 

2.5. No caso das deposições previstas em motas/diques existentes, em particular na Zona Central da 

Ria, deve ser apresentada uma nova avaliação quanto aos locais de deposição, dado que a erosão que 

se verifica nesta zona pode, entretanto, ter determinado a alteração das condições que presidiram à 

sua definição em fase de anteprojeto. 

Da análise aos elementos apresentados, verifica-se que: 

• O RECAPE articula a resposta a este ponto com os elementos 2.2 e 2.3 da DIA. 

• As salinas/marinhas previstas para a deposição de sedimentos dragados foram objeto de um 

levantamento topográfico, que identificou o estado dos respetivos muros.  

• As deposições para reabilitação de troços de muros existentes ou no tardoz de muros 

existentes estão previstas por indicação dos proprietários ou por opção do projetista, em 

função do estado dos referidos muros. 

• Privilegia-se situações em que os levantamentos topográficos revelaram vestígios de 

muros/motas, por forma a permitir a deposição para reconstituição/reforço. 

Face ao exposto, verifica-se que foi dado cumprimento à DIA. 

2.6. Caracterização geológica detalhada dos eventuais locais de depósito, acompanhada de cartografia 

a escala 1:3 000, com a finalidade de verificar a compatibilidade dos sedimentos dragados com o local 

de depósito. Os sedimentos devem ser semelhantes para que a deposição possa ser realizada. 

Da análise aos elementos apresentados, verifica-se que: 

• Foi elaborado um relatório de “Recolha e Caracterização de Amostras de Sedimentos em 

Locais de Deposição de Sedimentos” para a globalidade da Ria de Aveiro e em específico para 

os 6 canais em análise, no qual se conclui que existe compatibilidade geral dos sedimentos 

dragados com os sedimentos nativos das zonas de depósito e, a maioria das amostras 

analisadas traduz fatores de enchimento inferiores ao limite.  
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A análise da compatibilidade dos sedimentos a dragar e dos locais de deposição encontra-se 

corretamente efetuada, apresentando conclusões detalhadas, pelo que se considera que foi dado 

cumprimento à DIA. 

2.7. Caracterização e avaliação, através de prospeção arqueológica sistemática, dos locais de 

deposição revistos para colocação dos sedimentos dragados nos diversos canais. 

Da análise aos elementos apresentados, verifica-se que: 

• Foi elaborado um “Relatório de Trabalhos Arqueológicos” para dar cumprimento a este ponto, 

bem como ao solicitado no Elemento n.º 24 da DIA. 

• Foram eliminados alguns dos locais da fase de Anteprojeto, outros locais foram ajustados, e, 

também, propostos novos locais (Elemento n. º2 da DIA). 

• Foram feitas novas prospeções na zona de Pardilhó e Salgado de Aveiro devido à introdução 

de novas áreas para deposição difusa de dragados. As ocorrências patrimoniais identificadas, 

correspondem a achados isolados, sem contexto arqueológico identificado, não tendo sido 

identificados quaisquer outros vestígios que justifiquem a proteção da área. Apresentam um 

valor patrimonial médio e reduzido, sendo que todas são minimizáveis através de medidas de 

minimização. 

• Os trabalhos de prospeção arqueológica das áreas de deposição dos sedimentos são 

apresentados para quase todas as alterações em “meio terrestre”. Contudo, tal não ocorre 

para as áreas que tenham sido ajustadas/ alteradas/ definidas (dragagens, escavações, 

deposição de dragados, acessos diretos e alternativos, movimento de equipamentos, cais, 

estaleiros, rampas, ancoradouros, áreas de empréstimo e/ou depósito de terras e dragados, 

terraplanagens, lugares de atravessamento, traçados das tubagens, zonas de descarga no mar, 

entre outras), para as que apresentavam reduzida/ nula visibilidade, nos locais com a “nova 

localização” remetida para a fase previamente à construção (OV1(n), OV2(n), OV7(n) e OV8(n) 

– refira-se que os dois primeiros foram posteriormente anulados), nem quando a solução de 

deposição é no mar, nem nos terrenos agrícolas onde se irá colocar as terras alvo de escavação 

dos locais de depósito, entre outros.  

• Verifica-se ainda que as áreas alvo de depósito temporário de dragados, bem como as áreas 

onde estão previstos os “trajetos das tubagens de repulsão” (e alternativas), também não 

foram objeto de caracterização, avaliação e proposta de medidas de minimização.  

• Desta forma, devem ser apresentados os resultados da prospeção arqueológica nestes locais 

para parecer da Tutela do Património. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

2.8. Avaliação de impactes ambientais, tendo em consideração as novas soluções de deposição de 

sedimentos dragados, incluindo a solução de deposição no mar. 

A Avaliação de Impactes aos Locais de Deposição no Projeto de Execução divide-se pelos seguintes 

canais: Canais de Ovar até Carregal, de Ovar até Pardilhó, da Murtosa, de Ílhavo, do Lago do Paraíso e 
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da Zona Central da Ria. Os locais foram revistos com as devidas alterações, outros foram eliminados e 

ainda, propostos novos locais.  

Do ponto de vista dos recursos hídricos e dinâmica sedimentar, a avaliação de impactes dos novos 

locais de deposição dos sedimentos realizada concluiu que nos locais de deposição não são alterados 

os usos de solo atuais, bem como as suas características morfológicas e geológicas, uma vez que se 

trata de material limpo e com características arenosas, de natureza semelhante aos locais de 

alimentação. Espera-se que os depósitos que se destinam a reforço das margens com manifestos sinais 

de erosão e os adjacentes a vias rodoviárias contribuirão para minimizar significativamente os 

impactes negativos da erosão a que têm estado sujeitos. 

Estando previstas soluções de contenção dos dragados nas deposições imersas, por forma a minimizar 

risco de refluimento dos dragados para o leito e estando ainda prevista que as deposições em zonas 

emersas sejam realizadas de modo controlado, atendendo ao elevado volume de água dos dragados, 

o que obriga à adoção de sistema de diques de contenção que constituam bacias para decantação dos 

sedimentos, entende-se que os impactes negativos que podem daí resultar são temporários, pouco 

significativos e de reduzida magnitude. 

A execução da intervenção no Outono e Inverno faz também com que os potenciais impactes sobre a 

ecologia e os utentes das praias sejam muito reduzidos ou mesmo inexistentes. A intervenção terá um 

máximo de 7 meses de duração, cumprindo com os períodos de interdição da DIA. 

Da deposição de sedimentos no mar, poder-se-á formar uma pluma onde a água se apresentará 

temporariamente mais turva, mas que rapidamente se dissipará com a agitação marítima da zona. 

Tratando-se de sedimentos arenosos, os mesmos tenderão a depositar-se em local próximo, podendo 

desde logo contribuir para alguma alimentação das praias próximas, uma vez que a própria rebentação 

conduzirá também o sedimento para a zona da praia. A ação de deposição no mar revela-se 

globalmente como muito positiva e importante, indo de encontro ao estabelecido no Plano de Ação 

Litoral XXI (2017) às orientações definidas pelo Grupo de Trabalho do Litoral (2014) e pelo Grupo de 

Trabalho dos Sedimentos (2015), que referem que a colocação de sedimentos dragados na zona litoral, 

em local passível de mobilização pela deriva litoral para a consequente alimentação das praias, revela-

se benéfica na proteção da zona costeira. O trecho costeiro a Sul do Furadouro constitui uma área 

sujeita a fenómenos erosivos bastante intensivos, sendo assim importante a realização de ações de 

alimentação artificial do litoral. 

Considera-se válida a informação apresentada, entendendo-se que os potenciais impactes negativos 

do projeto são reduzidos, pouco significativos, temporários e reversíveis, sendo que os impactes 

positivos que decorrem do reforço das margens e taludes e realimentação sedimentar da deriva litoral 

são muito importantes e dão resposta às orientações de gestão do litoral, contribuindo para a redução 

do défice sedimentar e para a minimização dos efeitos erosivos sobre as praias. 

3. Cartografia histórica e documentação das áreas objeto de dragagens, à mesma cota ou mais funda, 

para os Canais de Ovar até ao Pardilhó, da Zona Central, de Ílhavo e do Lago do Paraíso, no sentido de 

avaliar a eventual necessidade de se realizarem trabalhos de caracterização arqueológica por métodos 

geofísicos. 
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Esta documentação foi previamente apresentada e objeto de parecer da Autoridade de AIA. Face ao 

exposto, verifica-se que foi dado cumprimento à DIA 

4. Resultados de uma campanha de prospeção arqueológica geofísica por multifeixes e radiómetro que 

contemple o canal de Mira (4.1.A e 4.1.B) e o de Ílhavo (5.2., 5.3. e 5.4), mas que pode ser extensível 

aos canais Ovar até ao Carregal (1.2.), 1.5, Ovar até ao Pardilhó (2.7.), da Zona Central (7.2 e 7.4.) e no 

Lago do Paraíso (6.) face à avaliação referida. Neste âmbito, devem-se identificar as anomalias 

detetadas na prospeção geofísica sob cartografia do projeto, devidamente georreferenciadas, 

contendo os dados batimétricos e a respetiva descrição. Deve-se ainda proceder a uma verificação das 

anomalias e das massas metálicas identificadas nestes trabalhos que se encontrem dentro das áreas 

do projeto de execução e que sejam alvo de afetação (caso estejam enterradas com recurso à 

realização de sondagens). O Relatório deste trabalho deve ainda avaliar o impacte das dragagens 

nestes canais sobre os valores patrimoniais e considerar quais os trabalhos arqueológicos necessários 

garantir em fases posteriores (acompanhamento, sondagens, escavação integral, conservação e 

restauro, entre outras). 

A documentação foi previamente apresentada e objeto de parecer da Autoridade de AIA tendo-se 

considerado que estes elementos foram corretamente efetuados. 

Face ao exposto, verifica-se que foi dado cumprimento à DIA. 

5. “Memória descritiva, visual e histórica (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, 

estudo histórico/arquivístico, estado de conservação e enquadramento cénico/paisagístico) e registo 

gráfico (fotografia, um levantamento topográfico e de eventuais alçados), nas áreas de incidência 

direta e indireta. 

- Dos vestígios das antigas marinhas e respetivas motas a afetar pelas ações de deposição de dragados, 

nomeadamente das ocorrências patrimoniais n.º 3, 6, 18, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 66 e 121, mas também 

das n.º 4, 29, 30, 31, 32, 48, 51, 52, 53, 54 e 65, bem como outras que possam ser afetadas pelo projeto 

de execução; 

- Dos complexos de cais a afetar pelas ações de dragagem, assim como da respetiva envolvente, 

nomeadamente as ocorrências patrimoniais n.º 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 33, 56 e 61, mas 

também das n.º 10, 16, 34, 38 e 39 bem como noutros que possam ser afetados pelo projeto de 

execução” 

Foi elaborada uma memória descritiva, visual e histórica das realidades listadas (estudo), bem como o 

respetivo gráfico (levantamento e planta) e estado de conservação. Neste trabalho foram excluídas as 

realidades desafetadas das áreas de incidência direta e indireta do EIA, bem como alguns dos cais onde 

já não se identificavam vestígios “antigos” de utilização.  

Na memória histórica destaca-se a antiguidade das menções à exploração de sal desde o século X e ao 

faseamento da sua evolução geral na Idade Média, nos séculos XV e XVI com a expansão além da Veia, 

ao longo do século XVII e XVIII e depois até à atualidade. Já para os cais, apesar de poderem ter uma 

utilização anterior, as referidas estruturas parecem ser dos meados do século XIX e inícios do XX, em 

particular resultado de uma intervenção global durante o Estado Novo. 

Face ao exposto, verifica-se que foi dado cumprimento à DIA. 
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6. Avaliação da exequibilidade das pretensões para o Canal de Mira (4.1. e 4.2.) e para o de Ílhavo (5.2, 

5.3, 5.4) face às medidas de salvaguarda e de conservação do Património Cultural necessárias (impacte 

real, tempo de execução e custo financeiro) de forma a ponderar qual a melhor solução. Nesta 

avaliação deve também ser equacionada a criação de um "Parque Arqueológico", nos termos da 

legislação em vigor, entre a ponte de Ílhavo e a ponte da Água Fria (ocorrências patrimoniais n.º 41, 

42, 43, 44, 45 e 46). 

Foi apresentada a sistematização, avaliação e exequibilidade das dragagens face ao Património 

Cultural existente no Canal de Ílhavo, nomeadamente das cerca de 24 ocorrências patrimoniais, 10 das 

quais em meio náutico ou subaquático. Destas últimas, 3 não foram confirmadas, 1 não foi relocalizada 

e 6 podem corresponder a tumulus de embarcações de época Moderna.  

De referir ainda que a OP n.º 41A possui “uma volumetria significativa” destacando-se ter uma 

relevância monumental e que 5 localizam-se em áreas de incidência direta (OP n.º 41A, 45/45A, 46 e 

143) - tal como a n.º 56 de época Contemporânea.  

Assim, o proponente decidiu “manter a intervenção (…) para o canal de Ílhavo/ Rio Boco, privilegiando 

a opção de conservação in situ das ocorrências e “não se equaciona a criação de um Parque 

Arqueológico Subaquático”.  

Foram definidas medidas de minimização complementares no âmbito desta análise que integram os 

elementos a apresentar em sede de RECAPE, nomeadamente a “estabilização dos sítios por meio da 

sua proteção direta com tela de geotêxtil e sacos de areia” dos sítios OP n.º 41A, 42, 43, 45/45A, 46 e 

143 ou para a OP n.º 56 com a “proteção (…) de forma a garantir a integridade da estrutura durante 

as ações de dragagem”, bem como a escavação integral se houver afetação direta sobre contextos 

arqueológicos preservados.  

Pela avaliação geral realizada e pela definição de medidas de minimização foi considerado pelo 

promotor que o projeto de execução é exequível. 

Face ao exposto, verifica-se que foi dado cumprimento à DIA. 

ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL DO 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

7. Síntese do processo de revisão dos locais de depósito dos dragados e dos fundamentos para a 

escolha dos mesmos, bem como do resultado da apreciação efetuada pela autoridade de AIA 

relativamente aos elementos a apresentar previamente à verificação da conformidade ambiental do 

projeto de execução. 

Dados os prazos de financiamento do projeto no âmbito de candidaturas a quadros comunitários de 

apoio, foi opção da Polis Litoral Ria de Aveiro apresentar o RECAPE completo, na sua globalidade, sendo 

que, verifica-se que foi apresentado o solicitado neste ponto, conforme a análise efetuada no 

Elemento n.º 2 da DIA, quanto à revisão dos locais e no Elemento n.º 2.8, quanto à sua avaliação 

ambiental. 
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8. Demonstração da articulação do projeto de execução com as infraestruturas presentes nas áreas de 

incidência direta e indireta das intervenções, devendo para o efeito ser salvaguardada a consulta 

prévia às entidades responsáveis pelas mesmas, nomeadamente: 

• Companhia Industrial de Resinas Sintéticas, Lda. (CIRES); 

• Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) 

• Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A.; 

• Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro (SIMRIA). 

De acordo com o referido no RECAPE, e tendo em vista a compatibilização do projeto com serviços 

afetados, foram efetuados contactos com as quatro entidades referidas (CIRES; IP, LusitâniaGás e AdCL 

– ex-SIMRIA) a que se juntou uma quinta entidade, correspondente às Águas da Região de Aveiro 

(AdRA). 

No RECAPE é ainda referido que, dado o âmbito do projeto em análise, referente ao Canal de Mira da 

Ria de Aveiro, apenas têm incidência na área de estudo as infraestruturas pertencentes às entidades, 

Lusitânia Gás e Águas do Centro Litoral - AdCL (ex-SIMRIA). 

Para o efeito, foram apresentados os pareceres recebidos por essas entidades (remetidos, à 

Autoridades de AIA, posteriormente à instrução do RECAPE), sendo que nenhuma destas entidades se 

opõe à concretização do projeto. 

Importa referir que no âmbito do presente RECAPE, as condutas pertencentes a estas entidades 

apenas ocorrem no Canal da Murtosa (CIRES) e no Canal de Ílhavo (várias pontes rodoviárias e conduta 

da ex-SIMRIA / AdCL). 

A CIRES é detentora de uma conduta submersa (pipeline) para transporte de cloreto de vinilo, que vai 

desde o Porto de Aveiro até à fábrica de resinas sintéticas em Estarreja (Fábrica da CIRES), 

atravessando face à área do projeto da Polis, o Canal da Murtosa em 2 secções, Boca do Rio Velho e 

Bacia do Laranjo/Cambeia (troços 3.C e 3.D do Canal da Murtosa). 

Contudo, as operações de dragagem não interferirão diretamente com a conduta da CIRES, pois não 

há dragagem sobre a conduta. De qualquer modo, há que garantir que esta conduta não é afetada de 

forma indireta, por exemplo, devido a manobras da draga nas imediações (por exemplo, cravação de 

estacas/spuds, afundamento de âncoras ou pitas, desassoreamento, etc.), pelo que o empreiteiro 

deverá respeitar uma distância mínima de segurança de 10 m face ao eixo da conduta. 

Prévia e atempadamente à realização de qualquer operação de dragagem no Canal da Murtosa, o 

empreiteiro deverá solicitar e realizar uma reunião com a CIRES, contando com a presença da 

fiscalização, na qual receberá orientações de segurança em relação à referida conduta. 

IP – Infraestruturas de Portugal 

No atravessamento das pontes, o projeto assinala unicamente o traçado do canal por debaixo das 

mesmas, consistindo num estreitamento do alinhamento de modo a que esse canal possa encaixar nos 

vãos respetivos de cada uma das pontes.  
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Não deverá assim ocorrer qualquer operação de dragagem por debaixo de pontes, nem mesmo nas 

suas imediações, inclusivamente deve ser assegurado na empreitada, por razões de segurança 

estrutural das pontes, uma distância de resguardo mínima de 10 m em relação às estruturas de pontes. 

Não deverá, deste modo, ocorrer nenhuma ação junto de pontes, designadamente de dragas em ação 

(por exemplo, cravação de estacas-spuds, afundamento de âncoras ou poitas, desassoreamentos, 

etc.). 

Uma vez que algumas destas pontes possuem vãos relativamente modestos, deverá no entanto o 

Empreiteiro assegurar-se, atempadamente, que os equipamentos de dragagem que selecionar 

poderão efetivamente passar sob as estruturas das pontes em questão, antecipando dificuldades e 

prevendo soluções para as ultrapassar. 

Quanto à EN327 que se desenvolve na margem poente do Canal de Ovar até ao Carregal, eliminaram-

se todos os depósitos previstos para esta margem, nas imediações da estrada, pois de acordo com a 

reunião técnica realizada com a PLRA, a posição da IP é que os mesmos poderão ser causadores de 

instabilidade aos atuais taludes da estrada. 

Águas do Centro Litoral (ex-SIMRIA) 

Foi identificado um atravessamento de conduta no Canal de Ílhavo, situando-se a uma cota 

relativamente alta (ou então “pouco”enterrada), pelo que as Águas do Centro Litoral (AdCL) realizará, 

previamente à execução da empreitada do projeto, o rebaixamento da conduta de modo a torná-las 

compatível com a cota de dragagem -0,5 m(ZH). 

Essa empreitada de afundamento da conduta implicará a desativação do atual troço e implantação de 

um novo troço adjacente, cerca de 10 m ao lado (valor a confirmar em face do respetivo projeto de 

aprofundamento da conduta). Deste modo, o alinhamento final da conduta situar-se-á um pouco 

desviado do atual, numa posição a ser confirmada no início da obra. 

O Empreiteiro deverá atuar com especial precaução junto da futura posição da conduta, até cerca de 

20-30 m em torno do seu eixo, assegurando que nenhum procedimento, designadamente relacionado 

com o posicionamento das dragas (por exemplo, cravação de estacas-spuds, afundamento de âncoras 

ou poitas, etc.) ou mesmo de desassoreamento, interferirá com a estrutura da referida conduta de 

saneamento. 

LUSITANIAGÁS 

Ocorrem dois atravessamentos por condutas de gás pertencentes a esta entidade, uma junto à Ponte 

da Vista Alegre e outra imediatamente a sul da Ponte de Vagos. No primeiro atravessamento não 

deverá ocorrer dragagem sobre a conduta e, no segundo caso, está prevista dragagem devendo, no 

entanto, serem acautelados os aspetos de segurança. 

Tratando-se de condutas de gás que abastecem a população, e pretendendo-se maximizar a 

segurança, antes de realizar qualquer intervenção nas imediações, o Empreiteiro deverá solicitar uma 

reunião com a LUSITÂNIAGÁS, na qual receberá orientações de segurança quanto às operações 

previstas sobre o eixo da conduta.  

A proponente enviou às entidades com interferência de serviços (LUSITANIAGÁS e Águas do Centro 

Litoral), o projeto de execução para aprovação. A entidade Águas do Centro Litoral já se pronunciou 
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no âmbito da globalidade do projeto (que interferia com condutas no Canal de Mira e no Canal de 

Ílhavo), estando a proponente a aguardar o parecer da LUSITANIAGÁS, que deverá ser remetido à APA, 

em aditamento. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

9. Parecer das entidades responsáveis pelas servidões e restrições de utilidade pública afetadas, os 

quais devem ser considerados no desenvolvimento do projeto de execução, nomeadamente, a 

Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRAN Centro) e o Estado Maior da Força 

Aérea (EMFA). 

No RECAPE são apresentados os pareceres da ERRAN e do EMFA, sendo que nenhuma destas entidades 

se opõe ao projeto.  

A Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro apesar de ser favorável ao projeto refere 

que deve ser tido em consideração o parecer da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

(DRAPC) e o programa de monitorização mencionado na DIA.  

O Estado Maior da Força Aérea (EMFA) refere que apesar da intervenção pretendida se encontrar 

abrangida pela Servidão Aeronáutica do Aeródromo de Manobra n.º 1 (AM1) e pela Servidão 

Aeronáutica de Jacinto, não há inconveniente na sua execução desde que sejam respeitadas as 

condicionantes que decorrem dos decretos de Servidão referidos. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

10. Cartografia com todas as áreas de deposição, sobrepostas no ortofoto, com o maior rigor possível 

dos limites propostos, preferencialmente num formato tipo A4 ou A3, desde que garantida uma leitura 

adequada. 

Foi apresentada a referida cartografia, pelo que se considera que foi dado cumprimento à DIA. 

11. Cartografia do projeto de execução que inclua obrigatoriamente a Linha da Máxima Preia-Mar de 

Águas Vivas Equinociais (LMPMAVE) e a linha limite da margem, de modo a se identificar os terrenos 

inseridos no Domínio Público Marítimo. 

Foi apresentada a referida cartografia, pelo que se considera que foi dado cumprimento à DIA. 

12. Projeto de Retenção dos Dragados para os depósitos parcialmente submersos, que deve incluir 

estruturas, permanentes ou temporárias de proteção/contenção das áreas de deposição, 

nomeadamente nas zonas próximas de áreas agrícolas ou com atividade aquícola, privilegiando 

técnicas de bio-engenharia ou ações de plantio com vegetação característica do ecossistema. 

Para minimizar o retorno/refluimento ao meio hídrico de partículas finas (sedimentos silto-argilosos) 

durante as deposições dos sedimentos, foram previstas soluções de contenção e estabilização para 

alguns dos depósitos e medidas especificas para obra. 

Nos depósitos OV6, OV7, OV8, CO1, CO12(3), MU2, MU3(3) e MU4, IV9(n), IV13(n), LP1(n) e CE7 está 

prevista a construção de estacaria em madeira a delimitar os depósitos. 

Nos depósitos IV7, IV8 e CO15(d)), uma solução de contenção por bio-rolos de fibra, correspondente 

a uma estrutura de rolos constituídos por fibra de coco protegidos por rede onde se colocam sementes 
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de plantas aquáticas que depois crescem e ajudam a enquadrar e a proteger o deposito das oscilações 

das águas da Ria. 

Nos restantes depósitos serão feitas valas de contenção periféricas, sendo o material retirado utilizado 

na construção de dique que funcionará como barreira para contenção do material depositado. 

No caso dos locais com deposição difusa, o mesmo será retido pela vegetação existente, por se tratar 

de camadas finas (até 15 cm). 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

13. Cartografia com os locais propostos para a recolha de sementes/ propágulos das espécies a utilizar 

para efetuar campanhas de plantio, a fim de se obter uma mais rápida fixação desta espécie, 

contribuindo igualmente para a estabilização dos sedimentos no local. 

O RECAPE identifica nos canais de Ílhavo, Murtosa e Ovar depósitos com afetação parcial de 

populações de juncos-das-esteiras e spartina (nalguns casos pontual), pelo que se teve em conta estes 

locais para a recolha de sementes e/ou propágulos. O modo de propagação de cada uma das espécies 

está articulado com a medida n.º 25 e n.º 43 da DIA. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

14. Projeto de Recuperação Paisagística (PRP) para o local MI1 de deposição e área envolvente. Neste 

PRP deve constar a proposta de modelação consentânea com o perfil pré-existente da duna e em 

equilíbrio com a dinâmica atual do sistema dunar em causa. A área deve ser objeto de 

descompactação, de retirada dos materiais inertes não compatíveis, da retirada das espécies vegetais 

exóticas invasoras, de plantação e sementeira de espécies vegetais características do sistema dunar 

em causa. 

Esta medida é específica ao Canal de Mira, onde se localiza a área MI1, o qual já foi alvo de DCAPE. 

15. Planta de Condicionamentos. Esta planta deve apresentar todos os elementos do projeto, áreas 

dos estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), incluindo os 

traçados/corredores a utilizar para passagem da tubagem de repulsão de dragados para os locais de 

depósito, e todos as áreas a condicionar, tendo em consideração os valores florísticos e de vegetação, 

dos habitats naturais e biótopos, e do património cultural. 

O RECAPE apresenta a planta de condicionamentos com quase todos os elementos pretendidos para 

a área em estudo. 

Verifica-se que esta não representa os valores do património cultural e respetivas áreas de proteção, 

apesar destas serem descritas e apresentadas nos relatórios referentes aos trabalhos arqueológicos. 

Assim, as lacunas referidas devem ser apresentadas previamente ao início da obra e ser objeto de 

parecer da Tutela do Património, bem como ter em consideração que as áreas de segurança dos sítios 

arqueológico ser de 100m. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

16. Cartografia com as zonas de proteção, legais e necessárias, para salvaguardar a afetação dos sítios 

arqueológicos localizados nas áreas de incidência direta e indireta do projeto, como as ações de 
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dragagem, do locais de depósito de inertes e dos locais alvo de eventuais alterações hidrodinâmicas/ 

transporte sedimentar, nomeadamente nas ocorrências patrimoniais n.º 1, 17, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 

37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 59, 128, 129, 130, 131, 134, bem como das n.º 2, 49, e 60, entre 

outros. Deve-se ainda indicar as condicionantes para estes espaços, como por exemplo, limitar as 

ações de dragagens, escavações, movimento de equipamentos, acessos, estaleiros, ancoradouros, 

áreas de empréstimo e/ou depósito de terras, lugares de atravessamento, traçados das tubagens, 

zonas de descarga no mar, entre outras. 

Esta medida encontra-se cumprida para o Canal de Mira (Sítios n.os 28, 35 e 36). Para as restantes, 

observa-se o seguinte: 

No âmbito dos trabalhos arqueológicos realizados foi apresentada a cartografia com as zonas de 

proteção, legais e necessárias, para salvaguarda dos sítios arqueológicos localizados nas áreas de 

incidência direta e indireta do projeto nos vários canais. Foi também apresentada justificação para as 

ocorrências excluídas e constam as propostas de condicionantes para as áreas de proteção, como: 

restrições ao movimento de equipamentos e passagem de tubagens (OP n.º 1, 28, 35, 36, 41A, 42, 43, 

45/45A, 46, 56, 129, 130, 131, 143), de ações de dragagem e local de fundeio (OP n.º 24, 25, 28, 35, 

36, 41A, 42, 43, 45/45A, 46, 56, 143), a ações de deposição de dragados e escavação (apesar de não 

terem sido indicadas ocorrências). De referir que algumas destas condicionantes implicam com as 

necessidades do projeto, nomeadamente nas OP n.º 1 e 129 nas ações de deposição de dragados e 

nas OP n.º 24, 25/57, 41A, 42, 43, 45/45A, 46, 56, 129, 130, 131 e 143 nas ações de dragagem.  

As zonas de proteção foram representadas individualmente, mesmo quando se encontram 

sobrepostas, estando ausente apenas a OP n.º 42 ou 43, no entanto por questões de operacionalidade 

e gestão, como na planta de condicionamentos, estas deveriam ser assumidas com uma única área de 

proteção, ou seja, corresponder a uma área de segurança (buffer) considerando os limites das 

ocorrências e ter 100m de distância, conforme estabelecido na medida de minimização n.º 36 da DIA.  

As lacunas referidas devem ser apresentadas previamente ao início da obra e ser objeto de parecer da 

Tutela do Património.  

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

17. Levantamento topográfico e limpeza do sítio arqueológico da Azurreira (ocorrência patrimonial n.º 

1). Neste âmbito, deve-se ainda realizar o registo do corte no interface marítima e duas sondagens 

arqueológicas para caracterização complementar. Com os resultados obtidos nestes trabalhos deve-

se propor uma solução que minimize a erosão registada (podendo implicar o ajustamento da área de 

deposição prevista para o local), bem como apresentar medidas de minimização adicionais e Planos 

de Conservação e Monitorização. 

Esta medida é específica para o Canal de Ovar até ao Carregal, onde se localiza o Sítio n.º 1 Azurreira. 

Em resposta a outros elementos é apresentada alguma informação e cartografia respeitante a este 

local, nomeadamente a existência de um muro, com cerca de 80 m de comprimento, construído com 

alvenaria de xisto assente em estacas de madeira e implantado ao longo da margem. “As datações de 

radiocarbono realizadas (…) indicam que a construção terá sido realizada dentro da primeira metade 
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do século XIX” e considerou-se que a estrutura teria uma função de “contenção de terras agrícolas 

provavelmente em período de significativo recuo da margem do canal”. 

Os resultados dos trabalhos solicitados nesta medida serão apresentados posteriormente à Autoridade 

de AIA, em fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião realizada entre o proponente, 

Autoridade de AIA, e a DGPC. 

18. Levantamento topográfico/ hidrográfico pormenorizado dos sítios arqueológicos Ria de Aveiro E 

(ocorrência patrimonial n.º 35), Ria de Aveiro E2 (ocorrência patrimonial n.º 36), Murteira 2 

(ocorrência patrimonial n.º 42), Murteira 3 (ocorrência patrimonial n.º 43), bem como uma 

caracterização complementar com vista à apresentação de eventuais medidas de minimização 

complementares e elaboração de Planos de Conservação e Monitorização mesuráveis. 

Esta medida encontra-se cumprida apenas para o Canal de Mira (Sítios n.os 35 e 36). 

Em resposta a outros elementos é apresentada alguma informação e cartografia respeitante a estes 

locais. Nesta verifica-se que a abrangência dos levantamentos topográficos/ hidrográficos 

pormenorizados no RECAPE do Canal de Mira foi diferenciada, mas na generalidade parecem estar 

aquém dos limites dos sítios e aparentemente não terem considerado o levantamento de toda a 

respetiva área de proteção (100m) propostas, nem mesmo as áreas e locais para as quais se propõem 

medidas de conservação e monitorização. Os levantamentos apresentados também carecem de 

legenda das representações gráficas adotadas. Assim, tendo em consideração as lacunas devem-se 

apresentar estes elementos para parecer da Tutela do Património. 

Os resultados dos trabalhos solicitados para os restantes sítios, n.º 42 e n.º 43, serão apresentados 

posteriormente à Autoridade de AIA, em fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião 

realizada entre o proponente, Autoridade de AIA, e a DGPC. 

19. Levantamento topográfico e uma limpeza do sítio arqueológico da antiga Ponte da Fareja 

(ocorrência patrimonial n.º 56). Com os resultados obtidos nestes trabalhos devem ser apresentadas 

eventuais medidas de minimização complementares, um Plano de Conservação e Monitorização. 

O sítio patrimonial localiza-se no Canal de Ílhavo (Sítio n.º 56 – Ponte da Fareja 1). 

Em resposta a outros elementos é apresentada alguma informação, cartografia e medidas de 

minimização respeitante a estes locais. Esta estrutura com 47m de comprimento e menos de 4m de 

largura, possui 12 tramos paralelos de estacaria de madeira. Assim, considera-se que deve ser 

considerada uma nova condicionante de forma a salvaguardar esta questão que é transversal ao 

RECAPE. 

Os resultados dos trabalhos solicitados neste sítio serão apresentados posteriormente à Autoridade 

de AIA, em fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião realizada entre o proponente, 

Autoridade de AIA, e a DGPC. 

20. Levantamento topográfico e uma limpeza dos sítios arqueológicos Esteiro dos Frades 4, 5 e 6 

(ocorrência patrimonial n.º 129, 130 e 131). Deve-se ainda proceder ao levantamento e alçados das 

estruturas existentes, realizar um estudo histórico/arquivístico e efetuar três sondagens 
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arqueológicas. Com os resultados obtidos nestes trabalhos deve-se apresentar medidas de 

minimização, Planos de Conservação e Monitorização. 

Esta medida encontra-se cumprida para o Canal de Mira (Sítio n.º 28), cuja DCAPE foi já emitida em 

setembro de 2017. 

Em resposta a outros elementos é apresentada alguma informação, cartografia e medidas de 

minimização respeitante a estes locais. As OP n.º 129 e 131 correspondem a estruturas circulares de 

alvenaria com cerca de 13m de diâmetro. A OP n.º 130 é uma estrutura ovalada em alvenaria onde são 

identificados diferentes momentos de reconstrução, onde foi possível perceber uma construção da 

fase inicial. Estas devem estar associadas ao primeiro momento da ocupação do salgado de Aveiro 

“para além da veia” em época Moderna (século XV/ XVI). Assim, atendendo à importância histórico-

arqueológica do local, considera-se que deve ser considerada uma nova medida de minimização em 

fase prévia à execução da obra. 

Os resultados dos trabalhos solicitados para os restantes sítios patrimoniais localizados nos Canais da 

Zona Central da Ria (Sítios n.os 129, 130 e 131 – Esteiros dos Frades 4, 5 e 6), serão apresentados à 

Autoridade de AIA em fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião realizada entre o 

proponente, Autoridade de AIA, e a DGPC. 

21. Levantamento topográfico/ hidrográfico pormenorizado dos sítios arqueológicos Ria de Aveiro H 

(ocorrência patrimonial n.º 24), Ria de Aveiro B/C (ocorrência patrimonial n.º 25), Ria de Aveiro A 

(ocorrência patrimonial n.º 28), Vista Alegre 1 (ocorrência patrimonial n.º 44/134), Paço da Ermida 3 

(ocorrência patrimonial n.º 46) e Cale de Bulhões 3 (ocorrência patrimonial n.º 57), bem como 

caracterização complementar não intrusiva com vista à elaboração de um Plano de Monitorização 

mesurável. 

Esta medida encontra-se cumprida para o Canal de Mira (Sítio n.º 28). Para os restantes sítios 

abrangidos no âmbito dos trabalhos desenvolvidos no presente RECAPE, refere-se o seguinte: 

Foram apresentados os resultados dos trabalhos solicitados referentes aos restantes sítios 

arqueológicos referenciados. Foi também apresentada a justificação para a sua não realização em 

alguns dos locais. Contudo, estes locais padecem das lacunas referidas na análise aos elementos 

solicitados para a OP n.º 18, pelo que, devem ser apresentadas para parecer da Tutela do Património. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

22. Caracterização complementar das ocorrências patrimoniais n.º 17, 21, 45, 59 e 128, 

nomeadamente o local de proveniência dos vestígios e a confirmação da informação obtida, com vista 

à apresentação de eventuais medidas de minimização. 

Houve lugar à sistematização das problemáticas científicas referentes aos achados isolados 

encontrados, bem como das eventuais circunstâncias e complexidade de identificar o local de 

proveniência destes vestígios.  

De referir que num dos casos veio-se a confirmar que um dos achados isolados correspondia a um 

tumulus constituído por pedras de lastro de navio, e que noutros dois dos casos a origem destes 
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achados isolados poderá ser encontrada no fundo do canal e que terá sido afetado por dragagens 

anteriores (OP n.º 21 e 128).  

Estes locais devem-se manter nas áreas de sensibilidade arqueológica alvo de prospeção prévia à fase 

de execução da obra, conforme consta da análise ao elemento n.º 2.7. para emissão de parecer 

previamente à entrega do RECAPE.  

Fase ao exposto, considera-se que a caraterização complementar elaborada no RECAPE cumpre com 

a DIA.  

23. Memória descritiva e visual (descrição de características morfo-funcionais, cronologia e 

enquadramento cénico/paisagístico) e registo gráfico (desenho e fotografia) dos elementos 

etnográficos, nas áreas de incidência direta e indireta do projeto de execução, a afetar pelas ações de 

deposição de dragados, nomeadamente das ocorrências patrimoniais n.º 2, 19, 20, 47, 49, 60, 110 e 

126, bem como outras que se possam localizar nessas áreas de incidência. 

Os resultados dos trabalhos solicitados para estes sítios serão apresentados posteriormente à 

Autoridade de AIA em fase prévia ao início da obra, conforme decisões da reunião realizada entre o 

proponente, Autoridade de AIA, e a DGPC. 

24. Caracterização e avaliação, através de prospeção arqueológica sistemática, das áreas de afetação 

direta e indireta que tenham sido ajustadas/ alteradas/ definidas (dragagens, escavações, deposição 

de dragados, acessos diretos e alternativos, movimento de equipamentos, cais, estaleiros, rampas, 

ancoradouros, áreas de empréstimo e/ou depósito de terras e dragados, terraplanagens, lugares de 

atravessamento, traçados das tubagens, zonas de descarga no mar, entre outras), bem como as áreas 

que apresentam lacunas de conhecimento e as áreas que possam ter eventuais alterações 

hidrodinâmicas e de transporte sedimentar associado. 

É realizada a caracterização e avaliação, através de prospeção arqueológica sistemática, das áreas de 

afetação direta e indireta. Contudo, conforme referido nas justificações às condicionantes 2.7. e 2.8., 

verifica-se que existem áreas por caracterizar e que não foram objeto destes trabalhos, situação que 

deve ser colmatada nos termos já indicados. Assim, tendo em consideração as lacunas devem-se 

apresentar estes elementos para parecer da Tutela do Património. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

25. Estudo geológico/ sedimentológico mais pormenorizado, que tenha em consideração os trabalhos 

de recolha das amostragens de sedimentos, levantamentos batimétricos, hidrodinâmicos e outros 

estudos, no sentido de identificar eventuais áreas com informação geoarqueológica sobre as 

sucessivas movimentações que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época 

plistocénica e holocénica, bem como das implicações sobre os sítios arqueológicos identificados. 

O estudo solicitado será apresentado posteriormente à Autoridade de AIA em fase prévia ao início da 

obra, conforme decisões da reunião realizada entre o proponente, Autoridade de AIA, e a DGPC. 

26. Plano de Conservação com ações concretas e quantificáveis, nomeadamente para as ocorrências 

patrimoniais referidas (n.º 1, 24, 25, 28, 35, 36, 42, 43, 44, 46, 56, 57, 129, 130, 131 e 134), entre outras 

que venham a ser identificadas ou relocalizadas (como por exemplo as ocorrências patrimoniais n.º 
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37, 41 e 45). Deve ainda ter as características, o estado de conservação e a interpretação do que se 

encontra visível, bem como um registo gráfico e fotográfico de todos os elementos como base de 

monitorização do local durante as Fases de Obra e de Exploração/ manutenção. 

Foi remetida uma proposta para um Plano de Conservação de quase todos os sítios arqueológicos 

identificados (sem justificar a ausência de elementos para os n.º 37, 44 e 134 – deduzindo-se por não 

terem sido localizados), bem como de outros, contudo verifica-se que muitas das ações são 

apresentadas de forma geral (onde alguns dos locais não contam com um registo gráfico, conforme 

referido).  

A ausência de pormenorização também se constata nos volumes das camadas de proteção a garantir, 

na identificação do sistema de sinalização/ vedação a implementar, na estimativa de pontos críticos 

onde aplicar o biocida, na necessidade de proceder a uma limpeza prévia do local onde foram 

identificados os vestígios arqueológicos.  

Apesar do RECAPE agora em apreço apresentar o Plano de Conservação, e no geral cumprir com as 

orientações da DIA, observa-se as lacunas acima referidas, bem como, o facto das ações não terem 

sido devidamente transpostas para o Caderno de Encargos. Assim, as lacunas devem ser remetidas 

previamente ao início da obra, bem como as ações constar de forma correta no Caderno de Encargos. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

27. Relatório destes trabalhos que para além das particularidades referidas para cada medida deve 

ainda contemplar: a análise e interpretação topográfica/ batimétrica, geológica e da natureza dos 

fundos das áreas a afetar, a integração de eventuais propostas complementares necessárias à 

salvaguarda e valorização dos bens patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos) que 

sejam identificados e representar os valores culturais em forma de polígono devidamente 

georreferenciados (contendo dados batimétricos) face ao projeto de execução. 

Houve lugar à sistematização desta informação na descrição dos trabalhos arqueológicos realizados. 

Contudo, verifica-se que os trabalhos de registo, caracterização, avaliação, interpretação não são 

apresentados de forma mais desenvolvida, sendo remetidos para uma fase posterior, nomeadamente 

uma menção para a valorização dos bens patrimoniais (arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos), 

pelo que, as lacunas referidas devem ser apresentadas previamente ao início da obra. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

28. Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos os 

elementos integrados na obra e identificação e pormenorização das medidas de minimização a 

implementar na fase de construção e respetiva calendarização. As medidas apresentadas para a fase 

de execução da obra e para a fase final de execução da obra devem ser incluídas no PGA. 

De acordo com o RECAPE, o PGA será elaborado pelo empreiteiro na fase de preparação prévia à 

execução da obra, conforme se define nas “Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução” (apresentado 

no RECAPE), onde constam as medidas que devem ser implementadas na obra. 

Assim, considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas de minimização constantes na DIA foram globalmente consideradas no Projeto de 

Execução, tendo as medidas associadas à fase de obra sido integradas nas cláusulas do Caderno de 

Encargos. 

FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

1. Assegurar uma área de proteção ao cabo subaquático de média tensão, propriedade da EDP, que se 

encontra a pouca profundidade, garantido que o projeto não interfere com o mesmo. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que as áreas de dragagem 

nos canais em avaliação, nomeadamente no Canal de Ovar até ao Carregal, que são as que ficam mais 

próximas do local, não terão qualquer interferência com o cabo subaquático de média tensão da EDP.  

2. Proceder à construção de uma vala de retenção de escorrências na interface do local de deposição 

com terrenos adjacentes que poderão ser afetados pelas mesmas, atendendo às condições 

topográficas, de forma a proceder a uma proteção dos terrenos / espaços envolventes aos locais 

selecionados para deposição dos materiais dragados e que poderão ser afetados por escorrências 

provenientes desses depósitos. 

Este ponto articula-se com o Elemento n.º12 da DIA, que prevê o seu enquadramento nos vários canais 

e está assegurado nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, no ponto 5.8.1.   

Assim, considera-se que foi dado cumprimento à DIA. 

3. Assegurar a salvaguarda das explorações de recursos geológicos existentes, de modo a não resultar 

prejuízos para as mesmas, nomeadamente pela criação de impedimentos a eventuais ampliações e/ou 

alterações a essas explorações. 

Foi assegurado este ponto, pelos contactos entre o proponente e as entidades responsáveis (DGEG, 

DRE-C, LNEG e Câmaras Municipais), sendo que não ocorre qualquer intervenção do projeto em áreas 

com recursos minerais identificados e sua exploração. A mais próxima localiza-se a 7,5 km da área do 

projeto. 

Face ao exposto considera-se que foi dado cumprimento à DIA 

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

4. Atender na calendarização da obra às seguintes exigências: 

As operações de dragagem/ deposição devem ocorrer preferencialmente durante o período mais frio 

do ano, sendo interditas entre março e junho. 

A deposição de sedimentos no mar deve ocorrer fora da época balnear.  

Acordo/ compromisso prévio com os promotores das atividades desenvolvidas na Ria de Aveiro (ex. 

pisciculturas, salinicultura, turismo, etc.) de forma a minimizar o impacte das obras nessas atividades 

e na época balnear. 

Considera-se que foi dado cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que: 
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• Está previsto que as operações de dragagem/ deposição ocorram fora do período interdito na 

DIA e não impliquem com a atividade balnear.  

• O acordo/compromisso, está assegurado nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução.  

Não obstante ao acima referido, a solução alternativa à deposição de sedimentos nos locais OV1(n), 

OV2, OV4 e OV5 para deposição no mar em praia imersa e/ou na deriva litoral, não foi considerada 

com as devidas alternativas nas cláusulas técnicas do projeto de execução, nem no caderno de 

encargos. Deste modo, deverão as mesmas constar nos documentos referidos. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

5. Memória descritiva e visual do estado das vias e infraestruturas para avaliar o estado atual e 

eventuais efeitos que surjam nas mesmas na sequência da implementação do projeto. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma se encontra 

prevista nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

6. Elaborar um Plano de Emergência para eventuais casos de derrame acidental de poluentes 

decorrentes do funcionamento das dragas, que envolva as entidades envolvidas em operações de 

socorro, nomeadamente: Autoridade de Proteção Civil, Autoridade Marítima, Bombeiros, entre outras 

consideradas pertinentes. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

7. Informar do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção 

civil, nomeadamente os corpos de bombeiros e os Serviços Municipais de Proteção Civil dos concelhos 

abrangidos. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3– Obrigações decorrentes da  DIA. 

8. Informar as autoridades marítimas sobre as intervenções a realizar e sua calendarização e analisar 

com estas as medidas a adotar de forma a minimizar a perturbação sobre a navegação. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma se encontra 

prevista nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

9. Informar os agentes económicos com atividade na Ria (pesca, aquicultura, salinicultura e turismo) 

sobre as intervenções a realizar, do período em que decorrerão e das medidas cautelares que serão 

adotadas. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3– Obrigações da DIA. 
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No RECAPE é apresentado o quadro que se segue em que são apresentadas as estruturas/ entidades, 

relacionadas com esta medida para cada um dos canais. 
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10. Assegurar os acessos às infraestruturas de apoio à pesca, tanto no período em que decorre a 

intervenção como no período subsequente. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que esta medida será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3– Obrigações da DIA. 

11. Assegurar o acompanhamento técnico especializado do biólogo na proximidade das zonas de 

trabalho. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3– Obrigações da DIA. 

12. Efetuar uma prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e indireta, com 

particular cuidado para as áreas que apresentavam reduzida/ nula visibilidade ou que não foram 

objeto de prospeção arqueológica sistemática.  

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma se encontra 

prevista nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução. Contudo, deve-se ajustar a fase de realização 

deste trabalho para os elementos a apresentar previamente ao início das obras, atendendo à 

justificação e lacunas referidas na análise dos elementos a apresentar n.º 2.7. para análise e emissão 

de parecer previamente à entrega do RECAPE. 

13. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente 

com a representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de acesso das 

maquinarias, das zonas de dragagem, locais de fundeação, traçado das tubagens, locais de repulsão 

de dragados, entre outros, para que não incidam sobre os valores patrimoniais a salvaguarda.  

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que esta medida será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3– Obrigações da DIA. 

14. Realizar um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores 

e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativamente às medidas de 

minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de intervenção e 

zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património cultural 

referenciado.  

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que esta medida será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3– Obrigações da DIA. 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 
 

Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro: - Canal de Ovar até ao Carregal, 
Canal de Ovar até Pardilhó e Canal da Murtosa; - Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canis da Zona Central da Ria – 
RECAPE 3 - Processo AIA N.º2832     

 

43

FASE DE CONSTRUÇÃO 

15. As dragas devem possuir dispositivos de combate a derramamentos acidentais de substâncias 

poluentes, como por exemplo, óleos e combustíveis, e os trabalhadores devem possuir formação 

específica sobre a sua utilização, de forma a estarem aptos a intervir rapidamente, em caso de 

acidente. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

16. O estacionamento dos veículos pesados para transporte e associados às dragas deve ocorrer 

sempre fora da zona da estrada, preferencialmente nos locais previstos para a atividade de estaleiro. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

17. A operação de desassoreamento deve ser conduzida de forma cuidada, procurando minimizar-se 

a ressuspensão dos sedimentos através de uma baixa velocidade de sucção e da utilização obrigatória 

de um dispositivo específico (environment-friendly cutter), acoplado à cabeça da draga com o objetivo 

de minorar a passagem e o alastramento das partículas em suspensão na água, e a sua posterior 

deposição noutras áreas. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

18. Para controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de forma a minimizar 

os impactes sobre as águas, decorrentes das ações de dragagem, devem ser usadas barreiras de 

contenção Nearshore ou cortinas de turbidez (cortinas silt). 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

19. Deve ser aferida a necessidade de colocação de barreiras de contenção nas imediações das 

explorações aquícolas minimizando assim os impactes das dragagens na envolvente destas. Esta 

solução deve ser previamente discutida com os aquicultores. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

20. Deve ser realizada a decapagem da terra vegetal, antes da deposição dos sedimentos, em particular 

onde exista vegetação com exceção das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas 

invasoras, para posterior colocação sobre os aterros formados, dado que a mesma apresenta um 

banco de sementes, passíveis de potenciar a regeneração natural. 
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Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, em caso de necessidade, constando a sua obrigação nas Cláusulas 

Técnicas do Projeto de Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

21. A deposição de sedimentos nas margens dos canais não deve alterar o recorte natural da linha de 

margem, com exceção nos casos de erosão acentuada, devendo ser mantido o plano/espelho de água 

existente.  

Relativamente a esta medida é referido que a deposição deve cumprir os perfis indicados em projeto 

de execução, constando a sua obrigação do Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, 

apresentado no Anexo E.3, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA.  

No entanto, o cumprimento dos perfis indicados em projeto de execução, não dá resposta à totalidade 

da medida, sendo que a observação das manchas definidas para a deposição contraria a Medida 21. 

Nestes termos, considera-se que não foi dado cumprimento a esta medida da DIA. 

As áreas de aterro foram definidas como polígonos que não traduzem as formas naturais 

características do local, nem traduzem uma aproximação, acrescendo o facto de em algumas dessas 

áreas o aterro irá ter uma espessura de 1m. 

A deposição de dragados, numa área desta importância paisagística, deve ter em consideração o 

padrão natural dos locais de deposição a salvaguardar, ou a repetir, e há uma modelação, ou micro 

modelação, do aterro que deve ser trabalhada, assim como, a linha da margem deve ser mantida na 

sua organicidade, ou em aproximação à mesma. Nesse sentido deverá haver um trabalho cuidado na 

sua deposição ou modelação final de forma a não existirem alinhamentos retos dissonantes e 

disruptivos com a linha natural das margens.  

A medida deve transitar para a DCAPE. 

22. A deposição não deve conduzir à colmatação de depressões existentes, de pequenos canais e 

meandros existentes nos sapais, para que o padrão/matriz natural existente não seja desvirtuado.  

Relativamente a esta medida é referido que a deposição deve cumprir os perfis indicados em projeto 

de execução, constando a sua obrigação do Volume 3 – Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, 

apresentado no Anexo E.3, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA.  

No entanto, o cumprimento dos perfis indicados em projeto de execução, não dá resposta à totalidade 

da medida, sendo que a observação das manchas definidas para a deposição contraria a Medida 21. 

Nestes termos, considera-se que não foi dado cumprimento a esta medida da DIA. 

Da apreciação dos referidos perfis, verifica-se que os mesmos formam uma plataforma homogénea 

com uma pendente mais ou menos regular. Nesse sentido deverá haver um trabalho cuidado na sua 

deposição ou modelação final por forma a não desvirtuar o padrão/matriz natural existente.  

A medida deve transitar para a DCAPE. 

23. Acompanhar as dragagens de desassoreamento por meio da realização de levantamentos 

batimétricos para verificação das profundidades, dos volumes dragados e dos taludes finais obtidos. 
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Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

24. Proceder à colocação de um difusor à saída da tubagem de forma a proceder a uma proteção dos 

terrenos / espaços envolventes aos locais selecionados para deposição dos materiais dragados e que 

poderão ser afetados por escorrências provenientes desses depósitos, o que permitirá reduzir a 

dispersão do material dragado bem como a sua colocação de forma mais controlada no local de 

deposição. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

25. Nos locais de deposição definidos com objetivos de ampliação/proteção de áreas de sapal alto, se 

possível, efetuar campanhas de plantio de junco, a fim de se obter uma mais rápida fixação desta 

espécie, contribuindo igualmente para a estabilização dos sedimentos no local. Essas plantações 

devem ser efetuadas a partir das sementes / propágulos das existentes. 

Na resposta à medida 13, indicam-se os locais de recolha dos exemplares para cada um dos depósitos 

inseridos em manchas do Habitat 1410. 

Durante os trabalhos de monitorização da flora, vegetação e habitats serão realizadas amostragens 

em locais existentes na proximidade (controlo), nas zonas plantadas e nas zonas não plantadas mas 

sujeitas à recolonização natural. Caso seja necessário, poderão ser realizadas plantações posteriores 

para consolidação das manchas. 

Assim, verifica-se que foram identificados os locais com maior afetação e previstas plantações, bem 

como os locais das recolhas, pelo que se considera que foi dado cumprimento a esta medida da DIA. 

26. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela e integrar 

arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, bem como estar 

dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

Contudo, dada a complexidade dos resultados obtidos pelos trabalhos arqueológicos e pelos trabalhos 

de conservação previstos garantir, considera-se que deverá haver uma menção para a integração de 

um conservador-restaurador na equipa e uma menção à experiência com um mínimo de 5 anos para 

os arqueólogos.  

27. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes 

de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de dragagem e deposição 

de dragados, escavação e revolvimento de solos, instalação de estaleiros, abertura de acessos, 

desmatações e remoção do coberto vegetal, instalação de infraestruturas, abertura de fundações ou 

assentamento de estacaria, áreas de empréstimo, colocação de tubagens, entre outros que impliquem 
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revolvimento de solos/sedimentos. As dragagens devem ser acompanhadas, nos mesmos termos, por 

um arqueólogo na draga e outro no local de deposição dos sedimentos (em permanente contacto), a 

fim de, minimizar o risco de destruição de estruturas náuticas ou navais. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

28. Assegurar que a descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga 

à suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela e 

demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode 

determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado um 

Relatório Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de medidas 

a implementar sobre os vestígios e nas zonas de afetação indireta atendendo às eventuais alterações 

da hidrodinâmica e do transporte sedimentar associado. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

29. Executar os Planos de Conservação propostos, nomeadamente de um sistema de proteção e 

sinalização na área onde se encontrem as ocorrências patrimoniais evitando circulação, fundação, 

tubagens, deposições temporárias ou definitivas, ou quaisquer outras atividades da obra, bem como 

de proteção estrutural (por exemplo com a colocação de telas e sacos de areia ou outras). A afetação 

irreversível de vestígios arqueológicos implica trabalhos arqueológicos e de conservação 

complementares. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA em obra. Contudo, esta medida deve ser descriminada de 

acordo com as medidas de minimização propostas. 

30. Realizar trabalhos de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais nas áreas de 

deposição de dragados. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

31. O Património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve 

ser, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal forma que 

não se degrade o seu estado de conservação. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 
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32. Escavar integralmente os vestígios arqueológicos que se encontrem conservados e que venham a 

ser afetados direta e/ou indiretamente de forma irreversível. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

33. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, a eventual 

necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um 

acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias 

e transitórias até à sua entrega à Tutela do Património, para depositar esses bens móveis, protegendo-

os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto direto com 

o ambiente atmosférico durante a fase de execução. Desta forma, na equipa deve ter um elemento de 

conservação e restauro, especializado na área do tratamento e conservação de espólio resultante de 

meio submerso. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

34. Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das dragagens em 

qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, esta deve ser comunicada, 

previamente avaliada pela equipa de arqueologia e remetida à entidade de Tutela para parecer. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

35. As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização tridimensional de deteção de 

obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/ OAS), que permita detetar eventuais vestígios arqueológicos 

submersos não identificados nas campanhas de prospeção arqueológica, serem autopropulsionadas e 

terem capacidade de posicionamento estável pelos seus próprios meios. A draga ou outra embarcação 

que lhe esteja afeta deve dispor de equipamento adequado ao controlo em contínuo do seu trabalho. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

36. Para as eventuais ocorrências patrimoniais (moinhos de maré, estruturas avieiras, moitas, 

comportas, zonas antigas de estaleiro e noutros elementos do património marítimo-fluvial ou 

relacionado com a utilização e exploração dos recursos hídricos, entre outros) deve-se contemplar a 

proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico (desenho/ topografia e fotografia, uma 

planta, alçados e levantamentos topográficos) e realizar uma memória descritiva (descrição de 

características morfo-funcionais, cronologia, estado de conservação e enquadramento 

cénico/paisagístico) de todos estes elementos que se situem a menos de 100 m da frente de obra e 

seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. Sempre que 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 
 

Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro: - Canal de Ovar até ao Carregal, 
Canal de Ovar até Pardilhó e Canal da Murtosa; - Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canis da Zona Central da Ria – 
RECAPE 3 - Processo AIA N.º2832     

 

48

se verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas nesse Património deve haver 

um parecer prévio da entidade de Tutela. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

Contudo, nesta medida não constam algumas das ocorrências patrimoniais identificadas, como as 

“praias de Junco”, as “marinhas”, as embarcações tradicionais, situações que devem ser acauteladas. 

37. Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial atenção para informação 

geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações que a orla costeira 

sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

38. Elaborar um relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja descrita 

a metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser descobertas, 

apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. Devem 

também acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico (devidamente cotado) e fotográfico de 

cada uma das eventuais realidades arqueológicas detetadas, o levantamento topográfico da área 

intervencionada e o estudo, registo, tratamento e acondicionamento do espólio que for recolhido 

durante a intervenção arqueológica. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

39. Integrar nas eventuais propostas de valorização associadas ao projeto a informação referente ao 

Património Cultural de forma a reforçar a identidade do local. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

40. Sistematizar a informação, identificação e valorização de património etnográfico desaparecido 

e/ou em vias de desaparecimento. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada no âmbito da empreitada, constando a sua obrigação nas Cláusulas Técnicas do Projeto de 

Execução, no ponto 2.3 – Obrigações da DIA. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

41. Proceder ao envio das plantas de projeto e de implantação do final da obra (telas finais) para as 

entidades competentes, tendo em vista a atualização da cartografia face às alterações introduzidas no 

local. 
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Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada depois de concluída a obra e executadas as telas finais por parte do empreiteiro, conforme 

definido nas Cláusulas Técnicas do Projeto. 

42. Assegurar o acompanhamento das zonas de deposição, disponibilizando soluções de contenção 

caso ocorra escorrência dos sedimentos depositados, em particular nas zonas com silte. 

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, uma vez que a mesma será 

realizada, de acordo com o definido no Plano de Monitorização dos Aterros, conforme consta no 

RECAPE. 

43. Efetuar campanhas de plantio das espécies de sapal baixo (Spartina spp), a fim de se obter uma 

mais rápida fixação desta espécie, contribuindo igualmente para a estabilização dos sedimentos no 

local. Essas plantações devem ser efetuadas a partir das sementes / propágulos das existentes. 

Na resposta à medida 13, indicam-se os locais de recolha dos exemplares para cada um dos depósitos 

inseridos em manchas do Habitat 1320. 

Durante os trabalhos de monitorização da flora, vegetação e habitats serão realizadas amostragens 

em locais existentes na proximidade (controlo), nas zonas plantadas e nas zonas não plantadas, mas 

sujeitas à recolonização natural. Caso seja necessário, poderão ser realizadas plantações posteriores 

para consolidação das manchas. 

Assim, verifica-se que foram identificados os locais com maior afetação e previstas plantações, bem 

como os locais das recolhas, pelo que se considera que foi dado cumprimento a esta medida da DIA. 

44. Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito de um plano regular 

de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural de forma a salvaguarda 

esses valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de minimização, nomeadamente o 

acompanhamento arqueológico por uma equipa de arqueologia com experiência comprovada na 

vertente náutica e subaquática, previamente autorizada, e que esteja dimensionada em relação à 

dinâmica e volume de trabalhos a realizar.  

Verifica-se que se pretende dar cumprimento a esta medida da DIA, apesar de não se ter entendido 

transpor para as Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

1. Programa de Monitorização dos Aterros 

2. Programa de Monitorização da Qualidade da Água Superficial e Sedimentos 

3. Programa de Monitorização para a Hidrologia/Hidrodinâmica 

4. Programa de Monitorização de Flora, Vegetação e Habitats 

5. Programa de Monitorização da Avifauna 

6. Programa de Monitorização dos Ecossistemas Aquáticos 

7. Programa de Monitorização de Anfíbios 
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Foram apresentados programas de monitorização para as fases de construção e exploração com vista 

ao controlo de alguns aspetos ambientais que asseguram a confirmação da avaliação dos impactes do 

projeto realizada.  

Considera-se que estes programas de monitorização dão cumprimento ao estabelecido na DIA. 

8. Programa de Monitorização do Património Cultural 

Concorda-se com o programa de monitorização apresentado dos sítios arqueológicos identificados. 

Contudo, verifica-se que, por um lado, este não foi devidamente transporto para o Caderno de 

Encargos e, por outro, que esta medida não foi devidamente descriminada face às novas propostas de 

medidas de minimização apresentadas. Assim, a informação em falta deve ser apresentada 

previamente ao início da obra.  

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial à DIA. 

4. CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

procedeu-se à Consulta Pública do Projeto de Desassoreamento da Barrinha de Mira com Transposição 

de Sedimentos para o Litoral - Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até Pardilhó e Canal da 

Murtosa - Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canais da Zona Central da Ria. 

A Consulta Pública do RECAPE - Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

decorreu durante 15 dias úteis de 13 de dezembro de 2017 a 04 de janeiro de 2018. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 6 exposições com a seguinte proveniência: 

• Câmara Municipal de Ílhavo. 

• Junta de Freguesia de Avanca. 

• Junta de Freguesia de Pardilhó. 

• Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea. 

• A NADO - Náutica Desportiva Ovarense. 

• Comissão de Agricultores de Defesa dos Campos da Marinha. 

 

A Câmara Municipal de Ílhavo menciona que foi adotado o Cenário 1 do Anteprojeto conforme 

definido na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

 Sobre o mesmo tece os seguintes comentários: 

 - No Canal de Ílhavo verifica-se uma diminuição do volume de dragados, resultante de ajustamentos 

e aperfeiçoamentos vários ao nível do alinhamento do canal. 

- A deposição de sedimentos para os novos locais (em áreas de REN, RAN e DPM) cumprem as 

condicionantes e/ou licenciamentos para o efeito necessárias. 
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- Ainda, sobre o Troço do “Canal de Ílhavo”, evidencia os dois novos locais de deposição em áreas de 

antigas salinas, respetivamente Zona da Malhada, próximo da Ponte Juncal Ancho e na Zona da Quinta 

da Valenta, próximo do restaurante “O Palheiro”. 

- Seguindo, as recomendações da DIA, são mantidos com ajustamento os locais IV7;IV8 e IV11 os 

restantes eliminados (IV1 a IV6; IV9;IV10, IV12 e IV13). 

- No local de deposição IV 9 (n), nas proximidades da Ponte Juncal Ancho, chama a atenção, para a 

eventual saída de águas pluviais que nesta zona se poderá verificar de forma a não ser afetada a sua 

drenagem bem como a piscicultura extensiva que se verifica nesta zona. 

As Juntas de Freguesia de Avanca do Pardilhó expressam a sua posição referindo a não concordância 

e aceitação pelo fato de ser ter eliminado do projeto inicial a dragagem nos locais que abaixo se 

assinalam: 

 - Esteiro de ligação ao cais de Tabuada (troço 2.4) 

 - Esteiro de ligação ao cais de Nacinho (troco 2.3B) 

A não execução de dragagem, nos locais acima mencionados, agravará o processo de assoreamento 

dos dois esteiros tornando-os inacessíveis à navegação. Mencionam, que as amostras do solo e a sua 

classificação, não impedem a dragagem mas apenas a condicionam. 

Deste modo, a Freguesia de Avanca, deixa de ter o seu único acesso à Ria através desse canal até à 

Ribeira de Mourão. 

Referem, assim, que não faz sentido deixar de fora a operação de dragagem deste canal de extrema 

importância para a zona norte da Ria de Aveiro, unindo três freguesias de Estarreja e Ovar, integrando, 

também, a rede de ciclovias e os percursos naturais de BioRia. 

O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea refere que o projeto se encontra abrangida pela 

Servidão Aeronáutica do Aeródromo de Manobra n.º 1 (AM1) e pela Servidão Aeronáutica de São 

Jacinto, contudo não há impedimento na execução do projeto apresentado. 

A NADO - Náutica Desportiva Ovarense questiona o local de deposição dos dragados numa área situada 

num terreno nas traseiras dos seus armazéns. Refere, ainda, que foi elaborado um estudo urbanístico 

denominado “Projeto de Requalificação Urbanística e Ambiental da Área entre o Cais da Pedra e o Cais 

do Carregal” pelo que solicitam que se pondere a solução para depósito de dragados que irá ocorrer e 

que se articule com o proposto por este clube e pelos clubes náuticos de Ovar, nomeadamente o CCO 

- Clube de Canoagem de Ovar e CENARIO - Centro Náutico de Ovar. 

A Comissão de Agricultores de Defesa dos Campos da Marinha expressa as suas preocupações face à 

drenagem da Ria, referindo que as areias retiradas devem ser utilizadas como reforço das dunas 

existentes, bem como propõe a construção de uma comporta na Tiposa - Marinha para regulação da 

entrada e saída das águas. 

Respostas às questões suscitadas no âmbito da consulta pública: 

Os locais de dragagem foram definidos pelo proponente, tendo a DIA condicionado à não realização 

de dragagens onde fossem detetados sedimentos de classe 4 – Material Dragado Contaminado. A CA 
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concluiu que a dragagem desses sedimentos contaminados levaria inevitavelmente à ressuspensão de 

material contaminado podendo causar impactes negativos significativos.  

Quanto à não dragagem no esteiro de ligação ao cais do Nacinho, onde foram obtidas duas amostras 

de material enquadrado em classe 3, a opção de não dragagem foi do proponente e não desta CA., já 

que a DIA apenas refere que não poderão ser dragados os solos contaminados de classe 4. 

Em relação aos locais de depósitos, nomeadamente os depósitos a colocar nos canais de Ovar e de 

Estarreja, os mesmos foram definidos em função das indicações da DIA tendo em vista a proteção de 

zonas identificadas pelo seu risco de erosão e prevenção de cheias. Foi também assegurada uma 

solução que permitisse colocar em estaleiro parte dos sedimentos para reforço dunar e colocação na 

deriva de uma zona que sobre erosão costeira de cerca de 6m ao ano (conforme dados constantes dos 

relatórios técnicos da elaboração do POOC Ovar – Marinha Grande). 

As soluções concertadas nos últimos dias vieram reforçar o cumprimento da DIA e do esforço que esta 

CA teve durante o processo de assegurar um bom uso aos sedimentos derivados das dragagens. 

Quanto à questão levantada pelo NADO - Náutica Desportiva Ovarense, pelo fato de já terem planos 

para o local previsto de depósito denominado de OV1. 

As questões levantadas relativamente ao local de depósito OV1, deixam de estar em causa face à 

solução alternativa que foi apresentada pelo promotor. A utilização dos dragados, por parte de 

privados para a recuperação das motas, poderá ser efetuada a partir do novo local, desde que a 

APA/ARHC o autorize. Contudo este depósito não poderá ser mantido por tempo indefinido. O 

depósito deverá ser desmantelado, conforme proposto, no final da obra. 

Relativamente à questão apresentada no ponto 5 do oficio da CM de Ovar (.....proximidade à 

comunidade local...), esta questão encontra-se assegurada na medida de minimização  4, transposta 

para as Cláusulas Técnicas e que refere entre outras questões  a necessidade de Acordo/compromisso 

prévio com os promotores das atividades desenvolvidas na Ria ...... de forma a minimizar o impacte 

das obras nessas atividades e na época balnear. 

5. CONSULTA A ENTIDADES EXTERNAS 

No âmbito da consulta a entidades externas à CA, nos termos do n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, foram recebidos os pareceres das seguintes entidades (Anexo 2): 

• Câmara Municipal de Aveiro 

• Câmara Municipal de Estarreja 

• Câmara Municipal de Ovar 

• Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)  

A Câmara Municipal de Ovar refere na conclusão do seu parecer que as alterações e os estudos 

realizados nesta fase de projeto, com as medidas de minimização de impacte para as fases de 

construção e de exploração e o Plano Geral de Monitorização Ambiental, demonstraram a 

conformidade do Projeto de Execução com as condições estabelecidas na DIA. 
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A Câmara Municipal de Estarreja vai ao encontro das mesmas questões colocadas pelas Juntas de 

Freguesia de Avanca do Pardilhó que expressam a sua posição referindo a não concordância e 

aceitação pelo fato de ser ter eliminado do projeto inicial a dragagem nos locais que abaixo se 

assinalam: 

 - Esteiro de ligação ao cais de Tabuada (troço 2.4) 

 - Esteiro de ligação ao cais de Nacinho (troco 2.3B) 

A não execução de dragagem, nos locais acima mencionados, agravará o processo de assoreamento 

dos dois esteiros tornando-os inacessíveis à navegação. Mencionam, que as amostras do solo e a sua 

classificação, não impedem a dragagem mas apenas a condicionam. 

Pelo exposto, o Município solicita que seja considerada com a devida adaptação técnica a 

conformidade ambiental, a dragagem nos estareiros de Tabuada e Nacinho. 

Mais refere que a proteção de todo o cordão entre as Ribeiras das Texugueiras e do Nacinho não estar 

devidamente salvaguardada relativamente ao avanço da água salobra por via do aumento evidente 

dos primas de maré.  

Por último refere que a ser aumentada a proteção na zona da Cambeia, esta inevitavelmente irá 

provocar uma maior pressão da preia-mar na zona de Veiros (desde a Ribeira Nova até ao Esteiro de 

Estarreja). 

Resposta às questões colocadas pela CMEstarreja: 

As localizações referidas no cordão entre as Ribeiras das Teixugueiras e do Nacinho localizam-se em 

termos de projeto no Canal de Ovar até ao Pardilhó e a da zona da Cambeia - Veiros, localiza-se no 

Canal da Murtosa. 

Os depósitos que se propõem para estas zonas no projeto de execução decorrem do cumprimento da 

DIA, mais especificamente do Elemento nº 2 relativo à revisão dos locais de deposição de sedimentos 

dragados nos diversos locais, garantindo o cumprimento da Condicionante nº 5 da DIA e atendendo às 

orientações específicas por canal. 

1. Questão dos depósitos entre as Teixugueiras e o Nacinho 

Em anteprojeto foram consideradas, nesta zona, áreas de deposição localizadas, configurando aterros, 

a saber: CO5, CO6, CO8, CO9, CO10 e CO13. 

A DIA estipulava o seguinte em relação a estes locais de deposição:  

a) Deve ser excluído o local CO9; 

b) ….; 

c) Em alternativa à deposição dos dragados nos locais CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, CO9, CO10, 

CO11 e CO13, deve proceder-se à beneficiação das áreas de sapal existentes nas imediações do local 

a dragar, recorrendo à técnica de jet-spray.” 

2. Questão dos depósitos na zona da Cambeia 
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Na zona da Cambeia, no Canal da Murtosa, deu-se igualmente cumprimento à DIA e em especifico, à 

eliminação do local MU3, procedendo em alternativa à deposição difusa dos materiais dragados para 

beneficiação das áreas de sapal existentes nas imediações do local a dragar, correspondente ao novo 

local MU3(n). 

A deposição de sedimentos nesta zona não provocará, em termos hidrodinâmicos, qualquer pressão 

sobre a zona de Veiros, atendendo aos seguintes fatores principais: 

- Os estudos em modelo matemático hidrodinâmico colocam em evidência que os níveis de preia-mar 

no canal da Murtosa resultam praticamente inalterados pela dragagem, não havendo por isso 

variações relevantes do prisma de maré nessa canal ou riscos acrescidos de inundação; 

- Toda esta zona marginal está protegida por uma mota, construída já há alguns anos; 

- As deposições ocorrerão em zona de leito, a cotas inferiores à cota de máxima preia-mar (4mZH), 

ocupando modestas áreas (no total, cerca de 2ha), face à área ocupada pelo leito da ria nesta zona; 

Assim sendo, a existência destas áreas não deverá provocar alterações nas alturas e correntes nesta 

zona da ria. 

O projeto de execução deu assim cumprimento às exigências da DIA, tendo sido eliminados os locais 

antes propostos para o “cordão” entre as Teixugueiras e o Nacinho, concretamente os acima indicados, 

sendo substituídos por áreas de deposição difusa, ou seja, deposição em camada fina para 

beneficiação de áreas de sapal [locais CO14(d), CO15(d) e CO17(d)].    

A Câmara Municipal de Aveiro refere que estão satisfatoriamente salvaguardados os requisitos de 

proteção e preservação dos diferentes vetores ambientais descritos, sobretudo no que diz respeito 

aos ecossistemas aquáticos e património cultural. Também concorda com as medidas de minimização 

e planos de monitorização ambiental. No que respeita aos locais de deposição dos dragados vê com 

preocupação o facto de não estar previsto a deposição de dragados na margem direita do Canal Central 

logo a seguir a confluência com o Canal das Pirâmides, pelo que se sugere que se procure assegurar a 

recuperação da respetiva mota, em elevado grau de destruição, com recarga de dragados a partir dos 

diferentes pontos de deposição previstos, também aqui com o acordo dos proprietários.  

Resposta às questões colocadas pela CMAveiro: 

No âmbito da consulta pública na fase de Anteprojeto, e portanto com pertinência para a consideração 

na DIA e no Projeto de Execução, não foi produzido parecer pela Câmara Municipal de Aveiro. Neste 

troço praticamente não há dragagem (apenas 2 pequenas manchas), sendo o volume residual, e deste 

modo a eventual deposição deste volume para recuperação da mota degradada pouco ou nada 

contribuiria para o efeito pretendido. Por outro lado “transportar” sedimentos de outros canais, 

nomeadamente do Esteiro dos Frades, é economicamente desfavorável, para além dos proprietários 

das salinas aí existentes terem mostrado interesse em receber os dragados para utilização na 

recuperação de muros e motas. 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) refere no seu parecer que o projeto 

não interfere com, estudos, projetos ou ações da área das atribuições diretas da sua Direção Geral. 

Contudo, refere que deverá ser consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

(DRAPC) relativamente a eventuais interferências com projetos ou ações da sua competência.  
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Importa referir que a DRAPC não se manifestou em consulta pública. 

6. CONCLUSÕES 

Face ao exposto no presente parecer, e tendo-se constatado que o referido projeto contempla, de 

uma maneira geral, as condicionantes, os elementos a apresentar em RECAPE, as medidas de 

minimização, e os planos monitorização exigidos na DIA, considera-se que o projeto de execução em 

análise está conforme com a mesma. 

Considera-se adequado e suficientemente justificado o conjunto de alterações introduzidas no projeto 

de execução, no sentido do cumprimento efetivo dos condicionamentos impostos pela DIA.  

O RECAPE e seu respetivo aditamento de 19.01.2018, encontram-se na sua generalidade em 

conformidade com a DIA, verificou-se a compatibilidade e adequação da qualidade dos sedimentos 

aos locais de depósito, incluindo o meio marítimo, concluindo-se pela existência de impactes negativos 

pouco significativos durante a sua execução, minimizados pelas soluções propostas, incluindo soluções 

de contenção dos dragados e pela existência de impactes positivos significativos na proteção das 

margens da ria, na recuperação de motas e taludes das salinas e marinhas da ria, bem como pela 

contribuição pela redução do défice sedimentar e combate à erosão costeira, nomeadamente pela 

alimentação da deriva litoral.  

Com efeito, trata-se de um território onde a gestão dos riscos é uma questão crucial e que tenderá a 

enfatizar-se num futuro próximo como resultado dos impactos das alterações climáticas, 

designadamente, subida do nível médio mar, modificação do regime de agitação marítima, sobre-

elevação meteorológica e maior frequência de eventos extremos. De acordo com estudos recentes são 

expectáveis alterações ou variações na intensidade da erosão e na modificação da frequência e 

intensidade das inundações, em particular nos troços de maior vulnerabilidade, tais como: restingas, 

zonas húmidas e sistemas praia/duna deficitários em areia. Os impactos dessas alterações ao nível 

económico, social e ambiental serão variáveis, e irão depender fortemente das características 

geológicas, morfológicas e padrões de ocupação existentes na faixa costeira nacional.  

Não sendo possível prevenir a ocorrência da totalidade das situações de risco, deve a administração 

desenvolver ações que permitam gerir e controlar esses riscos, de forma a reduzir os seus impactos 

sobre as pessoas e bens e adotar medidas sustentáveis e cautelares, que previnam ou reduzam o 

impacto negativo dos fenómenos naturais. É neste sentido que se considera que este projeto ao propor 

soluções para a deposição de dragados que pretendem, por um lado minimizar as situações de risco 

de erosão costeira ao reforçar a alimentação das praias e da deriva litoral, e por outro, ao recuperar 

motas e taludes degradados na margem da Ria, minimizando o risco de inundação vem dar resposta a 

algumas destas preocupações, bem como dar resposta às orientações preconizadas no Programa de 

Ação do Litoral XXI (2017), no Grupo de Trabalho dos Sedimentos (2015), no Grupo de Trabalho do 

Litoral (2014) e na Estratégia Nacional da Gestão Integrada da Zona Costeira (2009). 

Acresce que, a preocupação em depositar os dragados em locais estratégicos para que possam ser 

utilizados gratuitamente pelos piscicultores, aquicultores, salicultores na recuperação de motas, 

poderá também contribuir para a resolução de alguns dos problemas identificados neste sector. 

Todavia considera-se que fica ainda um extenso e crucial trabalho de recuperação de muros e motas 
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de muitas salinas por fazer, que seria crucial para a dinamização da atividade aquícola e salícola na Ria 

de Aveiro. 

De um modo geral, e salvaguarda estas condicionantes, não se vê inconveniente nos locais propostos 

no projeto, desde que as cotas de aterro dos depósitos não comprometam também o ecossistema no 

que se refere à capacidade de regeneração da vegetação. Recorde-se que os sapais são sistemas de 

elevada produtividade e riqueza biológica e ecológica, onde ocorrem recursos marinhos importantes 

com valor económico e ecológico elevado, com enorme potencial de desenvolvimento turístico e 

elevado interesse conservacionista e paisagístico e que contribuem para a estabilidade do recurso 

hídrico.  

No caso da deposição na margem, e quando esteja em causa a proximidade a terrenos agrícolas com 

uso ou vocação agrícola, particularmente solos classificados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), 

atendendo à composição dos dragados (90% de matéria liquida e 10% de material sólido) e havendo o 

risco de com a sua deposição se alterarem as características dos solos e haver a salinização dos 

terrenos agrícolas, haverá necessidade de em obra serem previstas medidas que evitem esse risco. 

Decorrente da alteração de projeto efetuada aos locais de deposição, realizou-se a correspondente 

avaliação de impactes, nos descritores ambientais considerados mais pertinentes ou potencialmente 

interferidos pela ação a desenvolver, que concluiu pela existência de impactes negativos pouco 

significativos durante a sua execução e a existência de impactes positivos para a proteção das margens 

da Ria que revelam problemas de erosão. 

Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já incluídas no próprio projeto, nomeadamente 

as relativas ao modo de execução das intervenções e com a sistematização das que se aplicam à fase 

de construção, nas Cláusulas Técnicas do Projeto de Execução, para cumprimento obrigatório pelo 

empreiteiro, considera-se haver garantia de uma significativa minimização de impactes. 

São também propostos Planos de Monitorização Ambiental para os Depósitos criados, Qualidade da 

Água Superficial, Hidrologia e Hidrodinâmica, Flora Vegetação e Habitats, Avifauna, Ecossistemas 

Aquáticos, Anfíbios e para o Património que pretendem salvaguardar situações de risco, avaliar a 

eficácia das medidas propostas, e assegurar que as medidas preconizadas e postas em prática são 

eficazes e permitem reduzir os impactes identificados. 

Face ao exposto, considera-se assim que as alterações e os estudos realizados nesta fase de projeto, 

com as medidas de minimização de impacte propostas para as fases de construção e de exploração e 

o Plano Geral de Monitorização Ambiental, demonstram a conformidade do Projeto de Execução com 

as condições estabelecidas na DIA. 
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7. ELEMENTOS A CONSTAR NA DCAPE 

Da análise efetuada verifica-se a necessidade do cumprimento dos seguintes aspetos: 

CONDICIONANTES 

1. Exclusão dos locais OV1(n), OV2(n), OV4 e OV5 como locais de depósitos dos sedimentos dragados, 

devendo os sedimentos ser colocados no mar em praia imersa ou na deriva litoral, em conformidade 

com a proposta apresentada em aditamento ao RECAPE. Esta solução alternativa deve constar, com 

as devidas soluções técnicas, nas cláusulas técnicas do projeto de execução, bem como, no caderno 

de encargos. 

2. Exclusão dos locais LP1(n), IV11 e IV13(n), devendo ser apresentadas soluções alternativas para 

depósitos dos sedimentos dragados, considerando as seguintes orientações:  

a) O reforço do cordão dunar ou de outros locais com registo de erosão costeira; 

b) A reconstrução, reforço e eventual alteamento do coroamento dos muros de proteção das 

marinhas (motas). Inclusive devem ser consideradas as situações onde diversos materiais 

(pneus, placas de betão e enrocamentos de pedra ou entulho) foram colocados com 

reduzido sucesso, no sentido que os mesmos sejam gradualmente retirados face aos 

impactes ambientais que os mesmos representam; 

c) O reforço de margens e taludes com manifestos sinais de erosão, próximo de vias 

rodoviárias; 

d) A proteção de terrenos agrícolas, desde que se confirme a existência de erosão e/ou a 

necessidade da sua proteção (existência de solos de RAN com comprovada atividade 

agrícola); 

e) Considerar uma parte de depósito de sedimentos dragados para proteção dos sítios 

arqueológicos, nomeadamente da Azurreira (OP n.º 1), localizado no extremo norte do 

local OV5. Este local deve ser precedido pela limpeza prévia do local, colocação de geotêxtil, 

sacos de areia, camada de areia, rede de sombra fixada com estacas. A definição da 

extensão e altura destas camadas de proteção prévias à colocação dos sedimentos 

dragados é condicionada pela extensão dos vestígios arqueológicos; 

f) O depósito temporário em marinha como fonte de recurso de sedimentos para a 

reconstrução das motas; 

g) A colocação no mar em praia imersa ou na deriva litoral.  

Na escolha destes locais: 

i. Devem ser garantidos os níveis adequados de compatibilidade dos sedimentos com os 

locais de deposição, nomeadamente as suas características granulométricas, e classe de 

contaminação; 

ii. Deve ser justificada a necessidade do depósito; 

iii. Não deve ser comprometida a estrutura e funcionalidade ecológica do local de deposição. 
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3. Revisão dos locais de deposição dos dragados abaixo indicados de acordo com as seguintes 

orientações: 

Canal da Murtosa 

• MU0 -Rredução da altura de depósito. Devem ser observadas espessuras de deposição que 

assegurem o normal funcionamento do sapal. 

• MU1 - Redução da altura máxima de depósito. Garantir que são adotadas as medidas 

necessárias à contenção das escorrências para os solos agrícolas contíguos de modo a evitar a 

sua salinização. 

• MU2, MU4, MU3(n) e (MU5(d)) - Reduções das alturas de depósitos, em particular as máximas. 

Canal de Ovar até ao Carregal 

• OV3(1) e OV3(n)2- Redução da altura máxima de deposito. Não devem ser destruídas motas 

consolidadas por espécies arbóreas nestes locais. 

• OV8 (n) - Redução da altura máxima de depósito. 

• OV6 - Deve ser garantida uma cota final do perfil de deposição inferior à preia-mar de águas-

vivas equinociais, de modo a que não resulte daí alterações da margem e como tal da faixa de 

terrenos do Domínio Público Marítimo, devendo a deposição ser mais orgânica e consentânea 

com o meio em causa, e mais diversa, permitindo ela mesma, apesar de haver formação de 

aterro, criar situações de maior diversidade. Implementar no troço sul deste depósito soluções 

de contenção e estabilização dos dragados tal como se prevê para o trecho mais a norte. 

Canal de Ovar até ao Pardilhó 

• CO13(d), CO14(d), CO15(d), CO16(d), CO17(d), CO18(d) e CO19(d) -  A espessura do depósito 

que não deve comprometer o desenvolvimento da vegetação natural potencial e, nesse 

sentido, devem ser observadas espessuras de deposição que assegurem o normal 

funcionamento do sapal. 

• CO3 – Redução da altura de depósito. 

• CO7 e CO12(1 e 2) - A deposição nestes locais deve ser mais orgânica e mais diversa, 

permitindo ela mesma, apesar de haver formação de aterro, criar situações de maior 

diversidade. 

• CO12(2) – Redução da altura de depósito. 

• CO2(a) – Redução da altura máxima de depósito. 

• CO1(1), CO1(3), CO12(3) e CO7  - Salvaguardar que não seja ultrapassada a cota 4 m (ZH) de 

modo a linha da LMPAVE e, a deposição dos dragados deve ser mais orgânica e mais diversa, 

permitindo ela mesma, apesar de haver formação de aterro, criar situações de maior 

diversidade. 
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Canal de Ílhavo 

• V7 -Rredução da altura de depósito, em particular a máxima de 3,3m. Deve ainda ser criada 

neste local condições para a formação de uma mancha de habitat 91E0*- Florestas aluviais de 

Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), devendo ser 

utilizadas espécies desta associação na replantação desta área, nomeadamente Amieiro, 

Freixo e salgueiro-preto.  

•  IV9 - Posteriormente à deposição deve-se proceder a ações de plantio de espécies típicas de 

sapal de modo a garantir uma maior estabilização do depósito e a formar uma área de sapal. 

Canais da Zona Central 

• CE7 - Redução da altura de depósito, em particular a máxima de 2m. 

 

4. Obtenção do prévio consentimento da VAA Empreendimentos Turísticos para a realização do 

depósito IV7, caso seja reconhecido pelo Tribunal que os terrenos inseridos na servidão do Domínio 

Público Marítimo são efetivamente privados. 

5. Ajuste do layout final, nomeadamente o traçado das áreas de dragagem, de modo a preservar os 

sítios arqueológicos existentes. Este património deve ser, tanto quanto possível e em função do seu 

valor patrimonial, conservado in situ, para que não se degrade o seu estado de conservação. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

Devem ser apresentados à Autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes elementos: 

Previamente ao licenciamento ou autorização do projeto 

1. Relatório de revisão dos locais de deposição dos sedimentos dragados nos diversos canais, 

garantindo o cumprimento das Condicionantes n.º 1 a 3 da presente decisão. 

Previamente ao início das obras 

2. Estudo da prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e indireta, com particular 

cuidado para as áreas que tenham sido ajustadas/ alteradas/ definidas (dragagens, escavações, 

acessos diretos e alternativos, movimento de equipamentos, cais, estaleiros, rampas, 

ancoradouros, áreas de empréstimo e/ou depósito de terras e dragados, terraplanagens, lugares 

de atravessamento, entre outras), para as que apresentavam reduzida/ nula visibilidade, para as 

que não foram objeto de prospeção arqueológica sistemática (terrenos agrícolas onde se irá colocar 

as terras alvo de escavação dos locais de depósito, locais de depósito temporário de dragados, áreas 

de depósito no mar junto do topo dos molhes e praias, trajetos das tubagens de repulsão, áreas 

alvo de depósito temporário de dragados), para as que apresentam lacunas de conhecimento, para 

as que possam ter eventuais alterações hidrodinâmicas e de transporte sedimentar associado, bem 

como os locais onde foram identificados achados isolados ou são referidas ocorrências não 

identificadas (por exemplo: OP n.º 17, 21, 37, 40, 41, 44/134, 50, 59, 128, 137 e 140), entre outras. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 

 
 

Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Ria de Aveiro: - Canal de Ovar até ao Carregal, 
Canal de Ovar até Pardilhó e Canal da Murtosa; - Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso e Canis da Zona Central da Ria – 
RECAPE 3 - Processo AIA N.º2832     

 

60

3. Planta de Condicionamentos. Esta planta deve apresentar todos os elementos do projeto, áreas 

dos estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), incluindo os 

traçados/corredores a utilizar para passagem da tubagem de repulsão de dragados para os locais 

de depósito, e todas as áreas a condicionar, tendo em consideração os valores do património 

cultural e respetivas áreas de proteção, bem como ter em consideração que as áreas de segurança 

dos sítios arqueológico são de 100m.  

4. Levantamento topográfico e limpeza do sítio arqueológico da Azurreira (OP n.º 1). Neste âmbito, 

deve-se ainda realizar o registo do corte no interface marítima e duas sondagens arqueológicas 

para caracterização complementar. Com os resultados obtidos nestes trabalhos deve-se propor 

uma solução que minimize a erosão registada (podendo implicar o ajustamento da área de 

deposição prevista para o local), bem como apresentar medidas de minimização adicionais e 

Planos de Conservação e Monitorização. 

5. Cartografia com as zonas de proteção, legais e necessárias, com indicação das áreas de incidência 

direta e indireta face ao projeto (áreas de dragagem, depósito, entre outros) para salvaguardar a 

afetação dos sítios arqueológicos, nomeadamente das OP n.º 24, 25/57, 37, 41A, 42, 43, 45/45A, 

46, 56, 129, 130, 131 e 143 

6. Levantamento topográfico/ hidrográfico pormenorizado, com eventual limpeza, dos sítios 

arqueológicos OP n.º 1, 24, 25/57, 37, 41A, 42, 43, 45/45A, 46, 56, 129, 130, 131, 143, entre 

outros. Neste devem ser representadas as áreas onde foram identificados os vestígios 

arqueológicos, a área de proteção de 100m do limite desses vestígios e indicação do limite das 

áreas propostas nas medidas do plano de conservação, bem como a indicação diferenciada dos 

tipos de materiais arqueológicos e os locais propostos para o Plano de Monitorização. Quando 

existir, deve-se ainda sobrepor noutro desenho o registo ortofotográfico realizado. 

7. Levantamento topográfico e uma limpeza do sítio arqueológico da antiga Ponte da Fareja 

(ocorrência patrimonial n.º 56). Com os resultados obtidos nestes trabalhos devem ser 

apresentadas eventuais medidas de minimização complementares, um Plano de Conservação e 

Monitorização. 

8. Resultados de sondagens arqueológicas nas OP n.º 41/41A, 45/45A, 46 e 143. Devem ser 

realizadas uma sondagem de 2x1m em cada uma das concentrações de tumulus/ contexto 

identificado para os contextualizar de forma histórico-arqueológica e funcional (técnicas 

construtivas, diacronia de ocupação, abandono e continuidades, origem, entre outros), bem como 

permitir fundamentar os trabalhos de conservação. Deve ainda ser realizada uma ou mais 

datações radiométrica aos elementos que compõem as estruturas identificadas, a caracterização 

petrográfica de alguns elementos dos tumulus e a recolha de amostras.    

9. Memória descritiva, visual e histórica (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, 

estudo histórico/arquivístico, estado de conservação e enquadramento cénico/paisagístico) e 

registo gráfico (fotografia, um levantamento topográfico e de eventuais alçados) da OP n.º 58, 

bem como os levantamentos topográficos dos vestígios das antigas marinhas, motas e complexos 

de cais a afetar pelas ações de deposição de dragados.  
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10. Memória descritiva e visual (descrição de características morfo-funcionais, cronologia e 

enquadramento cénico/paisagístico) e registo gráfico (desenho e fotografia) dos elementos 

etnográficos, nas áreas de incidência direta e indireta do projeto de execução, a afetar pelas ações 

de deposição de dragados, nomeadamente das ocorrências patrimoniais n.º 2, 19, 20, 47, 49, 60, 

110 e 126, bem como outras que se possam localizar nessas áreas de incidência. 

11. Estudo geológico/ sedimentológico mais pormenorizado, que tenha em consideração os trabalhos 

de recolha das amostragens de sedimentos, levantamentos batimétricos, hidrodinâmicos e outros 

estudos, no sentido de identificar eventuais áreas com informação geoarqueológica sobre as 

sucessivas movimentações que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em 

época plistocénica e holocénica, bem como das implicações sobre os sítios arqueológicos 

identificados. 

12. Projeto de execução para a valorização dos sítios arqueológicos Esteiro dos Frades 4, 5 e 6 (OP n.º 

129, 130 e 131) e estruturas de apoio ao visitante. A implementação do projeto pode requerer 

trabalhos complementares de escavação arqueológica e dar cumprimento às medidas de 

minimização relativas à conservação e monitorização. Neste deve constar o levantamento e 

alçados das estruturas existentes nestes sítios arqueológicos, realizar um estudo 

histórico/arquivístico e efetuar três sondagens arqueológicas. Com os resultados obtidos nestes 

trabalhos deve-se apresentar medidas de minimização, Planos de Conservação e Monitorização. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévia à construção e de construção devem constar 

do caderno de encargos da empreitada e ser consideradas no Plano de Gestão Ambiental (PGA), sem 

prejuízo de outras que se venham a verificar necessárias. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da fase de execução da obra, bem como 

do respetivo cronograma, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria 

de pós-avaliação.  

Fase prévia à execução da obra 

1. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

2. Definir a calendarização da obra de forma a garantir as seguintes condições: 

a) As operações de dragagem/ deposição devem ocorrer preferencialmente durante o período 

mais frio do ano, sendo interditas entre março e junho. 

b) A deposição de sedimentos no mar deve ocorrer fora da época balnear. 

3. A utilização do local OV1(n) como local de depósito temporário de sedimentos fica condicionada às 

seguintes medidas de minimização: 

a) A área de deposição deve ser previamente desmatada e colocado um geotêxtil que garanta a 

retenção de finos, evitando a colmatação da superfície; 
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b) O encerramento deve coincidir com o final da execução da dragagem, devendo ser assegurada 

a reposição das condições iniciais do terreno. 

4. A deposição dos sedimentos no mar deve efetuar-se à menor profundidade possível, face às 

condições logísticas e operacionais do equipamento de dragagem e estado de mar verificados, de 

modo a garantir que os sedimentos ficam na porção ativa do perfil de praia sujeita aos processos 

de dinâmica transversal e longitudinal, de modo a otimizar a reposição do balanço sedimentar 

neste troço costeiro. 

5. Devem ser realizados na área de deposição (mar) um mínimo de três (3) levantamentos 

hidrográficos com sistema multifeixe, com a seguinte frequência temporal: (a) Imediatamente 

antes da deposição; (b) Imediatamente após a conclusão da deposição (volume final); (c) Um ano 

após a conclusão da deposição. 

6. Os levantamentos hidrográficos devem ser periodicamente remetidos para a APA para efeitos da 

sua análise e processamento (e.g. variações volumétricas na área de deposição - mar). 

7. Elaborar um Plano de Emergência para eventuais casos de derrame acidental de poluentes 

decorrentes do funcionamento das dragas, que envolva as entidades envolvidas em operações de 

socorro, nomeadamente: Autoridade de Proteção Civil, Autoridade Marítima, Bombeiros, entre 

outras consideradas pertinentes. 

8. Informar do início dos trabalhos as entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção 

civil, nomeadamente os corpos de bombeiros e os Serviços Municipais de Proteção Civil dos 

concelhos abrangidos. 

9. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades com jurisdição na área de 

implantação do projeto. 

10. Nos termos do regime jurídico do licenciamento dos recursos hídricos (DL n.º 226-A/2007, de 31 

de maio) as ações previstas estão sujeitas à emissão de Título de Utilização dos Recursos Hídricos 

a emitir pela ARH do Centro, devendo o pedido ser instruído nos termos da Portaria n.º 

1450/2007, de 12 de novembro. 

11. Informar as autoridades marítimas sobre as intervenções a realizar e sua calendarização e analisar 

com estas as medidas a adotar de forma a minimizar a perturbação sobre a navegação. 

12. Informar os agentes económicos com atividade na Ria (pesca, aquicultura, salicultura e turismo) 

sobre as intervenções a realizar, do período em que decorrerão e das medidas cautelares que 

serão adotadas. 

13. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente 

em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

14. As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações da fase de construção e 

respetiva calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente na 

junta de freguesia e câmara municipal. 
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15. Assegurar os acessos às infraestruturas de apoio à pesca, tanto no período em que decorre a 

intervenção como no período subsequente. 

16. Realizar um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores 

e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativamente às medidas 

de minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de 

intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património 

cultural referenciado. 

17. Prévia e atempadamente à realização de qualquer operação de dragagem no Canal da Murtosa, 

deve ser solicitada a realização de uma reunião com a CIRES, face à existência naquele canal de 

uma conduta sob a gestão desta entidade. O desenvolvimento das operações de dragagem neste 

canal devem respeitar uma distância mínima de segurança de 10 m face ao eixo da conduta. 

18. A empreitada deve ser realizada com especial precaução junto da futura posição da conduta das 

Águas do Centro Litoral (AdCL) no Canal de Ílhavo, garantindo uma distância até cerca de 20-30 m 

em torno do seu eixo, assegurando que nenhum procedimento, designadamente relacionado com 

o posicionamento das dragas ou mesmo de desassoreamento, interferirá com a estrutura da 

referida conduta de saneamento. 

19. Prévia e atempadamente à realização de qualquer operação junto às condutas de gás da 

LUSITÂNIAGÁS deve ser solicitada a realização de uma reunião com aquela entidade. 

20. Não deve ocorrer qualquer operação de dragagem por debaixo de pontes, nem mesmo nas suas 

imediações, inclusivamente deve ser assegurado na empreitada, por razões de segurança 

estrutural das pontes, uma distância de resguardo mínima de 10 m em relação às estruturas de 

pontes. Uma vez que algumas destas pontes possuem vãos relativamente modestos, deve ser 

assegurado que os equipamentos de dragagem podem efetivamente passar sob as estruturas das 

pontes em questão. 

21. Assegurar uma área de proteção ao cabo subaquático de média tensão, propriedade da EDP, que 

se encontra a pouca profundidade, garantido que o projeto não interfere com o mesmo. 

22. Proceder à construção de uma vala de retenção de escorrências na interface do local de deposição 

com terrenos adjacentes que poderão ser afetados pelas mesmas, atendendo às condições 

topográficas, de forma a proceder a uma proteção dos terrenos / espaços envolventes aos locais 

selecionados para deposição dos materiais dragados e que poderão ser afetados por escorrências 

provenientes desses depósitos. 

23. Efetuar uma memória descritiva e visual do estado das vias e infraestruturas para avaliar o estado 

atual e eventuais efeitos que surjam nas mesmas na sequência da implementação do projeto. 

24. Elaborar um plano para todas as ações a serem desenvolvidas em fase de obra, nomeadamente 

com a representação cartográfica do local de implantação dos estaleiros, dos corredores de 

acesso das maquinarias, das zonas de dragagem, locais de fundeação, traçado das tubagens, locais 

de repulsão de dragados, entre outros, para que não incidam sobre os valores patrimoniais a 

salvaguarda. 
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25. Realizar um programa de ação de formação/ sensibilização patrimonial dirigido aos trabalhadores 

e responsáveis envolvidos na execução da empreitada, com informação relativamente às medidas 

de minimização previstas, sobre a importância e sensibilidade arqueológica das áreas de 

intervenção e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestão e proteção do património 

cultural referenciado. 

26. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela Tutela. Esta deve 

integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, com um 

mínimo de 5 anos de experiência e conhecimento técnico, científico e historiográfico adequado à 

sensibilidade da área de trabalho, bem como conservadores-restauradores para implementar as 

ações de conservação e monitorização. Toda a equipa deve estar dimensionada de acordo com 

os trabalhos previstos efetuar 

Fase de Construção 

27. Os trabalhos da empreitada (intervenções em todos os canais e esteiros) devem ser 

acompanhados em permanência por técnico(a), habilitado no funcionamento dos ambientes 

sedimentares e nos ecossistemas em causa, cujas áreas de atuação primordiais serão os diversos 

locais de deposição de sedimentos, e que deve ser inscrito no caderno de encargos.   

28. As dragas devem possuir dispositivos de combate a derramamentos acidentais de substâncias 

poluentes, como por exemplo, óleos e combustíveis, e os trabalhadores devem possuir formação 

específica sobre a sua utilização, de forma a estarem aptos a intervir rapidamente, em caso de 

acidente. 

29. O estacionamento dos veículos pesados para transporte e associados às dragas deve ocorrer 

sempre fora da zona da estrada, preferencialmente nos locais previstos para a atividade de 

estaleiro. 

30. A operação de desassoreamento deve ser conduzida de forma cuidada, procurando minimizar-se 

a ressuspensão dos sedimentos através de uma baixa velocidade de sucção e da utilização 

obrigatória de um dispositivo específico (environment-friendly cutter), acoplado à cabeça da 

draga com o objetivo de minorar a passagem e o alastramento das partículas em suspensão na 

água, e a sua posterior deposição noutras áreas. 

31. Para controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de forma a 

minimizar os impactes sobre as águas, decorrentes das ações de dragagem, devem ser usadas 

barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de turbidez (cortinas silt) nas imediações das 

explorações aquícolas minimizando assim os impactes das dragagens na envolvente destas. Esta 

solução deve ser previamente discutida com os aquicultores.  

32. Para controlar a dispersão de partículas sólidas/sedimentos em suspensão, e de forma a 

minimizar os impactes sobre as águas, decorrentes das ações de dragagem, devem ser usadas 

barreiras de contenção Nearshore ou cortinas de turbidez (cortinas silt). 

33. Deve ser aferida a necessidade de colocação de barreiras de contenção nas imediações das 

explorações aquícolas minimizando assim os impactes das dragagens na envolvente destas. Esta 

solução deve ser previamente discutida com os aquicultores. 
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34. Deve ser realizada a decapagem da terra vegetal, antes da deposição dos sedimentos, em 

particular onde exista vegetação com exceção das áreas onde se registe a presença de espécies 

vegetais exóticas invasoras, para posterior colocação sobre os aterros formados, dado que a 

mesma apresenta um banco de sementes, passíveis de potenciar a regeneração natural. 

35. A deposição de sedimentos nas margens dos canais não deve alterar o recorte natural da linha de 

margem, com exceção nos casos de erosão acentuada, devendo ser mantido o plano/espelho de 

água existente. 

36. A deposição não deve conduzir à colmatação de depressões existentes, de pequenos canais e 

meandros existentes nos sapais, para que o padrão/matriz natural existente não seja desvirtuado. 

37. Acompanhar as dragagens de desassoreamento por meio da realização de levantamentos 

batimétricos para verificação das profundidades, dos volumes dragados e dos taludes finais 

obtidos.  

38. Proceder à colocação de um difusor à saída da tubagem de forma a proceder a uma proteção dos 

terrenos / espaços envolventes aos locais selecionados para deposição dos materiais dragados e 

que poderão ser afetados por escorrências provenientes desses depósitos, o que permitirá reduzir 

a dispersão do material dragado bem como a sua colocação de forma mais controlada no local de 

deposição. 

39. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser 

restabelecidos o mais brevemente possível. 

40. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as 

frentes de obra do projeto, desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de dragagem 

e deposição de dragados, escavação e revolvimento de solos, instalação de estaleiros, abertura 

de acessos, desmatações e remoção do coberto vegetal, instalação de infraestruturas, abertura 

de fundações ou assentamento de estacaria, áreas de empréstimo, colocação de tubagens, entre 

outros que impliquem revolvimento de solos/sedimentos. As dragagens devem ser 

acompanhadas, nos mesmos termos, por um arqueólogo na draga e outro no local de deposição 

dos sedimentos (em permanente contacto), a fim de, minimizar o risco de destruição de 

estruturas náuticas ou navais. 

41. Assegurar que a descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga 

à suspensão imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da Tutela 

e demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor. Esta situação pode 

determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo que deve ser apresentado 

um Relatório Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e uma proposta de 

medidas a implementar sobre os vestígios e nas zonas de afetação indireta atendendo às 

eventuais alterações da hidrodinâmica e do transporte sedimentar associado. 

42. Realizar trabalhos de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais nas áreas de 

deposição de dragados. 
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43. O património arqueológico reconhecido durante o acompanhamento arqueológico da obra deve 

ser, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, conservado in situ, de tal forma 

que não se degrade o seu estado de conservação. 

44. Escavar integralmente os vestígios arqueológicos que se encontrem conservados e que venham a 

ser afetados direta e/ou indiretamente de forma irreversível, nomeadamente as OP n.º 141 e 143. 

45. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, a eventual 

necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a 

um acelerado processo de decomposição, implica assegurar a sua conservação preventiva, ou 

seja, criar uma ou mais reservas submersas primárias e transitórias até à sua entrega à Tutela do 

Património, para depositar esses bens móveis, protegendo-os assim da degradação irreversível a 

que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto direto com o ambiente atmosférico durante 

a fase de execução. 

46. Se no decurso da execução do projeto houver alterações na cota de afetação das dragagens em 

qualquer uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, esta deve ser 

comunicada, previamente avaliada pela equipa de arqueologia e remetida à entidade de Tutela 

para parecer. 

47. As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização tridimensional de deteção de 

obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/ OAS), que permita detetar eventuais vestígios 

arqueológicos submersos não identificados nas campanhas de prospeção arqueológica, serem 

autopropulsionadas e terem capacidade de posicionamento estável pelos seus próprios meios. A 

draga ou outra embarcação que lhe esteja afeta deve dispor de equipamento adequado ao 

controlo em contínuo do seu trabalho. 

48. Para as ocorrências patrimoniais (embarcações tradicionais ao longo da ria e concentradas junto 

aos cais, estruturas etnográficas ligadas à exploração dos recursos da ria – como a estrutura 

abobadada –, estruturas avieiras, marinhas e motas – malhadal, portões, bombas de escoamento, 

palheiros, estruturas pétreas/ muros, nomeadamente nas OP n.º 58, 62, 63, 64, 65, 121, mas 

também nas restantes que se encontrem na área de incidência directa e indirecta – e noutros 

elementos do património marítimo-fluvial, entre outros) e locais onde se realizem manifestações 

de caracter imaterial, deve-se contemplar a proteção, sinalização, vedação permanente, registo 

gráfico (desenho/ topografia e fotografia, uma planta, alçados e levantamentos topográficos, 

elementos visíveis e funcionais) e realizar uma memória descritiva (descrição de características 

morfo-funcionais, cronologia, estado de conservação e enquadramento cénico/paisagístico, 

interpretação) de todos estes elementos que se situem a menos de 100 m da frente de obra e 

seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. Sempre 

que se verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas integrais nesse 

Património deve haver um parecer prévio da entidade de Tutela. 

49. Assegurar a proteção por aterro do sítio arqueológico da OP n.º 1, 41/41A, 45, 46, 141, 143 com 

limpeza não intrusiva do local e colocação de uma estrutura composta por geotêxtil, sacos de 

areia, camada de areia, rede de sombra fixada com estacas. A definição da extensão e altura 
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destas camadas de proteção tem de ser articulada com a tutela do Património e é condicionada 

pela extensão e tipo de vestígios arqueológicos.  

50. Sinalizar e vedar fisicamente o acesso a ações no interior destas, nomeadamente de movimento 

de equipamentos, passagem de tubagens, deposições de dragados, escavação e locais de 

fundeadouro às OP n.º 1, 24, 41/41A, 42, 43, 45, 46, 56, 129, 130, 131, 141, 143 numa distância 

de 100m, a execução das dragagens dentro da área de proteção só deve ocorrer excecionalmente 

para a concretização do projeto;  

51. Para a OP n.º 56 caracterização físico-química e biológica o meio e os materiais envolvidos, 

remover as madeiras degradadas ou em risco de queda, consolidar as uniões degradadas, aplicar 

biocida, inseticida e consolidantes nos pontos críticos e proteger as madeiras expostas ao 

ambiente; 

52. Para as OP n.º 129, 130, 131, estabilizar as estruturas com argamassa hidráulica nos pontos 

críticos. Para as que não poderem ser valorizadas devem ainda ser protegidas com sacos de areia, 

manta de geotêxtil e sedimentos. No envolvente proceder ao reforço da sustentação do talude 

do malhadal através da sua reconstrução pelos processos tradicionais de estacaria entaipada ao 

longo da margem; 

53. Para além da identificação de Património Cultural, deve ser dada especial atenção para 

informação geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas movimentações que 

a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica e holocénica. 

54. Elaborar um relatório nos termos do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, onde seja descrita 

a metodologia utilizada, os depósitos e estruturas arqueológicas que vierem a ser descobertas, 

apresentar a interpretação da estratigrafia e dos materiais arqueológicos encontrados. Devem 

também acompanhar o relatório, o respetivo registo gráfico (devidamente cotado) e fotográfico 

de cada uma das eventuais realidades arqueológicas detetadas, o levantamento topográfico da 

área intervencionada e o estudo, registo, tratamento e acondicionamento do espólio que for 

recolhido durante a intervenção arqueológica. 

55. Integrar nas eventuais propostas de valorização associadas ao projeto a informação referente ao 

Património Cultural de forma a reforçar a identidade do local. 

56. Sistematizar a informação, identificação e valorização de património etnográfico desaparecido 

e/ou em vias de desaparecimento. 

57. Proceder a uma caracterização e avaliação, com recurso a prospeção arqueológica e mergulho 

com escafandro autónomo nos sítios arqueológicos identificados, em alguns locais aleatórios do 

leito da ria na área dragada minimamente representativos e nas áreas de depósito no mar junto 

do topo dos molhes e praias 

Fase Exploração 

58. Proceder ao envio das plantas de projeto e de implantação do final da obra (telas finais) para as 

entidades competentes, tendo em vista a atualização da cartografia face às alterações 

introduzidas no local. 
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59. Assegurar o acompanhamento das zonas de deposição, disponibilizando soluções de contenção 

caso ocorra escorrência dos sedimentos depositados, em particular nas zonas com silte. 

60. Efetuar campanhas de plantio das espécies de sapal baixo (Spartina spp), a fim de se obter uma 

mais rápida fixação desta espécie, contribuindo igualmente para a estabilização dos sedimentos 

no local. Essas plantações devem ser efetuadas a partir das sementes / propágulos das existentes. 

61. Havendo salinas degradadas e, eventualmente abandonadas, será pertinente que sejam 

promovidas iniciativas por parte do Proponente para a sua recuperação, com objetivos de 

conservação do património e pelo valor cénico do padrão que as mesmas oferecem, ainda que 

sejam estruturas de natureza antrópica, mas cujo valor visual é muito elevado. Mais se releva, 

que algumas destas paisagens únicas e de contexto regional podem não ser antigas “marinhas”, 

mas sim zonas de exploração de junco, designadas por “praias de junco”, conforme referido no 

fator do Património, e deste modo, devem ser preservadas como testemunho e que podem trazer 

benefícios através do Turismo. 

62. Sempre que se verificar a execução de dragagens de manutenção ou no âmbito de um plano 

regular de dragagens, deve ser solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural de forma 

a salvaguarda esses valores e onde podem ser definidas eventuais medidas de minimização, 

nomeadamente o acompanhamento arqueológico por uma equipa de arqueologia com 

experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente autorizada, e que esteja 

dimensionada em relação à dinâmica e volume de trabalhos a realizar. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser implementados os seguintes programas de monitorização nos termos das diretrizes 

constantes no RECAPE: 

1. Programa de monitorização dos aterros 

2. Programa de monitorização da qualidade da água superficial e sedimentos 

3. Programa de monitorização para a hidrologia/hidrodinâmica 

4. Programa de monitorização de flora, vegetação e habitats 

5. Programa de monitorização da avifauna 

6. Programa de monitorização dos ecossistemas aquáticos 

7. Programa de monitorização de anfíbios 

8. Programa de monitorização do património cultural 

O Plano Geral de Monitorização dos sítios arqueológicos proposto RECAPE deve ainda ter em 

consideração, as seguintes orientações: 

a) Realizar um levantamento topo-hidrográfico e de fotografia vertical/ mosaico fotográfico de 

pormenor da estrutura de proteção e dos sítios arqueológicos OP n.º 1, 24, 25/57, 41/41A, 42, 

43, 45, 46, 56, 129, 130, 131, 141, 143 por semestralmente durante a fase de construção, após 

a conclusão do projeto e sempre que a monitorização registe alterações.  
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Anexo 1 – Esboço Corográfico 
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Anexo 2 – Pareceres Externos 






















































