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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro, o Departamento de Litoral e Proteção Costeira (DLPC, integrado na Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. - APA), na qualidade de serviços de licenciamento, enviou ao Departamento de Avaliação 
de Impacte Ambiental (DAIA) da APA, para procedimento de verificação da conformidade ambiental do 
Projeto de Execução, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da 
"Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos - Dragagens da Zona 
Superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos Materiais Dragados", bem como o Projeto de 
Execução em causa. 

A APA/DAIA, na qualidade de Autoridade de AIA, procedeu ao envio às entidades que integraram a 
respetiva Comissão de Avaliação (CA), nomeada no âmbito da avaliação do respetivo Estudo Prévio, 
através do ofício n.º S070662-201811-DAIA.DAP, de 15/11/2018, constituída pelas seguintes entidades: 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental (APA, I.P./DAIA), Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA, I.P./DCOM), 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (APA, 
I.P./ARH Tejo e Oeste), Direção Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, foram os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros (Coordenação) 
 APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso (Consulta Pública) 
 APA/ARH Tejo e Oeste – Eng.ª Conceição Ramos (Recursos Hídricos - Hidrogeologia, Dinâmica 

Lagunar e Costeira, Qualidade da Água Superficial, Sedimentos e Usos da Água) 
 DGPC – Dr. Pedro Barros (Património Cultural) 
 CCDR LVT – Eng. João Gramacho (Sócio-Economia, Solos e Usos do Solo, e Ordenamento do 

Território) 

Foi ainda solicitado ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a emissão de 
parecer sobre o RECAPE relativamente a Ecologia, Flora e Fauna, na sequência do contributo 
anteriormente remetido por esta entidade no âmbito do procedimento de AIA realizado sobre o Estudo 
Prévio. O contributo do ICNF encontra-se em anexo ao presente Parecer da CA, tendo sido integrado na 
apreciação específica efetuada no presente Parecer. 

O RECAPE em análise, da responsabilidade da Proman – Centro de Estudos e Projetos, S.A., sendo 
datado outubro de 2018 é constituído pelos seguintes volumes: 

 Tomo I - Resumo Não Técnico (RNT) 
 Tomo II - Relatório Técnico 

O Projeto de Execução apresentado é constituído pelos volumes que se discriminam em anexo ao 
presente Parecer. 

O presente Parecer tem por objetivo proceder à verificação da conformidade do Projeto de Execução da 
"Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos - Dragagens da Zona 
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Superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos Materiais Dragados" com o determinado na 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Esta fase do procedimento de AIA tem igualmente como objetivo a determinação da eficácia das medidas 
previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os efeitos positivos, bem 
como, se necessário, determinar a adoção de novas medidas. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 PROCEDIMENTOS DE AIA E DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE 

EXECUÇÃO 

Entre novembro de 2008 e julho de 2009 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2015 relativo ao Estudo 
Prévio das "Dragagens e Defesa da Margem Sul da Lagoa de Óbidos", ao abrigo do regime jurídico de AIA 
definido no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 
de 8 de Novembro). 

Este projeto, cujo proponente era o ex-Instituto da Água1 (INAG), abrange as freguesias de Foz do Arelho 
e Nadadouro, do concelho de Caldas da Rainha, e as freguesias de Vau e Óbidos (Santa Maria), do 
concelho de Óbidos. 

A Lagoa de Óbidos insere-se num ambiente de transição entre o domínio terrestre e o marinho, estando 
subdividida em duas grandes zonas: 

 A zona inferior (zona jusante da Lagoa), compreendida entre a barra e a Ponta do Bração – 
Borraça; 

 A zona superior (zona montante da Lagoa), compreendida entre a Ponta do Bração – Borraça e a 
foz do Rio Real (principal afluente à Lagoa). 

Assim, com o objetivo de contrariar o fenómeno de assoreamento e de melhorar as condições 
hidrodinâmicas e de qualidade da água no interior deste sistema natural, o projeto "Dragagens e Defesa 
da Margem Sul da Lagoa de Óbidos" (desenvolvido pelo LNEC ao nível de Estudo Prévio) previa a 
realização de um conjunto de dragagens nas zonas superior e inferior da Lagoa de Óbidos. Por outro 
lado, o projeto contemplava, ainda, a construção de um dique de guiamento com o objetivo de fixar a 
embocadura na parte central da Lagoa e assegurar a abertura permanente da "aberta" da Lagoa 
(embocadura que estabelece a comunicação do sistema lagunar com o mar) e defender a margem Sul da 
Lagoa dos fenómenos de erosão. Estava também prevista a valorização da zona emersa a montante da 
foz do rio Real. Para a deposição dos materiais dragados na zona superior da Lagoa foram estudadas 
duas alternativas de localização. Sistematizadamente, as intervenções previstas no Estudo Prévio eram: 

 Construção de um dique de guiamento na zona inferior 
Com solução final a definir aquando da elaboração do Projeto de Execução, o seu coroamento no 
troço montante seria à cota +2.6 m (ZH), enquanto a cota de coroamento a jusante estaria 

compreendida entre + 6 m (ZH) e + 7 m (ZH). O dique de guiamento seria fundado abaixo da cota 
– 4 m (ZH). Ainda que de forma limitada, parte da extensão do dique de guiamento ficaria sujeita a 
galgamentos oceânicos em preia-mar e quando as correntes de enchente são mais intensas. 
Dado que a cota de coroamento do dique de guiamento seria inferior à cota de coroamento do 
cordão litoral (que ficaria à cota +9 m (ZH)), e de forma a minimizar o transporte eólico de areia 
para o interior da Lagoa, estava prevista a construção de um muro de suporte na margem Sul da 
Lagoa, sub-paralelo ao dique, com uma extensão de cerca de 100 m e uma altura compreendida 
entre 1,0 m e 1,5 m. 

                                                 

1 Atualmente integrado na APA. I.P. 
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 Realização de dragagens nas zonas superior e inferior da Lagoa 
Os materiais resultantes das operações de dragagem totalizarão cerca 1 500 000 m3. Para a 
execução das dragagens serão utilizadas dragas de sucção-repulsão e, de forma pontual e no caso 
da zona inferior da Lagoa, poderá recorrer-se a dragas mecânicas de baldes. 

– Dragagens da zona inferior da Lagoa 
A dragagem da zona inferior da Lagoa envolve a dragagem do canal Norte, do canal Sul e de 
sete canais transversais ao canal Norte e ao canal Sul. O canal Norte, com uma extensão de 
cerca de 2,5 km, corresponde ao canal de maré principal que estabelece a ligação do exterior 
com o interior da Lagoa de Óbidos. O canal Sul corresponde a um canal de maré com cerca 
de 1,8 km de extensão que se ligará ao canal Norte. 

A dragagem do canal Norte corresponderia à remoção de um volume de areias da ordem dos 
300 000 m3. 
A dragagem do canal Sul corresponderia a uma dragagem de cerca de 130 000 m3 de areias. 
Por sua vez, a dragagem de sete canais transversais corresponderia a um volume total de 
dragagem de areias de cerca de 270 000 m3, com alguma percentagem de material da 
dimensão dos siltes e argilas. 
Os dragados provenientes da zona inferior, totalizando cerca de 700 000 m3, deverão ser 
prioritariamente reutilizados no reforço do cordão dunar litoral que estabelece a fronteira 
entre o domínio marinho e o domínio interno da Lagoa. O robustecimento do cordão será 
concretizado através da deposição de cerca de 440 000 m3 de areias, das quais cerca de 

310 000 m3 serão depositadas a Sul da embocadura e 130 000 m3 a depositar a Norte da 
embocadura. O restante volume de sedimentos (260 000 m3) deverá ser colocado nas praias 
do troço litoral entre a embocadura e o Facho (a Norte do projeto) e entre a embocadura e a 
Rocha do Gronho (a Sul do projeto, próximo da urbanização do Bom Sucesso) e na margem 
esquerda da Lagoa de Óbidos. 
O reforço do cordão dunar litoral deverá ter uma largura média de cerca de 225 m, ficando o 
coroamento, no mínimo, à cota +9 (ZH). As areias depositadas na margem esquerda da 
Lagoa ocuparão uma extensão de cerca de 300 m e uma largura média de 75 m. As cotas 
variarão entre +4,5 m (ZH) e +7,5 m (ZH). 

– Dragagens da zona superior da Lagoa 
A realização de dragagens na zona superior da Lagoa abrange 3 fases complementares 

entre si: 
˃ Fase 1 – dragagem, à cota 0,0 m (ZH), dos canais de ligação do corpo da Lagoa aos 

Braços da Barrosa e do Bom Sucesso, e ao delta do rio Real. Esta dragagem implicará 
a remoção de um volume de cerca de 338 000 m3 de siltes e siltes argilosos nos 
seguintes canais: Canal comum, Canal do Braço da Barrosa, Canal do Braço do Bom 
Sucesso, Canal da foz do rio Real. A dragagem dos canais terá um rasto de 30 a 40 m 
de largura e extensões que variam entre: 

Canal comum - 700 m 
Canal do Braço da Barrosa - 1 600 m 
Canal do Braço do Bom Sucesso - 1 200 m 

Canal da foz do rio Real - 500 m 
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˃ Fase 2 - dragagem de superfícies na foz do rio Real (correspondendo à afetação de 
uma área de cerca de 110 000 m2) e no Braço da Barrosa (correspondendo à afetação 
de uma área de cerca de 160 000 m2), à cota +1 m (ZH), implicando uma dragagem 
de cerca de 430 000 m3 de siltes e siltes argilosos; 

˃ Fase 3 – Valorização da zona emersa a montante da foz do rio Real, com 
aproximadamente 780 000 m2, contemplando uma requalificação ambiental e 
paisagística de uma área atualmente ocupada por depósitos de antigas dragagens. 
A requalificação específica a implementar ainda não estava definida, estando apenas 
previsto, como orientações gerais, a não realização de dragagens para 
aprofundamento dos fundos e aumento da área molhada. Por outro lado, deveria 

articular-se com o conjunto de intervenções em curso no Domínio Público Hídrico, 
nomeadamente no âmbito da empreitada de recuperação ambiental das margens da 
Lagoa e que se destinam a requalificar e a ordenar de forma integrada a área 
envolvente a esta zona húmida. 
Assim, a intervenção a efetuar deveria incluir a definição de um projeto de 
requalificação de habitats naturais e um projeto de arquitetura paisagista destinado a 
valorizar a paisagem ribeirinha, em articulação com os usos existentes. 

Os materiais dragados na zona superior da Lagoa, totalizando cerca de 768 000 m3, serão 
depositados temporariamente em meio terrestre por um período compreendido entre um a 
dois anos, em bacias de retenção, na envolvente próxima da Lagoa. Depois de secos e de 

serem passíveis de transporte, serão conduzidos para deposição definitiva em aterros de 
pedreiras da região. 
Para a deposição temporária dos materiais dragados na zona superior foram analisadas duas 
alternativas de localização: Alternativa 1 e Alternativa 2. As áreas de deposição temporária de 
dragados estão diretamente interligadas com as de deposição definitiva. Isto é, a seleção da 
Alternativa 1 para depósito temporário, implica a seleção da Alternativa 1 para depósito 
definitivo. O mesmo se passa em relação à Alternativa 2. 
A Alternativa 1 corresponde à proposta do LNEC no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da 
Lagoa de Óbidos, enquanto a Alternativa 2 corresponde à proposta da Câmara Municipal de 
Óbidos. 
Genericamente, na Alternativa 1 a totalidade dos sedimentos ficará depositada na margem 

direita do rio Real, numa zona de antigas salinas aterrada por depósitos de dragados. 
Na Alternativa 2, o depósito far-se-á em duas áreas: cerca de 440 000 m3 de sedimentos 
serão depositados numa área localizada a nascente do Braço da Barrosa; e cerca de 
330 000 m3 de sedimentos, serão depositados numa área localizada na margem esquerda do 
rio Real. 
Os locais previstos para deposição definitiva dos materiais dragados, são os seguintes, 
estando associados à alternativa de deposição temporária: 

˃ Alternativa 1 – Pedreira dos Saibrais, pedreira de gesso localizada Sudoeste da área de 
depósito temporário; 
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˃ Alternativa 2 – Pedreira dos Saibrais, no caso da Alternativa 2/área poente, e Areeiro 
do Saraiva, no caso da Alternativa 2/área nascente, localizado a aproximadamente 
1 km a Norte das zonas de depósito. 

As principais características de cada uma das áreas de depósito previstas são as 
seguintes: 

Alternativa 1 
Alternativa 2 

Área poente Área nascente 
Concelho de Óbidos. 
Margem direita do rio Real. 
Área com cerca de 33 ha. 
Ocupada no passado com salinas, estando 
atualmente aterrada com sedimentos de 
anteriores dragagens da Lagoa de Óbidos. 
A C.M.Óbidos tem pretensão de 
salvaguardar esta área para projetos 
ambientalmente sustentáveis, como por 
exemplo uma aquacultura extensiva. 

Concelho de Óbidos. 
Margem esquerda do rio Real. 
Área com cerca de 17 ha. 

Concelho de Caldas da Rainha. 
Margem direita do rio Cal. 
Abrange 5 zonas, com uma área total 
de cerca de 26 ha. 

Para depósito temporário da totalidade dos 
sedimentos a dragar na zona superior 
(cerca de 768 000 m3). 
Estima-se que os depósitos possam atingir 
uma altura de 2,3 a 2,6 m. 
Depois de secos, estes sedimentos serão 
transportados para a Pedreira dos Saibrais 
(distando cerca de 15 km para Sudoeste). 

Para depósito temporário de cerca de 
330 000 m3 de sedimentos a dragar no 
canal do Bom Sucesso, na foz do rio Real 
e no canal de ligação entre a zona superior 
e inferior da Lagoa. 
Estima-se que os depósitos possam atingir 
uma altura de 1,9 a 2,4 m. 
Depois de secos, estes sedimentos serão 
transportados para a Pedreira dos Saibrais. 

Para depósito temporário de cerca de 
440 000 m3 de sedimentos a dragar no 
Braço da Barrosa. 
Estima-se que os depósitos possam 
atingir uma altura de 1,7 a 1,9 m. 
Depois de secos, estes sedimentos 
serão transportados para o Areeiro do 
Saraiva (distando cerca de 1 km para 
Norte). 

O limite Noroeste confronta diretamente 
com a Lagoa; a sua extremidade Sudeste 
dista das margens da Lagoa 
aproximadamente 1 km. 

Contacta diretamente com o plano de 
água da Lagoa e o limite Sudeste dista da 
margem da Lagoa cerca de 625 m. 

A distância máxima à Lagoa é cerca de 
1 625 m e a zona mais próxima da 
Lagoa confronta diretamente com o 
plano de água. 

Pertence ao DPH1 Pertence 96 % ao DPH Maioritariamente (98,1 %) fora do DPH 
Inserida na REN2 Inserida na REN Inserida em parte na REN 
Inserida em parte na RAN3 Não inserida na RAN Inserida em parte na RAN 
Já foi objeto de anterior deposição de 
dragados 

Já foi objeto de anterior deposição de 
dragados 

 

1 DPH – Domínio Público Hídrico; 2 REN – Reserva Ecológica Nacional; 3 RAN – Reserva Agrícola Nacional 

 

 Deposição de dragados da zona inferior no cordão dunar e nas praias 
Os dragados provenientes da zona inferior, totalizando cerca de 700 000 m3, deverão ser 
prioritariamente reutilizados no reforço do cordão dunar litoral que estabelece a fronteira entre o 

domínio marinho e o domínio interno da Lagoa. O robustecimento do cordão será concretizado 
através da deposição de cerca de 440 000 m3 de areias, das quais cerca de 310 000 m3 serão 
depositadas a Sul da embocadura e 130 000 m3 a depositar a Norte da embocadura. O restante 
volume de sedimentos (260 000 m3) deverá ser colocado nas praias do troço litoral entre a 
embocadura e o Facho (a Norte do projeto) e entre a embocadura e a Rocha do Gronho (a Sul do 
projeto, próximo da urbanização do Bom Sucesso) e na margem esquerda da Lagoa de Óbidos. 
O reforço do cordão dunar litoral deverá ter uma largura média de cerca de 225 m, ficando o 
coroamento, no mínimo, à cota +9 (ZH). As areias depositadas na margem esquerda da Lagoa 
ocuparão uma extensão de cerca de 300 m e uma largura média de 75 m. As cotas variarão entre 
+4,5 m (ZH) e +7,5 m (ZH). 
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 Valorização da zona emersa a montante da foz do rio Real 
Esta valorização corresponde ao acima mencionado na Fase 3. 

Na fase de exploração do projeto, estava prevista a realização de um Plano de Monitorização, tendo em 
vista a avaliação da evolução do assoreamento no interior da Lagoa de Óbidos, bem como acompanhar o 
sucesso das intervenções. Os resultados deste Plano determinarão o volume e periodicidade de realização 
de dragagens de manutenção. À partida, foi estimado que estas dragagens deverão ocorrer com 
intervalos de cerca de 10 anos, envolvendo a remoção de cerca de cerca de 400 000 m3 de sedimentos 
depositados na parte superior e de aproximadamente 25 000 m3 a 50 000 m3 de sedimentos depositados 
na parte inferior. 

Nesta fase, foi previsto que os dragados da parte inferior deverão continuar a ser depositados no cordão 
dunar frontal, para robustecimento. Por sua vez, os dragados da zona superior deverão continuar a ser 
depositados temporariamente na envolvente da Lagoa até secarem e poderem ser transportados para o 
destino final. 

No seu Parecer, datado de Maio de 2009, a CA concluiu que 

"Tendo em conta os aspectos fundamentais identificados na análise específica efectuada pela CA: 
a. Dique de guiamento 

Considerando a existência de incertezas no que se refere à evolução do sistema da Lagoa, 
referindo o próprio EIA este facto, indicando que o período de simulação é demasiado curto 
para se ter conclusões seguras a prazo e que existem incertezas acerca das próprias 
propriedades dos sedimentos, considera-se prudente que seja validado o modelo utilizado no 
EIA antes de extrair conclusões definitivas e se construir obras fixas na barra. 
Assim, e para esse fim, deverá ser utilizada a evolução registada pelo sistema entre 2005 e 
2009, dado que em 2005 a situação estava completamente caracterizada (situação de 
referência deste estudo) e em 2009 é evidente a alteração morfológica do sistema, sendo 
também os forçamentos conhecidos (a ondulação é registada pelo Instituto Hidrográfico (IH) 
e a meteorologia pelo Instituto de Meteorologia (IM)). Considera-se pois, que o modelo 
deverá ser usado para simular aquele período de modo a verificar a capacidade actual para 
prever evoluções morfológicas complexas. Enquanto as incertezas se mantiverem não devem 
de ser construídas obras fixas. 
Face ao exposto, considera-se de emitir parecer desfavorável à construção do dique de 
guiamento, sem que se proceda à validação do modelo. 
Na validação a efectuar, deverão ainda ser atendidos os aspectos apontados pelo INETI. 
Por outro lado, deverá também ser estudada a solução de intervenção proposta pelo ICNB, 
que consiste na construção de duas protecções frontais aderentes, em enrocamento natural, 
uma a Norte e a outra a Sul da embocadura da Lagoa, para protecção das zonas edificadas. 
Estas protecções com pedra natural constituirão o núcleo de um cordão dunar secundário a 
construir com areias dragadas da zona inferior. 

b. Dragagens 
Atendendo a que têm benefícios em termos de qualidade da água no interior da Lagoa e que 
a utilização dos sedimentos para reforço do cordão dunar ou reforço das praias costeiras é 
uma intervenção que contraria a tendência natural de assoreamento e que protege as 
margens da erosão, considera-se de emitir parecer favorável condicionado à realização das 
dragagens nas zonas superior e inferior. 
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c. Deposição temporária de dragados na zona superior da Lagoa 
Considera-se de emitir parecer favorável condicionado a Alternativa 1, atendendo a que é 
coincidente com uma área insignificante de RAN e com uma zona de aterro resultante do 
depósito de materiais dragados em intervenções anteriores; trata-se ainda de uma área 
abrangida pelo Domínio Público Hídrico. 
Em oposição, a Alternativa 2 (em particular a área nascente) representa a afectação de solos 
de RAN (61 % com capacidade de uso B e 39 % com capacidade de uso C) e abrange uma 
área maioritariamente fora do Domínio Público Hídrico. 
Deste modo, em termos de comparação das alternativas apresentadas, o descritor 
determinante para a tomada de decisão foi o Ordenamento do Território, pela afectação de 
RAN atendendo ao estipulado no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que aprova o 
Regime Jurídico da RAN, no caso de afectação não agrícola (temporária ou permanente) dos 
solos desta reserva. 

d. Valorização da zona emersa a montante da foz do rio Real 
Considera-se de emitir parecer favorável condicionado para a realização desta intervenção. 

Assim, face ao exposto e ponderando os impactes negativos identificados e os perspectivados 
impactes positivos, propõe-se para o projecto "Dragagens e Defesa da Margem Sul da Lagoa de 
Óbidos" a emissão de: 

a. Parecer desfavorável à construção do dique de guiamento e de estruturas fixas na 
embocadura, enquanto as incertezas se mantiverem; 

b. Parecer favorável à: 
i. Realização das dragagens nas zonas superior e inferior 
ii. Alternativa 1 para deposição temporária de dragados na zona superior da Lagoa 
iii. Valorização da zona emersa a montante da foz do rio Real 

condicionado ao cumprimento das condicionantes, dos elementos a apresentar no RECAPE, 
bem como das medidas de minimização e dos planos de monitorização (...)" indicados no 
Parecer da CA. 

Em 10 de julho de 2009 foi emitida, por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada à Alternativa 1 para deposição 
temporária de dragados na zona superior da Lagoa. 

Posteriormente, a DIA foi prorrogada em 28 de maio de 2012, por mais dois anos, com efeitos a partir de 
10 de julho de 2011. 

Com a publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (que revogou o 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio) a caducidade das DIA emitidas em fase de Estudo Prévio, como é 
o caso em apreço, rege-se agora pelo disposto nos n.º 3 e 4 do artigo 23.º do referido diploma 

“A DIA em fase de estudo prévio ou anteprojeto caduca se, decorridos quatro anos sobre a data da 
sua emissão, o proponente não tiver requerido a verificação da conformidade ambiental do projeto de 
execução, nos termos previstos no artigo 19º” 

face à aplicação do respetivo regime transitório previsto no n.º 3 do seu Artigo 50.º 

“O disposto nos artigos (…) 23º é aplicável aos projetos que já disponham, à data da entrada em 
vigor do presente decreto-lei, (…) de decisão de DIA emitida (…)”. 
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Assim, a DIA em causa, emitida a 10/07/2009 e anteriormente prorrogada até 10/07/2011, encontra-se 
válida, por um período de quatro anos, a contar da data de validade da emissão da referida declaração, 
para apresentação do respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), 
ou seja, até 10/07/2015. 

Em julho de 2014 foi apresentado para apreciação o RECAPE de parte do projeto, designadamente da 
"Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Inferior da Lagoa de Óbidos". Em 16/10/2014, na 
sequência da realização do procedimento de verificação da conformidade ambiental do Projeto de 
Execução em causa, foi emitida por Sua Excelência o Senhor Presidente da Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P., Decisão Sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) Conforme 
Condicionada. 

Tendo sido emitida a DIA, os trabalhos a desenvolver foram debatidos entre várias entidades com 
responsabilidade sobre esta matéria, tais como a Secretaria de Estado do Ambiente, a APA (serviços de 
licenciamento) e as autarquias dos concelhos abrangidos pelo projeto. 

Na sequência desta discussão e em virtude de se considerar que a construção do dique de guiamento 
poderia não garantir a abertura permanente da Lagoa, foi entendimento da Secretaria de Estado do 
Ambiente que o projeto fosse alterado, devendo, para o efeito, ser adiada a construção do dique e, numa 
primeira fase de trabalhos, proceder apenas às dragagens na zona inferior da Lagoa. 

Sendo a construção do dique adiada, o LNEC, autor do Projeto de Gestão Ambiental da Lagoa (Estudo 
Prévio submetido a AIA), considerou que já não se justificava efetuar a dragagem nos sete canais 
transversais previstos, devendo esta ser realizada apenas em dois canais transversais. 

Assim, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) apresentado em julho 
de 2014 apenas diz respeito à Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Inferior da Lagoa de 
Óbidos, sendo que o Projeto de Execução contempla trabalhos de dragagem para aprofundamento, 
alargamento e estabilização de um conjunto de canais, utilizando os materiais dragados para reforço do 
cordão dunar e da praia do Bom Sucesso, com o objetivo de contrariar o fenómeno de assoreamento e 
de melhorar as condições hidrodinâmicas e de qualidade da água no interior deste sistema natural. 

Para o efeito, foram previstas as seguintes intervenções: 

 Dragagem do canal principal (norte), numa extensão de cerca de 2,6 km, à cota variável desde 
-0,5 m até à cota 0,0 m ZH, com largura variável de 100 m na embocadura e 70 m a montante, 
com um volume estimado de 357 180 m3; 

 Dragagem do canal sul, numa extensão de cerca de 1,8 km, à cota 0,0 m ZH com uma largura de 
30 m, com um volume estimado de 128 180 m3; 

 Dragagem de 2 canais transversais, à cota 0,0 m ZH com um rasto de 25 m, num total de 1 km 
(canal secundário norte – volume 54 290 m3 – e canal secundário sul – volume 30 260 m3). 
Refere-se que um de montante conflui com o canal norte e o outro, de montante também, 
desagua no canal sul; 

 Robustecimento do cordão litoral, com os materiais dragados (areias, essencialmente). 

Deste modo, na globalidade, as intervenções de dragagem para primeiro estabelecimento dos canais 
principais e secundários dragados serão cerca de 570 000 m3. 

Por forma a contrariar a evolução do assoreamento no interior da Lagoa e acompanhar o sucesso das 
intervenções a realizar, o Projeto de Execução contemplou a realização de dragagens de manutenção. 
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As intervenções previstas para a zona inferior da Lagoa foram já efetuadas, tendo sido realizadas em 
2016. 

 

2.2 INTERVENÇÕES DE EMERGÊNCIA 

A intensificação da erosão registada na margem norte do canal da embocadura da Lagoa, entre outros 
efeitos com o consequente descobrimento do emissário aí existente, verificados no final de 2009, levou à 
necessidade do ex-INAG prever um conjunto de intervenções de emergência, na zona inferior da Lagoa. 
Essas intervenções tinham como objetivo o reposicionamento da aberta na zona central do cordão dunar, 
procedendo ao fecho da embocadura existente à data, e a abertura de um canal (com características 
semelhantes ao canal norte, mas em menor escala) de suporte à nova aberta. 

As referidas intervenções têm o seguinte enquadramento: 

 No regime jurídico de AIA em vigor à data, o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro), designadamente na alínea 10-k), 
do Anexo II, que prevê que a realização, com carácter de emergência, de obras costeiras de 
combate à erosão marítima tendentes a modificar a costa, não tenha de ser objeto de 
procedimento de AIA; 

 Na alínea e) do ponto n.º 2 do Despacho n.º 18252, de 7 de setembro, que refere "Ponderar a 
necessidade de eventuais intervenções pontuais de desassoreamento antes da intervenção 
alargada, que só será possível depois da AIA, e recomendar a sua execução". 

Em 23 de fevereiro de 2010 foi confirmado, por S. Ex.a a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, o reconhecimento do carácter de urgência e imperiosa das intervenções. 

No âmbito das intervenções de emergência foi somente executada a dragagem do canal norte, com 
remoção de cerca de 350 000 m3 de sedimentos, os quais foram depositados nas margens norte e sul da 
Lagoa e no cordão dunar. 

As ações executadas enquadram-se no que foi preconizado no Estudo do LNEC para a zona inferior da 
Lagoa de Óbidos, configurando medidas de gestão deste sistema costeiro, que tem vindo a sofrer um 
progressivo assoreamento e uma erosão contínua das suas margens, junto da embocadura, devido à 
variabilidade do posicionamento desta. 

Os impactes resultantes das intervenções de emergência, bem como a aplicabilidade das medidas de 
minimização e de monitorização constantes do EIA e da DIA, foram objeto de análise num Relatório 
Técnico produzido pela Nemus para o INAG, em abril de 2011. 

Como conclusão geral, o Relatório considerou que os impactes das ações de emergência seriam idênticos, 
na sua natureza, aos previstos para as intervenções que constituem a solução do LNEC, nas quais se 
baseia o Estudo Prévio que foi avaliado no EIA (Nemus, 2007), embora de menor magnitude e 
significância, dada a menor envergadura das intervenções. Por outro lado, no que se refere à 
monitorização, o referido Relatório considerou desadequado aplicar os programas de monotorização 
previstos na DIA, na sequência das intervenções de emergência, já que estas antecediam outras de maior 
amplitude, concretamente as que são objeto do Projeto de Execução objeto de análise no RECAPE 
apresentado em julho de 2014. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

A informação apresentada neste capítulo foi fundamentalmente retirada dos elementos apresentados no 
âmbito do procedimento de verificação da conformidade do Projeto de Execução da "Abertura e 
Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos - Dragagens da Zona Superior da 
Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos Materiais Dragados" com o determinado na Declaração 
de Impacte Ambiental (DIA). 

Uma vez que para o Projeto de Execução referente à "Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona 
Inferior da Lagoa de Óbidos" foi já apresentado o respetivo RECAPE, tendo sido emitida em 16/10/2014 a 
respetiva DCAPE e efetuadas em 2016 as intervenções previstas, o Projeto de Execução objeto do 
RECAPE agora apresentado apenas diz respeito às intervenções a realizar na zona superior da Lagoa de 
Óbidos, correspondente à área de montante da Lagoa, aos Braços da Barrosa e do Bom Sucesso e à foz 
do rio Real. 

Assim, o projeto contempla: a dragagem da zona superior da Lagoa de Óbidos e correspondente 
deposição de sedimentos; a valorização ambiental e paisagística de uma área emersa a montante da foz 
do rio Real. As intervenções a realizar traduzem-se especificamente em: 

 Dragagem dos canais de ligação do corpo da Lagoa aos Braços da Barrosa e do Bom Sucesso, e da 
foz do rio Real, à cota 0,0 m (ZH) e com um rasto variável de 30 m a 40 m e taludes laterais de 
1V:10H: 

– Canal comum  700 m 

– Canal do Braço da Barrosa  1 600 m 
– Canal do Braço do Bom Sucesso  1 200 m 
– Canal da foz do rio Real  500 m 

Comprimento total  4000 m 
 Dragagem de superfície na foz do rio Real (numa área de cerca de 11 ha) e no Braço da Barrosa 

(cerca de 16 ha), à cota +1m (ZH), para criação de bacias de sedimentação do material 
transportado pelas linhas de água afluentes; 

 Deposição dos sedimentos dragados no mar, em praia imersa, a sul da embocadura da Lagoa de 
Óbidos e do Gronho; 

 Valorização da zona a montante da foz do rio Real (numa área de 78 ha), contemplando uma 
requalificação ambiental e paisagística de uma área atualmente ocupada por depósitos de antigas 

dragagens. 

Deste modo, na globalidade, as intervenções de dragagem da zona superior ascenderão a cerca de 
816 000 m3. 

O resumo das caraterísticas gerais dos canais a dragar é apresentado na tabela seguinte. 
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Tabela 1 - Resumo das caraterísticas gerais dos canais a dragar. 
(Fonte – RECAPE da Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos) 

Área a dragar Perfis Área (m2) Volume parcial (m3) Volume (m3) 

Canal Comum PO a P6a 30 630 15 748 15 748 

Canal e Bacia da Foz do Rio Real 
P6a a P41 33 141 40 813 

241 861 
P41 a P44 131 123 201 048 

Canal do Braço de Bom Sucesso P6a a P19 78 475 84 547 84 547 

Canal do Braço da Barrosa/ 
Bacia da Barrosa 

P6a a P28 60 017 78 907 
474 376 P28 a P35 48 048 66 919 

P35 a P48 209 303 328 551 
Total  590 736 816 532 816 532 

 

No decurso do desenvolvimento do Projeto de Execução foram introduzidas algumas alterações, face ao 
previsto no Estudo Prévio anteriormente sujeito a procedimento de AIA, tendo ainda sido melhor 
concretizados alguns aspetos técnicos, nomeadamente os que se prendem com a realização da 
empreitada, como sejam as áreas de estaleiro e o tipo de equipamento de dragagem a utilizar, 
designadamente: 

 Novo local de deposição dos materiais dragados [em praia imersa (mar), a sul do Gronho]; 
 Métodos e equipamentos de dragagem a utilizar; 
 Modo de execução da obra e sua programação temporal; 
 Seleção dos locais possíveis para implantação do estaleiro e dos acessos à obra. 

Verifica-se ainda um acréscimo do volume estimado de sedimentos a dragar face ao previsto no Estudo 
Prévio: passou de 768 000 m³ para cerca de 816 000m³. 

Deste modo, apresentam-se de seguida as alterações introduzidas e a respetiva fundamentação, de 
acordo com o constante no RECAPE. 

Deposição dos sedimentos dragados no mar 

Relativamente ao Estudo Prévio objeto de procedimento de AIA, verifica-se que houve uma alteração no 
que se refere ao destino final dos sedimentos dragados. Efetivamente, o presente Projeto de Execução 
prevê a deposição no mar (sem deposição temporária em terra), enquanto que o Estudo Prévio previa a 
deposição temporária em terra dos sedimentos dragados e posterior deposição definitiva em aterros de 
pedreiras da região. 

Face ao período decorrido desde a avaliação efetuada no EIA, verificou-se uma alteração substancial em 
termos da ocupação dos terrenos da Alternativa 1 (objeto de decisão favorável condicionada na DIA 
emitida). A deposição dos sedimentos dragados neste local representava a utilização duma área com 
cerca de 33 ha, a montante do delta do rio Real, na margem direita deste curso de agua, numa zona 
aplanada e de baixa altimetria, de antigas salinas, já anteriormente utilizada para deposição de 
sedimentos dragados. Neste local seria depositada a totalidade do sedimento dragado, o que implica que 
o depósito poderia atingir uma altura de 2,3 a 2,6 m. Efetivamente, parte desses terrenos passou a estar 
ocupada por sapal, o qual, neste hiato temporal, colonizou áreas adjacentes a partir de povoamentos nas 
margens da Lagoa. Por outro lado, tal como já tinha sido referido no EIA, existem pretensões por parte 
da Câmara Municipal de Óbidos para implantação de projetos nos terrenos ocupados por esta alternativa, 
como por exemplo, uma aquacultura extensiva. 

Face a estas condicionantes, foi considerado pelo proponente que a Alternativa 1 não reunia os requisitos 
para ser considerada no desenvolvimento do Projeto de Execução. Deste modo, foram equacionadas 
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outras opções, envolvendo quer a deposição no mar (na deriva litoral), quer a utilização de outros locais 
em terra, tanto na mancha correspondente à Alternativa 2 do EIA, como na mancha correspondente à 
zona emersa a valorizar. 

As opções viáveis foram estudadas, avaliadas e comparadas, dos pontos de vista técnico, ambiental e 
económico, com o objetivo de sustentar a tomada de decisão quanto à melhor solução para a gestão dos 
materiais dragados a considerar em Projeto de Execução. 

As alternativas analisadas têm as características que se apresentam na tabela seguinte, considerando 
ainda a origem do sedimento a encaminhar para as áreas que constituem as alternativas. 

 

Tabela 2- Identificação das alternativas analisadas. 
(Fonte – RECAPE da Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos) 

Alternativa Origem sedimento Deposição temporária Deposição definitiva 

1 

Canal Comum; 
Canal e Bacia da Foz do rio Real; 
Canal do Braço do Bom Sucesso. 

Área a poente, com cerca de 22 ha, na margem 
esquerda do rio Real, coincidente com parte dos 
terrenos a valorizar, no concelho de Óbidos 
(identificada como AP margem esquerda rio Real) 

 Pedreira de Saibrais 
(Óbidos) 

Canal do Braço da Barrosa/Bacia 
da Barrosa. 

Área a nascente, com cerca de 29 ha, em três 
parcelas, entre o Braço da Barrosa e o caminho do 
pontão do rio da Cal, no concelho de Caldas da 
Rainha (identificadas como AN jusante, AN 
intermedia e AN montante). 

 Pedreira de Cortelos 
(Caldas da Rainha); 

 Pedreira INERCALCIO 
(Caldas da Rainha) 

2 

Canal Comum; 
Canal e Bacia da Foz do rio Real; 
Canal do Braço do Bom Sucesso. 
Canal do Braço da Barrosa/Bacia 
da Barrosa. 

Deposição numa área a poente, com cerca de 
20 ha, em parcelas na margem direita do rio Real, 
parte na zona indicada na DIA (Alternativa 1), 
excluindo o sapal, e parte na zona a valorizar, no 
concelho de Óbidos (identificada como AP margem 
direita rio Real) 

 Pedreira dos Saibrais 
(Óbidos) 

3 

Canal Comum; 
Canal e Bacia da Foz do rio Real; 
Canal do Braço do Bom Sucesso. 
Canal do Braço da Barrosa/Bacia 
da Barrosa. 

Deposição no mar, a sul da embocadura da Lagoa 
de Óbidos, na praia imersa (mar), com suspensão 
dos trabalhos na época balnear (15 de junho a 
15 de setembro) 

Não aplicável 

 

A deposição definitiva no Areeiro do Saraiva não foi equacionada, por risco de contaminação dos lençóis 
freáticos. 

Os valores de áreas indicados nesta tabela correspondem a áreas totais, não correspondendo às áreas 
uteis para deposição, que são menores. Assim, foi considerado, como critério geral, que somente 80 % 
da área total das manchas é passível de utilização para deposição. 

Em ligação com o tipo de equipamento de dragagem previsto, a deposição dos dragados far-se-á por 
repulsão hidráulica. 

No caso das áreas em terra, a deposição visa criar um aterro, cuja geometria variara em função da área 
disponível e do volume a depositar, mas que, em termos gerais, envolvera alturas entre 2-3 m e declives 
de 1:1,5. 

A deposição dos dragados em terrenos emersos implica a construção de bacias de retenção, podendo 
estas constituir uma parte ou a totalidade das áreas de depósito. As áreas de deposição ficarão, assim, 
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dotadas de dique periférico de retenção e motas internas para criação de bacias de decantação, com o 
aumento do percurso dos caudais em circuito serpenteado. 

A decantação que ocorrerá na(s) bacia(s) de retenção dará origem a formação de sobrenadante, 
constituído por agua com baixa concentração de sólidos, o qual terá de ser encaminhado para o exterior, 
através da instalação de tubagem em aberturas a realizar nas motas e dique periférico. Esta água será 
descarregada diretamente na Lagoa de Óbidos ou em linha de água a ela afluente. 

No caso da deposição na deriva litoral, a totalidade dos sedimentos dragados será colocada na deriva 
litoral, na zona de praia imersa, imediatamente a sul da rocha do Gronho e a cerca de 750 m a sul da 
embocadura. Os sedimentos serão lançados por descarga aérea/aspersão (rainbow). O lançamento será 
efetuado na zona da rebentação, por equipamento a instalar na praia, acima do nível de preia-mar, com 
um alcance da ordem dos 100 m, pelo que os sedimentos serão depositados na zona sempre submersa. 

No troço da costa onde serão depositados os dragados, as partículas são de areia grosseira a fina, na 
zona emersa da praia (SNIRL). 

De acordo com os resultados da campanha de caracterização dos sedimentos da zona superior da Lagoa 
de Óbidos os sedimentos são predominantemente argilosos ou argilolimosos, embora com fração arenosa 
sempre presente, em percentagens entre 10 a 20 %, na grande maioria das amostras. Os sedimentos da 
zona superior da Lagoa de Óbidos têm, predominantemente, granulometria menor que 20 μm. 

De acordo com o estudo efetuado, cerca de 80 % dos sedimentos a dragar apresenta níveis de 
contaminação compatíveis com a Classe 1, sendo os restantes 20 % da Classe 2 (atendendo ao teor de 
chumbo de duas amostras). Nestas circunstâncias e face às conclusões da análise comparativa das 
alternativas de deposição equacionadas, foi considerado pelo proponente que, tal como previsto, poder-
se-á equacionar a deposição dos materiais dragados no mar, para contribuição para o trânsito sedimentar 
litoral, abandonando-se a hipótese de imersão a maiores distâncias, nomeadamente a profundidades de 
10-15 m, pelas dificuldades técnicas e elevados custos dessa operação. 

 

 

Figura 1 - Local proposto para lançamento dos dragados no mar. 
(Fonte – RECAPE da Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos) 
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Métodos e equipamentos de dragagem a utilizar 

A dragagem da zona superior da Lagoa de Óbidos far-se-á mediante a utilização, como método principal, 
de dragas hidráulicas (dragas de corte, sucção e repulsão), com os respetivos equipamentos auxiliares: 

 Lancha de apoio a manobras e transportes com plataforma e grua (Multicat); 
 Plataforma flutuante rebocável com depósito de combustível; 
 Estações de bombagem intermédias (booster stations); 
 Escavadoras retro e giratória terrestres; 
 Tubagens de repulsão flutuantes e terrestres. 

A dragagem será executada recorrendo a Draga de Corte, Sucção e Repulsão (DCSR), por avanços 
sucessivos. Os sedimentos serão sugados para o corpo de uma bomba repulsora que os encaminhará, por 
tubagens flutuantes e terrestres, para o local de deposição no mar. 

Em ligação com o tipo de equipamento de dragagem previsto, a deposição dos dragados far-se-á por 
repulsão hidráulica. 

As distâncias, mínima e máxima, dos locais de dragagem até ao local previsto para deposição são de 
3000 m e 5000 m, respetivamente. Assim, está prevista a necessidade de utilização de duas estações de 
bombagem intercalares e uma terceira na praia para lançamento por aspersão (rainbow) para a deriva 
litoral. Este equipamento será instalado acima do nível de preia-mar e terá um alcance da ordem dos 
100 m, pelo que os sedimentos serão depositados na zona de praia sempre imersa. Os trabalhos de 
dragagem e deposição dos sedimentos serão obrigatoriamente interrompidos na época balnear (15 de 
junho a 15 de setembro). 

Modo de execução das dragagens e sua programação temporal 

Dado que o volume total a dragar nesta intervenção será da ordem dos 816 000 m3, e admitindo uma 
draga com uma potência média instalada de 1200 kW, a produtividade média teórica de uma unidade 
deste porte será equivalente a cerca de 600 m3 por hora efetiva de trabalho. Considerando uma 
efetividade média em operações deste tipo de, aproximadamente, 50 %, significa, portanto, um 
rendimento de cerca de 300 m3 por dia. Contudo, trabalhos de dragagem efetuados, quer na Lagoa de 
Óbidos, quer noutros corpos de água, com características semelhantes, apontam para rendimentos 
inferiores, pelo que, numa perspetiva mais realista, dever-se-ão considerar produtividades da ordem de 
200 m3 por dia. Assim, a dragagem da totalidade daquele volume envolverá um tempo efetivo total de 
trabalho de cerca de 4070 horas. 

Sendo definido que não serão realizadas operações de dragagem e deposição dos sedimentos nos meses 
de uso balnear da zona, de 15 junho a 15 setembro (3 meses), neste período podem ser realizados 
trabalhos de mobilização e desmobilização dos equipamentos, bem como levantamentos e outros 
trabalhos acessórios. 

Admitindo que os trabalhos de dragagem/deposição serão desenvolvidos em turnos diários de 16 horas, 
serão necessários cerca de 250 dias de trabalho, ou seja, cerca de 12 meses. Dado que a mobilização e 
desmobilização dos equipamentos e os trabalhos preparatórios e acessórios poderão consumir cerca de 
2 meses, está previsto que a empreitada de dragagem/deposição possa decorrer num prazo global de 
cerca de 14 meses. 

Compete ao empreiteiro propor um programa de execução dos trabalhos adequado, por forma a cumprir, 
o mais possível, esta programação temporal. 
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Valorização da zona a montante da foz do rio Real 

O projeto de valorização da zona emersa a montante da foz do rio Real visa constituir uma intervenção 
de requalificação ambiental e paisagística de uma vasta área que apresenta, em algumas zonas, sinais de 
degradação devido a anteriores ações antropogénicas e à construção de uma pista de ultraleves. 

Pretende-se criar as condições para promover a valorização e requalificação de uma área adjacente à 
Lagoa e à foz do rio Real, através da plantação de espécies autóctones, adaptadas ao meio em causa e 
com valor natural e paisagístico. 

Complementarmente, é proposta a realização de ações de controlo de espécies exóticas invasoras, 
nomeadamente, da cana. As áreas em que se propõe a plantação de espécies ripícolas são aquelas onde 
se prevê a remoção de plantas exóticas invasoras, designadamente de cana, bem como um reforço das 
áreas onde estão presentes galeria ripícola, vegetação halófita e vegetação nitrófila e freixial. 

Para além da importância ecológica que consiste no aumento da densidade de espécies autóctones, esta 
opção poderá ajudar a diminuir a densidade de cana. 

Deste modo, é proposta a valorização ambiental da vegetação a montante da foz do Rio Real, 
implementando um Plano de Plantações adaptado às características da vegetação existente e dos solos. 
Assim, é proposta a intervenção nas seguintes áreas: galeria ripícola, vegetação halófita e vegetação 
nitrófila e freixial. Na área classificada como vegetação nitrófila, não se propõe qualquer intervenção, 
dado que neste local decorrem atividades agrícolas que impedem a recuperação dos habitats naturais. 

As intervenções preconizadas em cada uma das áreas são as seguintes: 

 Galeria ripícola 
Na galeria ripícola é proposta a remoção de Arundo donax (cana). Esta deve ser controlada na 
galeria ripícola do rio Real e nas áreas circundantes, antes da implementação do Plano de 
Plantação. Posteriormente é proposta a plantação de uma cortina de Tamarix africana (Tamariz) 
de Fraxinus angustifolia (Freixo). 

A atuação preconizada para controlo da cana é a seguinte: 
– Corte raso, prévio da cana; 
– Deverá esperar-se até que exista rebentamento e caules novos na superfície do terreno; 
– Não aplicação do glifosato, até às primeiras chuvas de outono. Esta suspensão justifica-se 

porque, em períodos de seca, as plantas estão muito pouco ativas, pelo que o transporte e a 

absorção do herbicida são muito limitados; 
– Aplicação do herbicida 15 dias após as primeiras chuvas; 
– Após a aplicação, os rizomas cuja folhada mostre sinais evidentes da atuação do herbicida 

devem ser arrancados do terreno, manualmente ou com o auxílio de meios mecânicos. Este 
procedimento justifica-se porque, mesmo na presença de folhada morta, o rizoma pode 
manter partes vivas; 

Os resultados desta primeira aplicação serão avaliados, ponderando-se: 
– A necessidade de aplicação simultânea de um surfactante; 
– A necessidade de complementar a aplicação de glifosato por aspersão com outros métodos, 

designadamente, a aplicação do herbicida nos entrenós (procedimento que será mais 
trabalhoso) ou o arranque manual (mecânico); 

– Repetição destes procedimentos anualmente, até não se registar a germinação. 
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É preconizado o cumprimento das seguintes medidas cautelares: 
– Aplicação de glifosato - por aspersão, sobre as folhas; 
– Corante - deve se adicionado um corante não poluente, para que o aplicador visualize as 

áreas que estão a ser atingidas pela aplicação; 
– Método de aplicação - deve ser aspergida sobre a planta. A aspersão não deve ser efetuada 

em dias com vento, para minimizar a dispersão das gotas. Independentemente do método de 
aplicação, ela deve ser feita em dias em que a previsão meteorológica não indique chuva nos 
dias seguintes, para minimizar o arrastamento para o solo e para a água; 

– Proteção dos aplicadores - os aplicadores devem estar protegidos com equipamento próprio 
para impedir a inalação ou o contacto do herbicida com a pele; 

– Bicos de pulverização – devem ser usados bicos de pulverização que produzam gotas de 
grande dimensão para minimizar a deriva gerada pelo vento. Os bicos devem possuir ainda 
sistemas que impeçam o gotejamento furtuito (bicos “anti-gotejamento”); 

– Pressão de pulverização - deve ser moderada, para minimizar a deriva gerada pelo vento, 
porque o mesmo bico pode produzir gotas médias em baixas pressões e gotas finas em altas 
pressões. 

 Vegetação halófita e vegetação nitrófila 
Na área ocupada por vegetação halófita e vegetação nitrófila é proposta a plantação de Tamarix 
africana (Tamariz), Juncus acutus (Junco-agudo) e Juncus maritimus (Junco-marítimo), plantas 
que já existem, mas que deverão ser reforçadas. 

 Freixial 
Na área de freixial, é proposto o reforço da densidade de Fraxinus angustifólia (Freixo) e 
Craetaegus monogyna (Pilriteiro). 

Acessos e áreas para Estaleiro 

Nas zonas mais próximas da Lagoa, serão utilizadas estradas municipais, sendo de realçar a M573 e a 
M575, que dão acesso por sul. A norte, o acesso é feito pela EN306, podendo depois o trajeto seguir por 
vias secundárias, nomeadamente a Rua do Penedo Furado, que limita a área de intervenção, a norte. 

A execução da obra irá requerer a instalação de estaleiros de apoio, prevendo-se a necessidade de 
instalação de um, na margem sul, e outro, na margem oeste. Prevê-se que, em qualquer das situações, o 
estaleiro de apoio às obras fique situado em locais já intervencionados, na proximidade da Lagoa, sem 
qualquer uso relevante ou valor, do ponto de vista natural. 

Na margem oeste, o estaleiro poderá ficar localizado na proximidade do lugar do Casalinho, na parte 
terminal da Rua da Nau, numa plataforma pavimentada existente junto da margem. O acesso às frentes 
de obra far-se-á através de um trilho existente que desemboca na faixa arenosa emersa que se prolonga 
ao longo desta margem. 

Na margem sul, o estaleiro poderá ficar localizado no parque de estacionamento, junto da ponte pedonal 
sobre a Vala da Charneca. O acesso às frentes de obra a partir deste local far-se-á através das faixas 
arenosas marginais à Lagoa. 
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Figura 2 - Zona prevista para implantação do estaleiro na margem oeste da Lagoa. 

(Fonte – RECAPE da Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos) 

 

 
Figura 3 - Zona prevista para implantação do estaleiro oeste. 

(Fonte – RECAPE da Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos) 
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Figura 4 - Zona prevista para implantação do estaleiro na margem sul da Lagoa. 
(Fonte – RECAPE da Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos) 

 

 
Figura 5 - Zona prevista para implantação do estaleiro sul. 

(Fonte – RECAPE da Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos) 
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4. APRECIAÇÃO 

Uma vez que o Projeto de Execução não abrange a totalidade das intervenções analisadas no âmbito do 
procedimento de AIA e para as quais foi emitida a respetiva DIA, o RECAPE faz a identificação e 
demonstração do cumprimento dos aspetos definidos na DIA que são aplicáveis às intervenções que são 
objeto do Projeto de Execução desenvolvido, designadamente as referentes à Zona Superior da Lagoa de 
Óbidos. 

Por outro lado, o RECAPE, para além de pretender demonstrar que o Projeto de Execução dá 
cumprimento à DIA, inclui também a avaliação dos impactes associados a atividades ou ações 
inicialmente não previstas no Estudo Prévio, ou que foram objeto de maior concretização nesta fase, e 
recomenda as medidas de minimização necessárias. 

Deste modo, nos capítulos seguintes apresenta-se a apreciação referente à informação apresentada no 
RECAPE. 

No primeiro ponto é efetuada a apreciação global da informação constante no RECAPE; no segundo ponto 
realiza-se a apreciação relativa à análise e reavaliação dos impactes ambientais decorrentes das 
alterações introduzidas no Projeto de Execução. 

No terceiro ponto, é apresentada a apreciação específica relativa à verificação do cumprimento pelo 
Projeto de Execução dos termos e condições de aprovação enunciadas na DIA, sendo efetuada uma 
verificação, caso a caso, das várias disposições da mesma, com aplicabilidade ao Projeto de Execução 
desenvolvido. 

Verifica-se que o regime jurídico da REN foi alterado após a emissão da DIA, passando agora estas áreas 
a regerem-se pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, tendo o RECAPE assegurado este novo 
enquadramento. 

Dado que é referido no RECAPE que a deposição de dragados tem também como objetivo o reforço do 
trânsito sedimentar e o combate à erosão costeira, verifica-se que estas ações estão enquadradas no 
previsto neste diploma, designadamente na alínea r) do ponto II do Anexo II do Regime Jurídico da REN 
- “Desassoreamento, estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, nomeadamente muros de 
suporte e obras de correção torrencial” -, que visa a minimização dos fenómenos erosivos e se aplica às 
áreas do litoral, incluindo as zonas imersas. 

 

4.1 APRECIAÇÃO DO RECAPE 

Em termos gerais, a estrutura e o conteúdo do RECAPE possibilita, na generalidade, a verificação se o 
respetivo Projeto de Execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA e se dá ou não cumprimento 
aos termos e condições nela fixados. 

Assim, o RECAPE, atendendo à diversidade possível de respostas às disposições da DIA e com vista a 
demonstrar a conformidade do Projeto de Execução com a DIA, inclui os seguintes capítulos: o capítulo 3, 
no qual é apresentada a descrição sintética do Projeto de Execução, e são referidas as principais 
alterações introduzidas no mesmo, face ao Estudo Prévio, sendo efetuada a análise e reavaliação de 
impactes decorrentes destas alterações; nesse mesmo capítulo é ainda efetuada a identificação dos 
aspetos da DIA aplicáveis às intervenções objeto de desenvolvimento no Projeto de Execução, bem como 
a descrição da forma como é assegurado o cumprimento das condicionantes definidas na DIA, são 
apresentados os estudos e projetos complementares efetuados e indicado o modo como é garantido o 
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cumprimento das medidas de minimização definidas na DIA; e o capítulo 4, no qual são apresentados os 
Planos de Monitorização desenvolvidos em resposta ao estipulado na DIA. 

No entanto, no âmbito da apreciação do RECAPE constatou-se a ocorrência de situações que dificultam a 
análise da informação apresentada. Verifica-se, por exemplo, relativamente à avaliação dos impactes das 
intervenções objeto do presente objeto de execução, a remissão para informação constante em anexos, 
sem que o RECAPE proceda à sistematização e conclusão relativamente à informação em causa. 
O mesmo se verifica ao nível de alguns dos Elementos a Apresentar, verificando-se igualmente para os 
mesmos a remissão para informação constante em anexos, sem que o RECAPE proceda à sistematização 
e análise da informação em causa, com demonstração do cumprimento do disposto na DIA. De salientar 
que esta situação ocorreu também no âmbito do RECAPE referente ao Projeto de Execução de "Abertura 
e Aprofundamento dos Canais da Zona Inferior da Lagoa de Óbidos", tendo sido evidenciada no Parecer 
então emitido pela Comissão de Avaliação, datado de setembro de 2014. 

Há ainda a salientar e tecer considerações sobre os aspetos específicos que se relacionam com a 
componente Património Cultural. 

As intervenções a realizar no âmbito do Projeto de Execução agora apresentado, implicam com o subsolo 
e o fundo marinho, com possível afetação de estruturas e depósitos de origem antrópica 
arqueologicamente relevantes e com ocorrência de preexistências. 

Constata-se que o fator referente ao Património Cultural não é apresentado, apesar de ter sido 
acautelado. O RECAPE não integrou nenhuma da informação coligida no Relatório Final dos trabalhos 
arqueológicos realizados. O documento intitulado “Prospecção arqueológica da zona superior da Lagoa de 
Óbidos e tratamento dos materiais dragados” datado de março de 2017 e da autoria de Tiago Fraga e 
Joana Baço, apresenta o Património Cultural como um dos fatores estudados, com uma equipa técnica 
responsável pela sua elaboração que incluiu um arqueólogo e uma metodologia que teve em conta os 
termos previstos do "Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos e a Circular Termos de Referência para o 
Descritor Património Arqueológico", de 10 de setembro de 2004. 

Esta situação resulta numa deficitária apresentação deste fator no RECAPE e a ausência dos resultados 
acima referidos induzem para uma muito condicionada caracterização, uma abrangência dos trabalhos 
arqueológicos incompleta, uma avaliação de impactes inexistente e um grave desfasamento das medidas 
de minimização necessárias. Esta situação implica assim com os valores ligados ao Património Cultural, e 
implica ainda com futuros enquadramentos orçamentais na fase de execução da obra de forma a 
promover a salvaguarda preventiva do Património Cultural. 

A situação de referência existente caracteriza-se por este projeto se localizar numa área com 
sensibilidade arqueológica elevada, com indícios da existência de património cultural (toponímia, 
condições fisiográficas, sítios arqueológicos conhecidos) em meio terrestre e náutico envolvente, 
revelando a sua importância do ponto de vista da exploração de recursos e para a navegação, 
nomeadamente com a presença dos sítios arqueológicos que se encontram na área de incidência direta e 
indireta do projeto, nomeadamente cerca de 24 sítios arqueológicos na maioria pré-históricos e romanos 
(como por exemplo, Lapinha CNS 34591, Rocha do Gronho CNS 34714, o Roumania" CNS 31037). 
A recente revisão do Plano Diretor Municipal de Óbidos sistematizou algumas dessas realidades 
arqueológicas tendo-se alterado significativamente a situação de referência do ponto de vista do 
Património Cultural e tal não foi vertido na documentação. Para além deste Instrumento de Gestão 
Territorial, como já referido, o resultado dos trabalhos arqueológicos promovidos pelo proponente e 
desenvolvidos no âmbito do RECAPE, apesar de não terem sido integrados no RECAPE apresentado, 
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sintetiza os resultados obtidos e sustenta a importância patrimonial da área. Neste “foram referenciados” 
14 “registos de interesse”, onde 5 correspondem a sítios arqueológicos já anteriormente identificados (e 
apesar de não terem sido relocalizados existem ainda outros 14 conhecidos no local), um achado isolado, 
dois cais palafíticos, um possível naufrágio, património etnográfico (duas bateiras, uma cabana 
tradicional, vestígios de salinas e outras estruturas), foram ainda verificadas 28 de 93 anomalias 
magnéticas que revelaram não ter valor patrimonial. 

Apesar deste volume de dados, o presente RECAPE não os integrou. Desta forma, não se salvaguardou 
de forma integral o cumprimento dos termos da circular resultando numa desfasada caracterização, numa 
inexistente avaliação com omissões nas medidas de minimização que implicam com a salvaguarda do 
património cultural, e pode implicar com futuros enquadramentos orçamentais na fase de execução da 
obra. Considerando a lei de bases que define a política de ambiente e o regime jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental, deve-se ter em consideração que estas lacunas nos elementos sobre o fator 
Património Cultural suscetíveis de serem consideravelmente afetados pelo projeto proposto e que se 
afiguravam necessários à apreciação da mesmo para efeitos de sujeição a AIA (no presente caso, no 
âmbito do RECAPE). Estes elementos deveriam constar do RECAPE como informação necessária, 
atendendo aos conhecimentos e métodos de avaliação existentes, nomeadamente uma descrição do 
estado do local e do fator Património Cultural (arquitetónico, arqueológico e etnográfico) e a sua inter-
relação entre os vários fatores. Em futuros trabalhos, a ausência de alguns destes elementos obrigatórios 
constitui fundamento para a consequente extinção do procedimento. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES DO PROJETO, CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS 

É apresentada no RECAPE a avaliação dos impactes gerados pelas intervenções objeto do presente 
Projeto de Execução, sendo realizada uma avaliação mais pormenorizada de alguns impactes, 
nomeadamente os associados a aspetos de projeto ou de execução da obra que sofreram alterações ou 
que não estavam integralmente definidos no estudo prévio, tendo em conta os fatores que foram 
considerados mais sensíveis, abordando, designadamente: 

i. Destino final/Deposição dos materiais dragados; 

ii. Métodos e equipamentos de dragagem a utilizar; 

iii. Modo de execução da obra e sua programação temporal; 

iv. Locais para implantação do estaleiro e acessos a obra; 

v. Valorização da zona emersa a montante da foz do rio Real. 

No RECAPE, relativamente ao Destino final/Deposição dos materiais dragados, foram objeto de análise os 
seguintes fatores, considerados como os mais sensíveis (atendendo às características do local 
selecionado, bem como ao tipo de intervenção): Dinâmica litoral e transporte sedimentar; Ordenamento e 
Gestão Territorial e Servidões e Restrições de Utilidade Pública, Biologia, Habitats e Recursos Biológicos 
Marinhos e Socioeconomia. 

Por sua vez, no que concerne aos Métodos e equipamentos de dragagem a utilizar bem como ao Modo de 
execução da obra e sua programação temporal, no RECAPE, foram considerados os fatores Qualidade da 
Água, Ambiente Sonoro e Socioeconomia. 
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No que se refere aos Locais para implantação do estaleiro e acessos a obra, os fatores objeto de análise 
no RECAPE foram Uso e Ocupação do Solo, Sistemas Biológicos e Socioeconomia. 

No RECAPE, relativamente às ações propostas no âmbito do projeto de Valorização da zona emersa a 
montante da foz do rio Real, foram considerados os fatores Biologia e Ecologia, Paisagem, Qualidade do 
ar, Qualidade da água, Ambiente sonoro, Ordenamento do território, Condicionantes, Servidões e 
Restrições de utilidade pública. 

Efetua-se de seguida a apreciação da informação apresentada no RECAPE neste âmbito, salientando-se 
no entanto o acima mencionado relativamente à ausência de abordagem no RECAPE do fator Património 
Cultural. 

Acresce ainda que, visando melhor suportar a análise a efetuar pela Comissão de Avaliação 
especificamente no que se refere ao local de deposição dos materiais dragados selecionado e para o qual 
foi desenvolvido o Projeto de Execução, foi neste âmbito solicitada ao proponente a apresentação de 
esclarecimentos/clarificação adicional referente à fundamentação da seleção da solução alternativa. 

Subsequentemente, o proponente apresentou uma "Nota de clarificação da alternativa 3 de deposição 
dos sedimentos como solução mais vantajosa" na qual apresenta os esclarecimentos que se transcrevem: 

Tendo surgido a necessidade de clarificar a conclusão da alternativa 3 de deposição dos 
sedimentos dragados ser a solução mais vantajosa esclarece-se o seguinte: 

Na realidade o recape (relatório técnico) sustenta esta solução como a melhor, remetendo para o 
anexo 4 a sua justificação. 

O anexo 4 é constituído por uma nota técnica respeitante a um estudo de avaliação de 
alternativas de deposição dos materiais dragados, encomendado pelo DLPC para justamente 
possibilitar selecionar a opção de deposição a adotar, o qual foi elaborado previamente à 
realização da conclusão do projeto de execução e do recape. 

Este estudo analisou de forma exaustiva as três alternativas de deposição que ao longo do tempo 
foram equacionadas, nos vários aspetos, operacional, ambiental, económico, socioeconómico, 
técnico, etc e todos os seus aspetos, positivos ou negativos e as vantagens e desvantagens de 
cada uma. 

Embora nas suas conclusões (tabela 9.5, página 61 do Anexo 4) este estudo chegue 
aparentemente à conclusão de que a alternativa 3 seria algo mais desfavorável do que a 
alternativa 2 tal deve-se sobretudo ao facto de esta ser mais complexa do ponto de vista técnico-
operacional e também económico, embora deste ponto de vista não seja muito significativamente 
desfavorável. 

Das conclusões do próprio estudo se transcreve (página 63 do Anexo 4): 

Alternativa 3-Deriva litoral 

 Solução muito favorável em termos operacionais; 
 Solução com necessidades relevantes em termos de equipamentos acessórios; 
 Solução com custo mais baixo do que a Alternativa 1 mas mais alto do que a 

Alternativa 2; 
 Solução com impacte global pouco significativo, embora tenham sido identificados 

impactes negativos relevantes associados à afetação de atividades económicas 
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dependentes do turismo e afetação da qualidade das praias adjacentes ao local de 
repulsão. 

Do ponto de vista ambiental o estudo equivale as duas alternativas (2 e 3), inclusivamente 
pondera-as com uma classificação de 2 para ambas as alternativas, relativamente ao critério c – 
critérios ambientais e socioeconómicos- na tabela 9.5., página 61, constante das conclusões. 

Porém, esta equivalência resulta, neste estudo, no Quadro – Síntese dos impactos das 
alternativas de deposição dos dragados na Zona Superior da Lagoa de Óbidos, das classificações 
atribuídas aos descritores da Dinâmica Litoral e Transporte Sedimentar e da Socio-economia 
Local. 

No próprio recape (Relatório técnico) se afirma e conclui que o impacto negativo da deposição 
dos sedimentos no mar é pouco significativo, pelas razões expostas no relatório (pág. 12 e 13 do 
Anexo 5) e que, do ponto de vista global, a deposição no mar, na zona da deriva litoral, 
corresponde até a um impacte positivo dado que segue as orientações estabelecidas pelo Grupo 
de Trabalho do Litoral, minimizando o fenómeno de erosão que ocorre no troço costeiro entre a 
Lagoa de Óbidos e o Baleal. 

Por outro lado, no que se refere ao Descritor/Impacte na socio-economia local, relativamente ao 
impacte que as duas alternativas têm no que concerne à afetação das áreas com caraterísticas 
próprias propícias ao turismo, uso balnear, fruição e contemplação da natureza e a práticas de 
atividades físicas ao ar livre, a deposição dos sedimentos na deriva litoral afigura-se ter impactes 
reduzidos e temporários, quer em espécie, quer em área, na medida em que a deposição será 
feita na totalidade no mesmo local, sendo a dispersão orientada predominantemente para sul e 
sobretudo no Verão, onde as praias existentes são pouco frequentadas. 

Em contrapartida, com a alternativa 2 ter-se-ia um enorme impacte significativamente negativo 
com a passagem de inúmeros camiões por estradas que atravessam várias povoações até se 
alcançar o/os depósito(s) definitivo(s), durante pelo menos dois anos na realidade, por motivo da 
necessidade impositiva de secagem prévia.  

Com efeito, o próprio recape o salienta (págs. 47 e 48 do Relatório Técnico), considerando 
40.000 viagens de camião, o que será uma estimativa muito otimista, pois para um volume a 
considerar não de 816.000 m3, mas sim de 875.000 m3 que a revisão do projeto de execução 
preconizou, seriam necessárias sim 43.750 viagens se cada camião possuísse uma capacidade de 
20 m3, o que significa camiões de dimensão considerável, o que introduz ainda maior impacte, ou 
se se utilizasse camiões com capacidade de cerca de 15 m3, então aumentaria o número de 
viagens para cerca de 58.000. 

O próprio Recape (Anexo 5) refere no número 7.6.2 que “A esta atividade estão associados 
impactes negativos considerados muito significativos, já que no seu trajeto os veículos pesados 
terão de atravessar áreas de uso turístico, em que o ruído gerado, a diminuição de segurança na 
circulação rodoviária, a degradação do pavimento das vias utilizadas são fatores que afetam a 
qualidade de vida da população”. 

Assim, pelas razões expostas torna-se mais evidente e clarificada ser a solução constante da 
alternativa 3 – deposição dos sedimentos no mar, a que representa a solução mais vantajosa. 
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Apreciação da informação apresentada 

O Projeto de Execução apresentado introduz duas novas localizações de ações/usos que não estavam 
contemplados no Estudo Prévio, designadamente: 

 Deposição dos sedimentos dragados no mar, em praia imersa, a sul da embocadura da Lagoa de 
Óbidos e do Gronho; 

 A instalação de dois estaleiros (um, na margem sul, e outro, na margem oeste). 

Relativamente às alternativas consideradas para análise, em particular relativamente à deposição dos 
sedimentos dragados no mar, segundo o RECAPE, o Estudo Prévio elaborado pelo LNEC refere que são 
várias as vantagens da imersão dos dragados no mar, ainda que a solução considerada pelo LNEC 
partisse do pressuposto dos sedimentos serem da classe 3, verificando-se entretanto que os sedimentos 
apresentam classes 1 e 2, de acordo com os resultados da campanha de caracterização mais recente, 
realizada em cumprimento do definido na DIA. 

No caso da Alternativa 1, verifica-se que a deposição interfere no concelho de Óbidos com área REN (REN 
exterior a faixa costeira), integrada na classe de Espaços Naturais, considerando o RECAPE que a 
deposição temporária de dragados é permitida na faixa de proteção lagunar. 

Verifica-se que a área a poente esta integrada no Domínio Público Marítimo (DPM). No que respeita as 
áreas de deposição a nascente, estas não integram o DPM. Contudo, são parcialmente coincidentes com 
linhas de água e suas margens (designadamente o rio da Cal, seus afluentes e canais agrícolas). Os 
terrenos localizados na área a nascente situam-se numa área crítica do ponto de vista dos riscos de 
inundação, de acordo com o PGRH (1º ciclo de planeamento). Contudo, a construção de uma mota, de 
altura considerável, nas margens do rio da Cal, no seu troco jusante, contribuiria para minimizar esses 
riscos. 

O RECAPE conclui por ser esta uma solução muito desfavorável em termos operacionais, com custo muito 
elevado e com necessidade de medidas compensatórias devido aos impactes negativos. 

No que respeita à Alternativa 2, verifica-se a ocorrência de manchas de sapal e de vegetação herbácea e 
arbustiva, bem como de uma zona de aterro. É de referir a presença da pista do Aeroclube da Lagoa de 
Óbidos e da edificação que lhe está associada. Este equipamento encontra-se inoperacional, devido a 
problemas de licenciamento relacionados com a localização em REN, integrada na Zona Terrestre de 
Proteção das Lagoas Costeiras. De acordo com a informação do PGRH, a mancha de deposição está 
localizada em área inundável, em parte alagada nas cheias de 2006 e 2010. 

O RECAPE conclui por solução menos desfavorável do que a anterior em termos operacionais, com custo 
elevado e com necessidade de medidas compensatórias devido aos impactes negativos. 

No que respeita à Alternativa 3, o Relatório do Plano das Bacias Hidrográficas das Ribeiras do Oeste 
refere que alguns estudos realizados, tendo em vista a compreensão das alterações no processo de 
migração da barra da Lagoa de Óbidos (Vieira et al, 1995; ICTM, 1994 in INAG, 1998), concluíram pela 
existência de deriva litoral na região da barreira de Óbidos, em regime médio e dirigida para Sul, 
concluindo-se que este troço litoral tem um regime de equilíbrio extremamente dinâmico, mas resultante 
líquida de muito pequena magnitude. 

Relativamente ao tópico sedimentos e proteção costeira, o relatório do GTL refere que o material de 
classe 2 “pode ser imerso em meio aquático tendo em atenção as características do meio recetor e o uso 
legítimo do mesmo”, considerando-se que apesar dos sedimentos de classe 2 não poderem ser utilizados 
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na praia emersa (“utilização balnear”), não existe, de facto, impedimento para que este sedimento possa 
ser utilizado na alimentação da praia submarina. 

A faixa costeira, onde será efetuada a deposição dos sedimentos, integra a REN e o Domínio Publico 
Marítimo (DPM), compreende ecossistemas costeiros estruturantes onde se localizam habitats relevantes 
para a biodiversidade marinha, uma vez que funcionam como locais de abrigo, reprodução, desova e 
alimentação para um grande número de espécies, nomeadamente com elevado interesse 
conservacionista. 

Para a Alternativa 3, são as seguintes as tipologias intercetadas: 

Intervenção Categoria de REN afetada 

Dragagem da Lagoa Dragagem da Lagoa Leito de águas de transição 

Repulsão dos sedimentos (percurso das tubagens 
de repulsão até ao local de deposição dos 
sedimentos e instalação de estações de 
bombagem intermédia) 

Margens e faixas de proteção de águas de transição 

Dunas Costeiras 

Praias 

Deposição dos sedimentos no mar Faixa marítima de proteção costeira 

Valorização das margens do rio Real Cursos de água e respetivos leitos e margens 

 

O RECAPE refere esta Alternativa 3 como solução muito desfavorável em termos operacionais, com custo 
razoável e com impactes negativos pouco significativos, embora tenham sido identificados impactes 
negativos relevantes associados a afetação de atividades económicas dependentes do turismo e afetação 
da qualidade das praias adjacentes ao local de repulsão. 

O RECAPE destaca que a análise efetuada permite concluir que as Alternativas 2 e 3 são mais favoráveis 
do que a Alternativa 1, sendo determinantes para essa hierarquização os aspetos ambientais. 

Uma análise de sensibilidade dos resultados permite concluir que as Alternativas 2 e 3 apresentam 
sempre classificações relativamente próximas quando se faz variar o peso dos critérios técnicos, 
económicos e ambientais. Uma situação de maior distanciamento entre elas obtém-se quando os critérios 
técnicos tem um peso de 20% e o económico de 50%, ficando a Alternativa 3 melhor classificada. 
Inversamente, atribuindo um peso de 50% aos critérios técnicos e 20 % ao critério económico, a 
Alternativa 2 e a melhor classificada. Aumentando o peso dos critérios ambientais para 50%, e dando o 
mesmo peso aos critérios técnicos e económico, as duas alternativas apresentam exatamente a mesma 
pontuação. 

É, no entanto, sublinhado que a deposição prevista na zona litoral tem como objetivo o reforço do 
trânsito sedimentar e o combate à erosão costeira. Efetivamente, o lançamento de cerca de 816 000m3 
de sedimentos em local passível de mobilização pela deriva litoral vai ao encontro de orientações e 
estratégias para minimização do fenómeno erosivo que se verifica ao longo de toda a costa portuguesa, 
nomeadamente neste troço de litoral. Esta deposição segue as orientações estabelecidas pelo Grupo de 
Trabalho do Litoral (GTL), estando compaginada com a conclusão de que o troço costeiro entre a Lagoa 
de Óbidos e o Baleal está sujeito a fenómenos de erosão. 

A citada nota de clarificação do proponente, ponderando impactes significativos, vem evidenciar ser a 
Alternativa 3 a mais favorável. 
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Assim, o projeto de execução foi desenvolvido para a Alternativa 3, não se levantando objeção à mesma. 
No entanto, deve ser observada a apreciação referente à caracterização dos sedimentos, efetuada no 
âmbito da apreciação da resposta apresentada no RECAPE referente à Condicionante 5 da DIA. 

Salienta-se, no entanto, que deverá ser consultada a DGRM (Direção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos) para apurar sobre a necessidade de obtenção de licenciamento para a 
deposição de sedimentos abaixo da linha de baixa mar (ou seja da linha de base), nos termos do 
Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, devendo neste âmbito serem atendidos os aspetos particulares 
da informação a apresentar para o efeito, junto da DGRM. 

Em termos de Ordenamento do Território, no que se refere à deposição dos sedimentos dragados no mar 
em praia imersa, o artigo 24.º do regulamento do PDM de Óbidos remete os usos/ações a decorrer nas 
margens das águas do mar para as normas específicas do POOC Alcobaça-Mafra. Da consulta a este 
Plano, constata-se que a deposição de dragados no mar, junto à rocha do Gronho não é uma ação 
interdita ou condicionada nos termos do regime previsto neste Instrumento de Gestão Territorial (IGT). 

Quanto ao PROT OVT, entende-se que esta ação vai de encontro da salvaguarda e proteção da faixa 
litoral da orla costeira, compatibilizando-se com as orientações estratégicas do Sistema Ambiental. 

Relativamente à instalação dos estaleiros, prevê-se que, em qualquer das situações, o estaleiro de apoio 
às obras fique situado em locais já intervencionados, na proximidade da Lagoa, sem qualquer uso 
relevante ou valor, do ponto de vista natural. 

Na margem oeste, o estaleiro poderá ficar localizado na proximidade do lugar do Casalinho, na parte 
terminal da Rua da Nau, numa plataforma pavimentada existente junto da margem. O acesso às frentes 
de obra far-se-á através de um trilho existente que desemboca na faixa arenosa emersa que se prolonga 
ao longo desta margem. Na margem sul, o estaleiro poderá ficar localizado no parque de estacionamento, 
junto da ponte pedonal sobre a Vala da Charneca. 

Aferidas as localizações dos estaleiros, verifica-se que ambos os estaleiros inserem-se em “Espaços 
Naturais – Áreas da Reserva Ecológica Nacional Exteriores à Faixa Costeira Defendida no Decreto 
Regulamentar n.º 32/93, de 15 de outubro”, onde, nos termos do artigo 62.º do regulamento do PDM de 
Óbidos se privilegia a proteção dos recursos naturais e a salvaguarda dos valores paisagísticos, cujo 
uso/ocupação é regulamentada pelo artigo 63.º do regulamento do PDM. 

Nesta categoria de espaço são admitidos os percursos de acesso ao litoral, infraestruturas para descida e 
subida das arribas, instalações provisórias e amovíveis de apoio à atividade balnear, campos de golf e 
equipamentos para apoio a atividade balnear, sendo, nas áreas não ocupadas com construção, os 
proprietários obrigados a manter e promover o coberto vegetal natural existente, e executar a limpeza e 
executar as adequadas medidas antifogo. 

Face ao exposto, os estaleiros de apoio que recaem sobre áreas naturais do PDM de Óbidos, ao não se 
harmonizarem com o regime regulamentar do PDM, apresentam-se manifestamente incompatíveis com 
este IGT. 

No que concerne à Reserva Ecológica Nacional (REN), os concelhos de Óbidos e Caldas da Rainha têm 
carta de REN publicada, respetivamente pela RCM n.º 186/97, de 28 de outubro, e pela RCM 
n.º 158/2003, de 6 de outubro, alterada pelo Aviso n.º 3086/2015, de 24 de março, e pelo Aviso 
n.º 4719/2018, de 10 de abril. 

A deposição dos dragados foi sujeita a uma alteração significativa, uma vez que o destino final dos 
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sedimentos deixa de ser a deposição temporária nas margens da Lagoa e posterior colocação em pedreira 
desativada, para a sua deposição passar a ser em zona de praia imersa. 

Dado que é referido no RECAPE que a deposição de dragados tem também como objetivo o reforço do 
trânsito sedimentar e o combate à erosão costeira, verifica-se que estas ações estão enquadradas na 
alínea r) do ponto II do Anexo II do Regime Jurídico da REN, que visa a minimização dos fenómenos 
erosivos e se aplica às áreas do litoral, incluindo as zonas imersas. 

A área de depósito localiza-se no concelho de Óbidos, sendo identificada como “Batimétrica dos 30 m”, 
“Faixa Litoral (segundo o DR n.º 32/93, de 15/10/93)” e “Espaço REN segundo o "Estudo de Recuperação 
e ordenamento da Lagoa de Óbidos, Concha de S. Martinho e Orla Litoral Intermédia”. 

A área assume as características de “Praias” e “Faixa marítima de proteção costeira”, acrescendo ainda a 
interferência por infraestruturas (tubagens de repulsão e estações de bombagem intermédia) das 
tipologias “Dunas Costeiras” e “Águas de transição e leitos, margens e faixa de proteção”, assumindo-se 
estas tipologias para efeitos da presente análise, sendo que em todas elas a ações é viável e isenta de 
comunicação prévia à CCDR. 

As funções inerentes às tipologias em presença são as seguintes: 

Faixa Marítima de Proteção Costeira 
i) Elevada produtividade em termos de recursos biológicos e elevado hidrodinamismo 

responsável pelo equilíbrio dos litorais arenosos e ocorrência de habitats naturais e de 
espécies da flora e da fauna marinhas consideradas de interesse comunitário nos termos do 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; 

ii) Os processos de dinâmica costeira; 
iii) O equilíbrio dos sistemas biofísicos; 
iv) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens. 

Praias 
i) Manutenção dos processos de dinâmica costeira; 
ii) Conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 
iii) Manutenção da linha de costa; 
iv) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens. 

Dunas Costeiras 
i) Constituição de barreira contra fenómenos de erosão e galgamento oceânico, associados a 

tempestades ou tsunami, e de erosão eólica; 
ii) Armazenamento natural de areia para compensação da perda de sedimento provocada pela 

erosão; 
iii) Garantia dos processos de dinâmica costeira e da diversidade dos sistemas naturais, 

designadamente da estrutura geomorfológica, dos habitats naturais e das espécies da flora e 
da fauna; 

iv) Manutenção da linha de costa; 
v) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 

Águas de transição e leitos, margens e faixa de proteção 
i) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 
ii) Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha. 

A avaliação apresentada no RECAPE procede a uma análise face a funções acima descritas, embora não 
de forma integral. Neste âmbito releva-se o relatório relativo à avaliação de alternativas de deposição dos 
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materiais dragados. O mesmo procede a uma análise em termos de uso e ocupação do solo, dinâmica 
litoral e transporte sedimentar, ordenamento e gestão territorial, biologia e habitats e recursos biológicos 
marinhos e socio-economia local. Para efeitos de REN, salientam-se as temáticas de dinâmica litoral e 
transporte sedimentar, ordenamento e gestão territorial, biologia e habitats e recursos biológicos 
marinhos. 

Não se procede a uma pormenorização das características das infraestruturas a implantar na fase de 
descarga dos dragados. No entanto, atendendo ao seu carater temporário não é expetável que afetem de 
forma significativa e irreversível as funções em presença, devendo contudo restringir-se a instalações 
amovíveis sem qualquer impermeabilização ou movimentação de terras. 

A intervenção mais complexa encontra-se relacionada com a deposição dos dragados, de volume 
significativo, e em que medida são afetados os processos de dinâmica costeira, a manutenção da linha de 
costa, a conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna e o equilíbrio dos sistemas 
biofísicos. 

Sobre esta avaliação e tendo por base o referido no RECAPE salientam-se os seguintes aspetos: 

 A deposição processa-se relativamente próxima da embocadura da Lagoa, a sul, inserindo-se 
num troço identificado como sujeito a erosão costeira, no Relatório do Grupo de Trabalho do 
Litoral, mas sendo a deriva litoral neste troço nula ou de pequena magnitude. A Lagoa assume-
se como sumidouro, sendo a alimentação sedimentar assegurada por areias produzidas no troço 
litoral a sul, transportadas para a barreira sempre que a agitação se apresente rodada para NW. 
O canal de ligação ao oceano apresenta tendência para o assoreamento, causado pelo facto de 
as correntes de vazante não serem suficientes para compensar a deposição de sedimentos junto 
à embocadura, promovidos pela agitação marítima e pelas correntes de enchente; 

 O lançamento dos sedimentos será feito por descarga aérea, na zona de rebentação, formando 
uma pluma ao atingir a superfície líquida. Tendo em conta as características do material, é 
expetável que a grande maioria não atinja de imediato (ou num curto espaço de tempo) o 
fundo do mar, podendo as plumas perdurar por várias horas após a descarga e ultrapassar, 
numa extensão significativa, o limite do local de deposição. É de esperar que ocorra a derivação 
da pluma tanto para sul, como para norte, embora com tendência para sul; 

 É identificada a possibilidade de ocorrência de assoreamento temporário da zona da 
embocadura por acumulação de sedimentos, já que os sedimentos presentes na pluma de 
dispersão tenderão a ser captados para a Lagoa pelas correntes de enchente. É referido que, 
contudo, os sedimentos tenderão também a ser deslocados para o exterior da embocadura 
pelas correntes de vazante, pelo que não há risco de colmatação da mesma. É considerado que 
o impacte gerado é negativo, embora pouco significativo, dado que o balanço sedimentar (entre 
o material sólido que entra e o que sai) não provocará alterações significativas na morfologia 
dos fundos, na zona da embocadura e zona interior adjacente; 

 Possibilidade de deposição do material fino, nas praias marítimas, a norte e a sul do local de 
deposição, com alteração da granulometria e coloração características do sedimento nativo. No 
entanto, verifica-se que as praias alimentadas com sedimentos de granulometria fina são 
potencialmente mais instáveis e, por conseguinte, os volumes colocados tenderão a ser levados 
mais rapidamente pela ação do mar (35-50%). É considerado expetável que após um período 
de tempo relativamente curto, da ordem de 1-2 anos, o sedimento fino, para além de um 
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processo de “lavagem”, pela decomposição e oxidação da matéria orgânica presente, seja 
remobilizado em direção à zona submersa mais afastada (zona de transição para a plataforma 
continental), e as praias, voltem a adquirir características próximas das da situação de 
referência, no que se refere à granulometria e aspeto do sedimento nativo. Deste modo, o 
impacte, apesar de negativo, dado o seu caracter temporário e reversível, não é considerado 
muito significativo, sendo classificado como significativo. 

 De acordo com os resultados da análise de impactes realizada no Anexo 5 do RECAPE, a 
deposição de sedimentos no mar não afetará a produtividade em termos de recursos biológicos 
nem habitats naturais e espécies da flora e da fauna marinhas consideradas de interesse 
comunitário, nos termos do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Por outro lado, a ação 
a realizar não põe em causa os processos de dinâmica costeira, bem pelo contrário, contribui 
para o reforço sedimentar neste troço costeiro, nem o equilíbrio dos sistemas biofísicos; 

 A ação, enquanto assumida como de proteção costeira, vai ao encontro de orientações e 
estratégias para minimização do fenómeno erosivo que se verifica nomeadamente neste troço 
de litoral, assumindo-se como um impacte positivo significativo; 

 Conclui o RECAPE que o impacte da deposição de dragados é positivo e significativo, no que 
respeita à alimentação da deriva litoral e no combate à erosão costeira, mas negativo e 
significativo quanto aos seus efeitos sobre a qualidade das praias próximas (granulometria e 
coloração dos sedimentos) e negativo e pouco significativo relativamente ao assoreamento da 
embocadura da Lagoa de Óbidos e zona interior adjacente. 

Face à análise apresentada, conclui-se que: 

 Processos de dinâmica costeira e equilíbrio dos sistemas biofísicos 

Está-se perante a deposição de um volume significativo de dragados próximo da embocadura 
da Lagoa e da praia emersa e da área objeto de deposição dos dragados da parte inferior da 
Lagoa, importando aferir nomeadamente em que medida tal afetará quer a dinâmica 
sedimentar na Lagoa quer a morfologia dos fundos e as praias na envolvente. 

O RECAPE conclui que a ação a realizar não põe em causa os processos de dinâmica costeira, 
bem pelo contrário, contribui para o reforço sedimentar neste troço costeiro, nem o equilíbrio 
dos sistemas biofísicos. 

Suscita-se como relevante avaliar como o projeto afetará o transporte dos sedimentos para a 
Lagoa, o que poderia comprometer o próprio objetivo do projeto, com custos futuros acrescidos 
não identificados, e o equilíbrio dos sistemas biofísicos associados a este sistema lagunar. Nesse 
sentido julga-se crucial que o local de deposição selecionado tenha como requisito que não 
haverá transporte e deposição definitiva na Lagoa, que leve ao seu assoreamento e 
encurtamento da vida útil da proposta, em conjugação com a deposição estabelecida no 
RECAPE para a parte inferior da Lagoa. De acordo com a argumentação do proponente tal 
encontrar-se-á assegurado, embora nada seja desenvolvido quanto à comparação com 
eventuais localizações alternativas (mais ao largo ou mais a sul). Assim, conclui-se que a 
presente localização não afeta as funções desempenhadas pela Lagoa de Óbidos, não 
acelerando o seu assoreamento, consideram-se estas funções salvaguardadas. 

Igualmente se releva a deposição do material dragado nas praias, nomeadamente a sul. O 
RECAPE assume que não haverá alteração significativa da morfologia dos fundos, contudo 
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reconhece a ocorrência de impactes negativos nas praias a sul mas de carater transitório e, 
atenta as características de dragados (finos), como não muito significativos. Tal tem como 
pressuposto que os materiais não permanecerão depositados de modo significativo e 
permanente nas praias afetadas. 

Nesse contexto poderá considerar-se que embora possam existir impactes significativos durante 
o período de descarga e algum tempo após, a situação deverá em grande medida retornar à 
situação de referência, não alterando as características das praias de modo permanente. 

No entanto julga-se que as questões acima referidas deverão igualmente ser objeto de 
monitorização, por forma a verificar se a evolução que irá ocorrer em termos da qualidade do 
areal se encontra em consonância com o previsto. 

 Manutenção da linha de costa 

Atendendo aos fenómenos erosivos identificados para este troço, a deposição dos dragados 
contribuirá para combater esses fenómenos e manutenção da linha de costa, assumindo-se 
como um impacte positivo. 

 Conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna 

A deposição dos dragados gera impactes negativos sobre as comunidades marinhas, embora 
reversíveis e localizados, sendo considerados pouco significativos. Não se encontrando em 
causa áreas sujeitas a estatuto especial e atenta a argumentação apresentada, afigura-se que 
os impactes não serão muito significativos. 

Na presente apreciação deverão também ponderar-se os impactes decorrentes da não 
deposição na área selecionada na DIA, o que se consideram positivos dado permitirem a 
salvaguarda de áreas de sapal. Como impacte negativo poderá referir-se a não recuperação de 
pedreiras desativadas, que seria efetuada com a Alternativa 1. 

Assim, nos termos do acima exposto, considera-se que esta alternativa terá impactes menos negativos 
que as restantes alternativas e tem enquadramento no Regime Jurídico da REN, configurando uma ação 
isenta de comunicação prévia. 

 

Verifica-se que sendo efetuada a análise de impactes decorrentes das intervenções a realizar no âmbito 
do projeto de valorização da zona emersa a montante da foz do rio Real, são propostas as adequadas 
medidas de minimização visando acautelar os impactes negativos identificados. 

A sobreposição da mancha a valorizar na carta de Ordenamento e na carta de Condicionantes do PDM de 
Óbidos permite verificar que esta ocupa uma área integrada na REN (REN exterior a faixa costeira), 
integrada na classe de Espaços Naturais, considerando-se que as ações a implementar terão como 
objetivo a valorização das suas características naturais e paisagísticas, constituindo uma medida de 
conservação e recuperação de habitats, e compatível com o regime da REN. Toda a mancha a valorizar 
esta integrada em Domínio Publico Hídrico. 
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4.3 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

 

4.3.1 CONDICIONANTES DA DIA 

2. Exclusão da área de 3,5 ha de sapal-baixo abrangida pela área destinada ao depósito 
temporário dos dragados da zona superior. 

3. Consulta da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (RAN) de Lisboa e Vale 
do Tejo sobre a afectação da RAN na Alternativa1 para deposição temporária dos 
dragados e reflectir no Projecto de Execução o que esta entidade considerar 
pertinente. 

Estas disposições da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o 
mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente do proposto no âmbito do 
Estudo Prévio. 

 

5. Realização, na fase de elaboração do Projecto de Execução, de uma campanha de 
recolha e análise físico-química de sedimentos superficiais e em profundidade na 
zona superior com o objectivo de aferir as áreas e os volumes de sedimentos afectos 
a cada classe. O número de estações de amostragem deverá ser seleccionado de 
acordo com os limites estipulados na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro. De 
acordo com os resultados o destino final dos dragados deve ser: 

a) Classe 4 - um aterro a indicar, de acordo com o estipulado na Portaria n.º 
1450/2007 e articulado com as disposições aplicáveis do Decreto-Lei n.º 
152/2002, de 23 de Maio. Deverá também ser indicado o modo como será 
efectuado o seu transporte até ao destino final; 

b) Classe 3 - deverá ser equacionado o seu destino final, de acordo com o 
estipulado na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro. 

Com o objetivo de demonstrar o cumprimento desta disposição da DIA é apresentado no RECAPE 
(Anexo 6) o relatório referente à caracterização dos sedimentos na zona superior da Lagoa, com as 
respetivas conclusões relativamente às classes e respetivos volumes. 

Em termos granulométricos e para os sedimentos a dragar em cada uma das zonas, os resultados obtidos 
permitiram constatar que: 

 No canal comum, a componente mineral é constituída por 65,5% de argila, 17,5% de silte e 17% 
de areia. 

 No canal subsidiário norte do Braço da Barrosa, a componente mineral é constituída por 66% de 
argila, 22,5% de silte e 11,5% de areia. 

 No canal subsidiário do rio Real, a componente mineral é constituída por 55% de argila, 25% de 
silte e 20% de areia. 

 No canal subsidiário do Braço do Bom Sucesso, a componente mineral apresenta uma textura 
argilosiltosa e percentagens idênticas às do canal anterior (rio Real). 

 Na Bacia da Barrosa a componente mineral é constituída por argilas-siltosas (66% de argila; 
22,5% de silte e 11,5% de areia), e na Bacia da Foz do rio Real os sedimentos são também 
classificados como argilas siltosas (55% de argila; 25% de silte e 20% de areia). 
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No que se refere às características químicas (metais, compostos orgânicos e carbono orgânico total), 
o cruzamento dos resultados obtidos com os valores da tabela da Portaria n.º 1450/2007 permitem a 
classificação das amostras de sedimentos na Classe 1, à exceção de duas amostras “AP17 - Fundo” e 
“AP18 - Superior”, que pertencem à Classe 2, devido ao seu teor de chumbo (Pb). Estas amostras têm 
origem na zona de montante da Bacia da Barrosa. 

Deste modo e assumindo que metade dos sedimentos da Bacia da Barrosa são da Classe 2 (hipótese 
conservadora), foram estimados os seguintes volumes de sedimentos a dragar e classes respetivas: 

 Classe 1 - 652 000 m3 (80 %) 

 Classe 2 - 164 000 m3 (20 %) 

Total - 816 000 m3 

O RECAPE conclui que, face a estes resultados, não existem limitações normativas quanto ao destino final 
dos materiais dragados, do ponto de vista da sua qualidade química, pelo que não se verificam 
impedimentos à deposição dos materiais no mar, conforme previsto no Projeto de Execução. 

Na sequência da apreciação da informação apresentada neste âmbito, considera-se que subsistem 
dúvidas relativamente aos resultados alcançados no âmbito da caracterização efetuada, atendendo ao 
histórico de informação existente e que conduziu à definição desta disposição da DIA. 

Assim, considera-se que, previamente à realização das intervenções de dragagem na zona superior da 
Lagoa, deve ser realizada nova caracterização dos sedimentos a dragar, efetuada cumprindo o definido 
na legislação em vigor em razão de matéria. 

Os locais/pontos de amostragem devem ser os mesmos das campanhas de caracterização anteriormente 
realizadas e apresentadas no EIA, devendo abranger toda a coluna de sedimentos a dragar. 

De acordo com os resultados que vierem a ser alcançados, caso seja verificada a existência de 
sedimentos a dragar de classe superior a 2, o projeto terá que ser reavaliado em termos de 
procedimentos de dragagens e locais de deposição dos dragados, em conformidade com o disposto na 
Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, e demais legislação em vigor, e em conjunto com as 
autoridades competentes. 

 

4.3.2 ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE 

Geral 

4. Avaliação de impactes do projecto de valorização da zona emersa a montante da foz 
do rio Real, com correspondente proposta de adequadas medidas de minimização. 

Com o objetivo de demonstrar o cumprimento desta disposição da DIA é apresentada no RECAPE 
(Anexo 5) a avaliação dos impactes, na fase de construção e exploração, do projeto de valorização da 
zona emersa a montante da foz do rio Real. 

A sobreposição da mancha a valorizar na carta de Ordenamento e na carta de Condicionantes do PDM de 
Óbidos permite verificar que esta ocupa uma área integrada na REN (REN exterior a faixa costeira), 
integrada na classe de Espaços Naturais, considerando-se que as ações a implementar terão como 
objetivo a valorização das suas características naturais e paisagísticas, constituindo uma medida de 
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conservação e recuperação de habitats, e compatível com o regime da REN. Toda a mancha a valorizar 
esta integrada em Domínio Publico Hídrico. 

São propostas as medidas consideradas adequadas, tendo em vista a minimização de impactes, 
designadamente: 

 Delimitar fisicamente as áreas mais importantes do ponto de vista da vegetação, ocupadas por 
vegetação halófita e subhalófita, evitando a sua afetação pelas atividades de construção 
(circulação de viaturas e equipamentos); 

 Os trabalhos de corte e remoção de vegetação infestante, não devem ser realizados na época 
mais sensível para a avifauna presente, pelo que deverão ser programados para o período 
compreendido entre Junho e Setembro, considerando que as espécies estivais que utilizam esta 
área são espécies nidificantes; 

 Cumprimento estrito das boas práticas e das medidas cautelares descritas no projeto relativas à 
aplicação de glifosato. 

Deste modo, considera-se ter sido dado cumprimento ao definido nesta disposição da DIA, nada havendo 
a obstar ao projeto proposto. 

 

5. Parecer da Força Aérea Portuguesa e demonstração da integração no Projecto de 
Execução do que esta entidade considerar necessário. 

Esta disposição da DIA estava relacionada com a presença da pista de ultraleves existente na área de 
valorização de zonas emersas. 

No entanto, de acordo com o mencionado no RECAPE, a pista de ultraleves encontra-se desativada, por 
razões que se prendem com inexistência de licenciamento e localização em área pertencente à REN. 

Deste modo, esta disposição da DIA deixou de ter aplicabilidade. 

 

6. Caracterização da localização prevista para implantação do estaleiro. 

É apresentada a informação referente à localização prevista para implantação dos estaleiros necessários 
para a realização da obra, bem como efetuada a caracterização e análise dos locais preconizados para o 
efeito, não tendo, no entanto, no que concerne em particular ao Património Cultural, sido apresentados 
os necessários resultados da caracterização, avaliação dos impactes e definição de eventuais novas 
medidas de minimização. 

Deste modo, apesar de ter sido na generalidade dado cumprimento ao definido nesta disposição da DIA, 
atendendo às características das áreas em causa, verifica-se a localização dos estaleiros não se ajustou 
aos resultados dos trabalhos arqueológicos pois assumiu que o local do estaleiro a implantar na margem 
sul não tem “qualquer uso relevante ou valor” quando se encontra junto do sítio arqueológico das Salinas 
do Juncal (CNS 34134). 

Por outro lado, em resultado da análise da caracterização apresentada neste âmbito, constata-se que os 
estaleiros que recaem sobre áreas naturais do PDM de Óbidos, ao não se harmonizarem com o regime 
regulamentar do PDM, apresentam-se manifestamente incompatíveis com este Instrumento de Gestão 
Territorial (IGT). 
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No entanto, estes aspetos são abordados no presente Parecer no âmbito da disposição específica neste 
âmbito. 

 

7. Destino final das águas residuais do sistema de recolha a instalar nas áreas de 
deposição temporária de dragados. 

Esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o 
mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente do proposto no âmbito do 
Estudo Prévio. 

 

Ecologia 

8. Plano de Monitorização da Ecologia, Flora e Fauna optimizado, no sentido de ser 
articulado com outros Planos de Monitorização em curso, nomeadamente os 
estabelecidos no âmbito do art.º 8 da Diretiva Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE, 
de 30 de Outubro). Na optimização deverão ser atendidos os aspetos a monitorizar 
que se detalham seguidamente no Plano de Monitorização correspondente. 

Esta disposição da DIA abrangia a necessidade de monitorização dos parâmetros: Habitats terrestres, 
Macrofauna bentónica, Comunidades piscícolas. 

No que se refere à monitorização dos habitats terrestres, e tendo em conta que a DIA refere que: 

“Tendo em vista o estudo e o acompanhamento da evolução do estado de conservação do sapal 
baixo e sapal médio, caniçal e juncal (estes últimos, apenas no caso da alternativa 2), situados na 
área de projeto, os parâmetros a monitorizar deverão ser os seguintes: 

• Percentagem de cobertura da vegetação; 
• Caracterização florística das formações vegetais (levantamentos florísticos); 
• Evolução da área ocupada pelo habitat.” 

a monitorização solicitada na DIA tem como objetivo: 

• Avaliar o estado de conservação dos habitats terrestres mais próximos da frente lagunar, em 
especial o sapal, na parte montante da Lagoa (junto à foz do rio Real, sua envolvente direta e 
junto ao Braço da Barrosa), durante as fases de obra e exploração; 

• Acompanhar a evolução das comunidades de macrofauna bentónica nas áreas dragadas, 
durante as fases de obra e exploração; 

• Analisar a potencial contaminação de moluscos bivalves por mercúrio; 
• Avaliar o estado das comunidades piscícolas, nomeadamente das espécies migradoras e 

utilizadoras do estuário; 
• Avaliar a eficácia das medidas de minimização. 

Após a análise da informação apresentada no RECAPE verifica-se que o Programa de Monitorização 
apresentado não abrange os Habitats terrestres. Assim, salienta-se a necessidade da monitorização que 
permita avaliar o estado de conservação dos habitats terrestres afetados ou passíveis de afetação, na 
área agora a intervencionar, durante as fases de obra e exploração, com comparação com situação de 
referência, no momento de início das intervenções, tal como definido nesta disposição da DIA. 

No que se refere aos ecossistemas aquáticos, há a considerar a sua inter-relação com a monitorização da 
Qualidade da Água nos termos da DQA (Diretiva Quadro da Água). Neste âmbito há a salientar que o 
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RECAPE, face à alteração/evolução dos métodos de avaliação do estado ecológico das massas de água, 
deveria ter procedido à sua ponderação no programa de monitorização apresentado, de modo a que o 
mesmo integrasse os aspetos da qualidade da água (Diretiva Quadro da Água/Lei da Água). A DIA, no 
âmbito do definido relativamente ao Programa de Monitorização da Qualidade da Água, refere 
explicitamente esta necessidade de revisão: "Refere-se ainda que este programa deve ser revisto 
aquando da publicação pela Autoridade Nacional da Água dos Sistema Classificação do Estado Ecológico 
para a categoria águas costeiras". 

Assim, da apreciação efetuada no âmbito da DQA, considera-se que: 

• A realização do projeto encontra-se prevista no PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste do segundo 
ciclo de planeamento (PGRH 2016-2021), através da medida PTE3P02M03_SUP_RH5 - 
Requalificação da Lagoa de Óbidos; 

• São afetadas a massa de água costeira Lagoa de Óbidos WB2 (locais de dragagens), classificada 
como em estado Bom, a massa de água costeira Lagoa de Óbidos WB1 (afetação por efeitos da 
hidrodinâmica), classificada como em estado Razoável (devido aos nutrientes) e a massa de 
água costeira CWB-II-3B (local de deposição dos dragados no mar), classificada como em 
estado Razoável (devido aos macroinvertebrados bentónicos). Os objetivos ambientais definidos 
para as massas de água em estado inferior a Bom são o de atingir o Bom estado até 2027; 

• Não obstante as orientações do GTL, a deposição de dragados no mar gera impactes negativos 
sobre as comunidades marinhas (em particular sobre o fitoplâncton e outra flora marinha, os 
macroinvertebrados bentónicos e os peixes), que embora reversíveis e localizados, podem ser 
significativos. 

Desta forma, considera-se que a deposição de dragados no mar deve ser acompanhada de um 
Programa de Monitorização, estabelecido nos termos que DQA/LA (Diretiva Quadro da Água /Lei 
da Água), que permita avaliar e caracterizar os impactes que se previam ocorrer, bem como 
analisar se estão a ocorrer outros impactes que não estavam previstos. Os resultados desta 
monitorização permitirão também avaliar se as medidas de minimização adotadas estão a ser 
eficazes ou se há necessidade de as ajustar ou de identificar novas medidas; 

• Atendendo a que as ações de dragagem e deposição de dragados são passiveis de causar 
impactes significativos sobre os recursos hídricos superficiais e os sistemas ecológicos e, 
consequentemente, afetar o estado das massas de água impedindo-as de atingir os objetivos 
ambientais definidos nos termos da DQA/LA, o Plano de Monitorização apresentado em RECAPE 
deve ser complementado para além do estipulado na DIA, para dar cumprimento ao disposto 
nesta diretiva e nos PGRH. 

Assim, o Programa de Monitorização apresentado no RECAPE, deve ser revisto de forma a: 

• Incluir pelo menos 3 pontos de monitorização na massa de água Lagoa de Óbidos WB1, 1 ponto 
de monitorização na massa de água Lagoa de Óbidos WB2 e 3 pontos de monitorização na 
massa de água CWB-II-3B; 

• A monitorização da qualidade da água deve incluir parâmetros necessários à avaliação das 
condições de transparência, condições térmicas, condições de oxigenação, salinidade e 
condições relativas a nutrientes. Deve ser cumprido o disposto no Decreto-Lei n.º 83/2011, de 
20 de junho, nomeadamente no que se refere aos limites de quantificação dos métodos em 
análise, de forma a garantir que é possível retirar conclusões dos resultados da monitorização. 
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Em particular, não devem ser utilizados métodos de análise com limites de quantificação 
superiores às normas de qualidade descritas no anexo da parte II dos PGRH; 

• A monitorização dos sistemas ecológicos deve incluir todos os elementos biológicos previstos na 
DQA para as águas costeiras e os parâmetros analisados devem permitir a aplicação dos 
sistemas de classificação desenvolvidos no âmbito da implementação desta diretiva. 

No que se refere aos elementos biológicos, de acordo com o Anexo V da DQA, no caso das 
massas de água costeiras, os elementos a considerar são o Fitoplâncton, Outras Plantas 
(Macroalgas, Sapais e Ervas Marinhas) e os Macroinvertebrados Bentónicos. 

Os Protocolos de Amostragem a utilizar na recolha dos elementos biológicos devem ser os 
desenvolvidos no âmbito da implementação da DQA, sob coordenação da APA e disponíveis em 
http://www.apambiente.pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=875&sub3ref=876. 

Face ao exposto, considera-se que previamente à emissão da autorização do Projeto de Execução deve 
ser apresentado o Programa de Monitorização de Ecologia, Flora e Fauna que integre os elementos acima 
referidos. 

 

Dinâmica Lagunar e Costeira 

9. Programa de Monitorização da Hidrodinâmica revisto tendo em conta as conclusões 
do Parecer da CA. 

É apresentado um Programa de Monitorização da Hidrodinâmica da zona superior da Lagoa, dando 
cumprimento ao mencionado na DIA. 

Este programa de monitorização da evolução das condições hidrodinâmicas e da morfologia da Lagoa, 
baseia-se no Plano de Monitorização constante no Plano de Gestão Ambiental da Lagoa de Óbidos (LNEC, 
2005), bem como no Plano apresentado no EIA (Nemus, 2007), tendo sido adaptado à zona em causa 
(zona superior da lagoa) e considerando os impactes expetáveis decorrente da dragagem do canal e 
braços da Barrosa e Bom Sucesso 

Este Plano tem os seguintes objetivos principais: 

 Acompanhar a evolução da Lagoa, nomeadamente através da monitorização da evolução 
morfológica das zonas emersas/marginais e dos fundos da lagoa; 

 Avaliar os padrões de sedimentação ao longo do tempo de exploração do projeto; 

 Identificar a existência e/ou a tendência para a alteração do equilíbrio lagunar; 

 Definir ações ou medidas a tomar, no imediato ou no futuro, de forma a que os fatores geradores 
de impactes negativos sejam minimizados ou atempadamente corrigidos. 

Considera-se que as características do programa de monitorização delineado, no que se refere aos 
parâmetros a monitorizar e aos locais, frequência e métodos de amostragem, permitem responder 
satisfatoriamente às exigências definidas na DIA. 

No entanto, considera-se que o mesmo deve ser revisto, de modo a prever a necessidade de acompanhar 
a evolução da zona de deposição de dragados, nomeadamente através da monitorização da evolução 
morfológica das zonas costeiras e praias emersas. 
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Ordenamento do Território 

10. Demonstração do cumprimento cumulativo das condições específicas de viabilização 
das ações previstas em áreas de REN, relativamente às dragagens a realizar nas fases 
de obra e de manutenção: 

a) Demonstração de que o projeto não põe em causa as funções 
desempenhadas pelas áreas da REN afetadas; 

b) Conformidade com os IGT vinculativos dos particulares; 
c) Justificação da necessidade de intervenção (condicionalismo constante da 

Portaria n.º 1356/2008 de 28 de Novembro); 
d) Demonstração que o projeto da intervenção, na prossecução dos seus 

objetivos, minimiza a ocupação de área da REN e as operações de aterro e 
escavação (condicionalismo constante da Portaria n.º 1356/2008 de  28 de 
Novembro); 

e) Nos leitos e margens dos cursos de água e nas zonas ameaçadas por cheias, 
as pretensões podem ser autorizadas se enquadráveis numa medida de 
conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas, nos 
termos previstos no artigo 33.º da Lei da Água; (condicionalismo constante 
da Portaria n.º 1356/2008 de  28 de Novembro); 

f) Nas áreas de proteção do litoral e nas zonas ameaçadas pelo mar, as 
pretensões podem ser autorizadas se enquadráveis numa medida de 
conservação e reabilitação da zona costeira e dos estuários, nos termos 
previstos no artigo 34º da Lei da Água, ou enquadráveis num plano especial 
de ordenamento do território. (condicionalismo constante da Portaria n.º 
1356/2008 de 28 de Novembro). 

Procedendo-se à verificação do cumprimento das condições de viabilização definidas na DIA, considera-se 
de salientar os aspetos que de seguida se referem. 

Verifica-se que houve uma alteração no regime jurídico da REN, tendo sido entretanto publicado o 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, e Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. 

No que concerne à Demonstração de que o projeto não põe em causa as funções desempenhadas pelas 
áreas da REN afetadas, há a referir que as intervenções desenvolvem-se em REN, sendo que no concelho 
de Óbidos interfere com área identificada como “Lagoa Costeira, Faixa de proteção e Zonas ameaçadas 
pelas cheias” e no concelho das Caldas da Rainha se identifica a tipologia “Lagoas Costeiras, Zonas 
Húmidas adjacentes e faixas de proteção”. À luz do atual regime e tendo presente o Anexo IV do 
Decreto-Lei n.º 239/2012 está-se predominantemente perante áreas “Águas de transição e respetivos 
leitos, margens e faixas de proteção”. No concelho de Caldas da Rainha haverá eventualmente 
interferência com troço terminal de linha de água REN e no concelho de Óbidos é identificada uma 
afetação marginal da “Área de Máxima Infiltração”. 

Nas “Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção” podem ser realizados os usos 
e ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 

ii) Manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha. 

O projeto envolve basicamente ações de dragagem no plano de água. É referido que as intervenções a 
realizar permitirão contrariar o assoreamento progressivo da zona superior da Lagoa e melhorar a 
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situação atual, em termos de hidrodinâmica, o que se traduz, entre outros aspetos, na melhoria da 
qualidade da água. Em termos de hidrodinâmica e dinâmica sedimentar, o projeto induzirá melhorias 
significativas, contribuindo para uma situação de maior equilíbrio e de melhor funcionamento hidráulico e 
sedimentar, concluindo-se que o projeto não põe em causa as funções da área de REN envolvida. 

No que respeita às restantes tipologias não se procedeu à sua identificação no RECAPE. A sua afetação é 
contudo marginal, não sendo expetável que o desassoreamento previsto contribua negativamente na 
funcionalidade hidráulica da linha de água e encontrando-se as questões qualitativas e quantitativas no 
domínio dos recursos hídricos acauteladas na anterior apreciação e nos elementos apresentados. 

Será de salientar que grande parte destes impactes foram devidamente ponderados em fase anterior, 
mantendo-se as conclusões no que respeita a esta ação. 

As áreas de estaleiro a oeste e a sul têm carater temporário e a implantam-se em áreas já artificializadas, 
não devendo ter efeitos negativos significativos nestas funções, desde que se restrinjam às áreas 
inutilizadas, a constar em caderno de encargos, e assegurados todos os condicionalismos que se lhe 
encontram impostos. 

Será ainda de referir que se encontram previsto um plano geral de monitorização que contempla os 
seguintes aspetos: qualidade da água, hidrodinâmica, sedimentos e ecologia, que permitirá assegurar a 
minimização de quaisquer afetações negativas não previstas. 

No que concerne à Demonstração que o projeto da intervenção, na prossecução dos seus objetivos, 
minimiza a ocupação de área da REN e as operações de aterro e escavação (condicionalismo constante 
da Portaria n.º 1356/2008 de 28 de Novembro), verifica-se que se encontram estabelecidos 
condicionalismos que visam restringir as intervenções ao estritamente necessário, nomeadamente no 
Plano de Dragagens. 

Por sua vez, relativamente à demonstração de que Nas áreas de proteção do litoral e nas zonas 
ameaçadas pelo mar, as pretensões podem ser autorizadas se enquadráveis numa medida de 
conservação e reabilitação da zona costeira e dos estuários, nos termos previstos no artigo 34º da Lei da 
Água, ou enquadráveis num plano especial de ordenamento do território. (condicionalismo constante da 
Portaria n.º 1356/2008 de 28 de Novembro), trata-se de uma medida necessária à gestão das águas e 
resulta de um plano de gestão especificamente elaborado para a Lagoa de Óbidos. 

Especificamente no que se refere às dragagens a efetuar, de acordo com o novo RJEN, esta ação 
enquadra-se no Anexo II, ponto II, alínea r) - “Desassoreamento, estabilização de taludes e de áreas com 
risco de erosão, nomeadamente muros de suporte e obras de correção torrencial”, sendo isenta de 
comunicação prévia. 

Quanto ao percurso das tubagens de repulsão e instalação de estações de bombagem intermédia, deverá 
atender-se ao seu carater temporário, tratando-se de estruturas amovíveis, considerando-se que as 
funções em presença não serão afetadas de modo significativo. 

Considera-se que esta ação tem os mesmos objetivos que as dragagens e a deposição de dragados, pelo 
que se enquadra também no Anexo II deste diploma, ponto II, alínea r) - “Desassoreamento, 
estabilização de taludes e de áreas com risco de erosão, nomeadamente muros de suporte e obras de 
correção torrencial”, tratando-se de uma ação isenta de comunicação prévia. 
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Quanto à deposição de dragados, aquando do procedimento de AIA realizado foram analisados locais de 
deposição de dragados distintos da atual proposta de deposição no mar, tendo-se concluído que estas 
ações se integrariam no n.º 3 do artigo 21.º como ações de relevante interesse público. 

Na situação atual, considera-se que a deposição de dragados no mar terá impactes negativos menos 
significativos que as alternativas apresentadas aquando da AIA, podendo ser também enquadrada na 
alínea r) do ponto II do Anexo II do RJREN, que visa a minimização dos fenómenos erosivos e se aplica 
às áreas do litoral, incluindo as zonas imersas, tratando-se mais uma vez de uma ação isenta de 
comunicação prévia. 

Em resumo, verifica-se que, de acordo com os elementos enviados e de acordo com a legislação agora 
em vigor, o conjunto de ações a efetuar no âmbito deste projeto, situadas em áreas sob o regime da 
REN, não põem em causa as funções e objetivos da REN, e estão isentas de comunicação prévia nas 
tipologias em presença. 

 

11. No que se refere ao depósito temporário e permanente de dragados, a realizar nas 
fases de obra e de exploração, deverá ser demonstrado que as ações previstas no 
Projeto de Execução não afetam as funções desempenhadas pelas áreas da REN, ou 
se tal acontecer quais as medidas de minimização preconizadas. 

Esta disposição da DIA, no que se refere ao depósito temporário de dragados, não têm aplicabilidade ao 
Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais 
dragados diferente do proposto no âmbito do Estudo Prévio, não estando prevista a sua deposição 
temporária. Relativamente à deposição definitiva preconizada no Projeto de Execução desenvolvido, a 
mesma é objeto de análise em capítulo próprio do presente Parecer. 

 

12. Quanto à valorização de zonas emersas, deverá ser apresentado um projecto 
específico que demonstre a compatibilidade das acções com o RJREN. Este projecto 
deverá cumprir cumulativamente as seguintes condições e requisitos específicos: 

a) Demonstração de que o projecto não põe em causa as funções 
desempenhadas pelas áreas da REN afectadas; 

b) Conformidade com os IGT vinculativos dos particulares; 
c) Em zonas ameaçadas pelas cheias e pelo mar, a pretensão apenas pode ser 

viabilizada se não constituir ou contiver elementos que funcionem como 
obstáculo à livre circulação das águas; 

d) Os pedidos de autorização sujeitos também a título de utilização dos 
recursos hídricos nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, 
são instruídos com os elementos previstos na Portaria n.º 1356/2008 e na 
Portaria n.º 1450/2007; 

e) Espaços verdes equipados de utilização colectiva — a pretensão pode ser 
autorizada desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

i. As estruturas de apoio à actividade sejam preferencialmente estruturas 
leves do tipo amovível, à excepção das instalações sanitárias; 

ii. Seja adaptada à topografia do local, não podendo implicar movimentos 
de terras significativos; 

iii. Seja garantida a preservação da vegetação existente, em particular a 
ripícola; 

iv. Seja assegurada a recolha de resíduos; 
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f) Abertura de trilhos e caminhos pedonais/cicláveis destinados à educação e 
interpretação ambiental e de descoberta da natureza, incluindo pequenas 
estruturas de apoio — a pretensão pode ser autorizada desde que cumpra, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

i. Seja adaptada à topografia do terreno; 
ii. As estruturas de apoio à actividade sejam preferencialmente estruturas 

leves do tipo amovível, à excepção das instalações sanitárias; 
iii. Sejam exclusivamente utilizados pavimentos permeáveis. 

Os trabalhos de valorização ambiental da zona de montante da foz do Rio Real consistem essencialmente 
em ações de controlo de espécies exóticas invasoras, que serão complementadas com as ações de 
recuperação da vegetação natural e sua valorização, nomeadamente na galeria ripícola, vegetação 
halófita e vegetação nitrófila e freixial. Ao nível da galeria ripícola é proposta a remoção de Arundo donax 
(Cana) e sua substituição por uma cortina de Tamarix africana (Tamariz) de Fraxinus angustifolia (Freixo) 
Na área ocupada por vegetação halófita e vegetação nitrófila é proposta a plantação de Tamarix africana 
(Tamariz), Juncus acutus (Junco-agudo) e Juncus maritimus (Junco-marítimo), plantas que já existem, 
mas que deverão ser reforçadas. Na área de freixial, é proposto o reforço da densidade de Fraxinus 
angustifólia (Freixo) e Craetaegus monogyna (Pilriteiro). 

De acordo com o RECAPE essas intervenções não contemplam qualquer tipo de intervenção que ponha 
em causa as funções e objetivos da REN, não prevendo a abertura de trilhos, com a correspondente 
movimentação de terras, a instalação de elementos, que possam constituir um obstáculo à livre circulação 
das águas e de elementos ou materiais construídos. 

Verificando-se que as ações de controlo de infestantes têm carater pontual e envolvem a substituição por 
outras espécies, não se considera que as mesmas configurem uma ação de destruição do revestimento 
vegetal e se enquadrem na alínea i) do ponto III, enquanto “ações de controlo de vegetação espontânea 
decorrente de exigências legais no âmbito da aplicação do regime da condicionalidade da política agrícola 
comum”, não se assumindo como ações interditas à luz do Regime Jurídico da REN. 

Considera-se assim que as intervenções a realizar não contemplam qualquer tipo de ação que ponha em 
causa as funções e objetivos da REN, considerando-se assim que não constitui uma ação interdita à luz 
deste regime. 

 

Solos 

13. Plano de recuperação dos solos das áreas de depósitos temporários dos dragados. 

Esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o 
mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente do proposto no âmbito do 
Estudo Prévio. 

 

4.3.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

4.3.3.1 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase de obra 
GER1. Cumprir as medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de 

Minimização Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Internet da 
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Agência Portuguesa do Ambiente, relativas a: fase de preparação prévia à 
execução das obras, implantação de estaleiros, desmatação, limpeza e 
decapagem de solos (ainda que muito localizada), movimentações de terras, 
acessos, circulação de veículos e funcionamento de maquinaria, gestão de 
produtos efluentes e resíduos, e fase final de execução das obras. 

Segundo o RECAPE, as medidas constantes da Lista de Medidas de Minimização Gerais da fase de 
Construção relativas à fase de preparação prévia à execução das obras, implantação de estaleiros, 
desmatação, limpeza e decapagem de solos, movimentação de terras, acessos, circulação de veículos e 
funcionamento da maquinaria, gestão de efluentes e resíduos, e fase final das obras, constam do 
Caderno de Encargos da empreitada, ficando o empreiteiro contratualmente obrigado ao cumprimento 
das mesmas. 

No entanto, apesar de alguns pontos traduzirem os pressupostos das medidas propostas e garantirem a 
salvaguarda patrimonial enquanto princípio, estes não são aplicados na prática. Neste âmbito é assumido 
que os locais escolhidos para estaleiro não têm “qualquer uso relevante ou valor” quando o estaleiro a 
implantar na margem sul encontra-se junto do sítio arqueológico das Salinas do Juncal (CNS 34134). Por 
outro lado, algumas destas medidas não consideram o Património Cultural, sendo que outras tiveram 
alterações significativas que limitam e/ou alteram o sentido entre elas e a prática comum, nomeadamente 
em garantir sempre um acompanhamento integral e continuado. De referir ainda que as medidas de 
minimização propostas constam pontualmente nos Cadernos de Encargos, apenas no das Cláusulas 
Gerais e das Cláusulas Técnicas. 

Face ao exposto, verifica-se que não foi dado cumprimento à DIA, devendo-se alterar a redação de quase 
todas as medidas propostas, inserir outras que promovam a salvaguarda preventiva do Património e 
integrar todas nos Planos de Gestão Ambiental e nos Cadernos de Encargos. 

Acresce ainda a necessidade de reformulação das disposições relacionadas com a calendarização da 
execução das obras, face à apreciação efetuada em capítulo próprio do presente Parecer. 

 

GER2. Elaborar um Plano de Obra onde deve ser realizado o planeamento da execução 
de todos os aspectos da obra e descriminadas as medidas de minimização a 
executar/implementar aquando da sua realização. O Plano de Obra deve ainda 
contemplar e assegurar as medidas que de seguida se indicam, entre outras que 
se considerem relevantes. 

O Plano de Obra a elaborar pelo empreiteiro, de acordo com o constante do Caderno de Encargos, deverá 
indicar como serão executados os trabalhos que serão efetuados, a sua programação e integrar as 
medidas de minimização que se prevê adotar. 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA. 

No entanto, as disposições a constar neste Plano deverão ser atualizadas na sequência da presente 
apreciação. 

 

GER3. Indicar o local de instalação do estaleiro. A localização do estaleiro deverá ser 
escolhida de modo a respeitar as várias condicionantes ambientais. Não devem 
ser ocupadas áreas do domínio hídrico, inundáveis, de infiltração e recarga de 
aquíferos, protecção a captações de água subterrânea, da RAN e da REN, 



RECAPE/AIA n.º 2015 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos - 
Dragagens da Zona Superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos Materiais Dragados 43 

Janeiro de 2019 

sensíveis e com estatuto de protecção ambiental, paisagístico e patrimonial. A 
selecção do local dos estaleiros deverá respeitar os seguintes aspectos: 

a) Privilegiar áreas na envolvente da Lagoa de Óbidos que se encontrem já 
artificializadas por outras empreitadas realizadas na zona ou áreas urbanas; 

b) Na selecção da área de localização do estaleiro deverá ainda privilegiar-se 
aquela que, devido às características da sua envolvente, se encontre contida 
em termos visuais ou numa zonas de menor visibilidade; 

c) Evitar a localização de estaleiro na proximidade de habitações ou de outras 
zonas de utilização sensível; 

d) O estaleiro deverá ocupar a área estritamente necessária para a dimensão da 
obra; 

e) No planeamento da empreitada deverá privilegiar-se a redução das áreas 
afectadas pelas deslocações entre o estaleiro e as frentes de obra; 

f) O estaleiro deverá ser desmantelado posteriormente à execução das obras e 
deverão ser recuperadas todas as áreas afectadas por esta estrutura, assim 
como de todas aquelas que tenham ficado degradadas por efeito das obras. 
Será particularmente importante o restabelecimento das condições naturais 
de infiltração, pelo que se necessário deverá verificar-se a descompactação 
dos terrenos e instalar coberto vegetal adaptado à área. 

Segundo o RECAPE, a realização da empreitada irá requerer a instalação de estaleiros de apoio, 
prevendo-se a necessidade de instalação de um, na margem sul, e outro, na margem oeste. Prevê-se 
que, em qualquer das situações, o estaleiro de apoio às obras fique situado em locais já 
intervencionados, na proximidade da Lagoa, sem qualquer uso relevante ou valor, do ponto de vista 
natural. 

Na margem oeste, o estaleiro poderá ficar localizado na proximidade do lugar do Casalinho, na parte 
terminal da Rua da Nau, numa plataforma pavimentada existente junto da margem. O acesso às frentes 
de obra far-se-á através de um trilho existente que desemboca na faixa arenosa emersa que se prolonga 
ao longo desta margem. 

Na margem sul, o estaleiro poderá ficar localizado no parque de estacionamento, junto da ponte pedonal 
sobre a Vala da Charneca. 

Na sequência da apreciação efetuada, verifica-se que, apesar de alguns pontos traduzirem os 
pressupostos das medidas propostas e garantirem a salvaguarda patrimonial enquanto princípio, estes 
não são aplicados na prática. Neste âmbito é assumido que os locais escolhidos para estaleiro não têm 
“qualquer uso relevante ou valor” quando o estaleiro a implantar na margem sul encontra-se junto do 
sítio arqueológico das Salinas do Juncal (CNS 34134). Por outro lado, algumas destas medidas não 
consideram o Património Cultural, sendo que outras tiveram alterações significativas que limitam e/ou 
alteram o sentido entre elas e a prática comum, nomeadamente em garantir sempre um 
acompanhamento integral e continuado. De referir ainda que as medidas de minimização propostas 
constam pontualmente nos Cadernos de Encargos, apenas no das Cláusulas Gerais e das Cláusulas 
Técnicas. 

Face ao exposto, verifica-se que não foi dado cumprimento à DIA, devendo-se alterar a redação de quase 
todas as medidas propostas, inserir outras que promovam a salvaguarda preventiva do património 
cultural e integrar todas os Planos de Gestão Ambiental e os Cadernos de Encargos. 

Por outro lado, embora a DIA refira que os estaleiros não deverão localizar-se em REN, considera-se que 
caso tal seja considerado indispensável e tecnicamente adequado, não se obsta ao proposto, 
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condicionado a que as ocupações se restrinjam às áreas inutilizadas, restrição a constar do Caderno de 
Encargos, e cumpridos os condicionalismos que lhe são impostos. 

 

GER4. Prever a adopção de medidas destinadas a salvaguardar eventuais situações 
acidentais de derrames de matérias poluentes ou perigosas (por exemplo 
combustíveis e lubrificantes), nomeadamente: 

a) O armazenamento de substâncias poluentes deverá ser feito nos estaleiros 
em local restrito, devidamente impermeabilizado e estanque, e manuseadas 
de forma cuidadosa, de forma a minimizar o derrame de produtos tóxicos; 

b) Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente o local 
deverá ser imediatamente limpo, com a remoção da camada de solo 
afectada, e os resíduos resultantes encaminhados para o destino final 
adequado. 
Se necessário, contactar de imediato as entidades competentes que possam 
estar directa ou indirectamente envolvidos na situação; 

c) Manutenção das máquinas nas melhores condições de funcionamento, em 
local apropriado e afastado do plano de água; 

d) Não proceder à manutenção e abastecimento de viaturas e maquinaria nas 
frentes de obra. Em caso de impossibilidade técnica de deslocação a oficinas 
prever uma área impermeabilizada no interior do estaleiro, utilizando uma 
bacia de retenção amovível para efectuar mudanças de óleos, devendo os 
mesmos ser recolhidos e armazenados temporariamente em local seguro, e 
ser expedidos para destino final adequado com a maior brevidade possível. O 
transporte deve ser efectuado por uma empresa licenciada para o efeito nos 
termos previsto na lei; 

e) Acompanhamento das acções, cumprindo as normas de boa prática e de 
manutenção dos diversos equipamentos, de forma a evitar a contaminação 
da água por via directa ou indirecta. 

No Caderno de Encargos estão previstas as medidas que salvaguardam a ocorrência de eventuais 
derrames de matérias poluentes e perigosas. 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA. 

 

GER5. Prever medidas de controlo de poluição do ar, incluindo as seguintes: 

a) Controlar a carga dos veículos de transporte de materiais, assegurando o 
acondicionamento adequado dos materiais transportados e assegurar que 
não circulem excessivamente carregados; 

b) Deverão ser tomados cuidados acrescidos na cobertura de materiais 
susceptíveis de serem arrastados pelo vento, quer em depósitos 
estacionários, quer durante o movimento de cargas em camiões; 

c) Realizar uma revisão periódica e uma manutenção adequada dos veículos, 
máquinas e equipamentos e das dragas, de forma a controlar e a reduzir as 
emissões, não só de partículas em suspensão, como dos gases típicos dos 
motores de combustão. 

d) Utilizar equipamentos com regulação de altura de queda nas descargas dos 
materiais dragados, garantindo a menor altura de queda possível aquando da 
realização destas operações. 
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Estando estas medidas [alínea a) a c)] inseridas no Caderno de Encargos, considera-se estar assegurado 
o cumprimento do definido nestas disposições da DIA. 

Por outro lado, sendo referido no RECAPE que não se justifica a implementação da alínea d), atendendo a 
que os materiais dragados serão depositados nas áreas de deposição misturados com água, considera-se 
de aceitar esta justificação. 

 

GER6. Programar as acções construtivas de modo reduzir o mais possível a poluição 
sonora, atendendo em particular ao seguinte: 

a) Restringir os trabalhos da obra ao período entre as 8 e as 20 horas e apenas 
nos dias úteis, de acordo com as disposições legais. Havendo necessidade de, 
excepcionalmente e fundamentadamente, laborar fora deste período deve 
ser solicitada às autoridades competentes uma licença especial de ruído 
(artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro); 

b) Informação aos moradores e utentes da envolvente da Lagoa, do período de 
tempo em que a obra decorrerá e, caso se prevejam situações isoladas de 
níveis sonoros que possam ser significativamente emergentes de ruído 
ambiente, informar da data da sua ocorrência; 

c) Os veículos, máquinas e equipamentos devem respeitar os níveis de potência 
sonora definidos na lei (Anexo V do Regulamento das Emissões Sonoras de 
Equipamento para Utilização no Exterior (R.E.S.E.U.E.), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro), garantindo a manutenção 
necessária a um bom funcionamento e respeitando as inspecções periódicas 
previstas; 

d) Circulação dos veículos pesados a velocidades reduzidas (cerca de 30 km/h) 
quando circularem nas vias circundantes às povoações; 

e) Isolamento acústico dos equipamentos fixos que se possam revelar fontes 
significativas de emissão, através da instalação de canópias ou 
encapsulamentos apropriados. 

Estando estas medidas inseridas no Caderno de Encargos, considera-se estar assegurado o cumprimento 
do definido nestas disposições da DIA. 

 

GER7. No que respeita aos transportes, circulação e acessibilidades, deverão ser 
cumpridos os seguintes aspectos: 

a) Utilização de caminhos já existentes, evitando o seu alargamento ou a 
abertura de novos acessos e o aumento de perturbação dos sistemas 
naturais; 

b) As movimentações de máquinas deverão limitar-se à zona de obra, devendo 
assinalar-se e restringir-se os locais de circulação de máquinas e veículos 
afectos à obra através de sinalização adequada; 

c) As máquinas e veículos deverão ser mantidos nas melhores condições de 
funcionamento; 

d) As vias utilizadas para acesso à obra que forem danificadas deverão ser 
recuperadas, após a finalização da obra, com a maior brevidade possível, ou 
mesmo durante, nos casos em que tal se justifique; 

e) Quando houver necessidade de interrupção ou alteração da circulação 
rodoviária, deverá ser garantida a passagem do tráfego por via alternativa 
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ou condicionada (uma só faixa) nas melhores condições possíveis de 
segurança e qualidade do piso, devendo as obras ser realizadas com a maior 
brevidade e, se possível, fora das horas de maior movimento; 

f) Os fluxos de tráfego pesado deverão ser planeados, antes do início das fases 
mais críticas da obra, de forma a garantir que: 

i. A circulação ocorra em período diurno e fora das horas de ponta, dando 
preferência aos percursos que atravessem um menor número de zonas 
residenciais ou outros usos sensíveis; 

ii. Se optimizam as deslocações entre o estaleiro(s) e as frentes de obra, 
de modo a reduzir ao mínimo a circulação de veículos em áreas de solos 
desagregados, evitando assim a libertação de poeiras pela sua 
passagem; 

g) Garantir a limpeza regular de acessos afectos à obra. 

Estando estas medidas inseridas no Caderno de Encargos, considera-se estar assegurado o cumprimento 

do definido nestas disposições da DIA. 

 

GER8. Prever a adopção de medidas no domínio da sinalização e informação, 
designadamente: 

a) Implementação de um programa de divulgação da execução das obras com a 
colocação de placards informativos contendo a finalidade das intervenções 
em curso, a duração prevista, as eventuais alterações/perturbações ao 
tráfego rodoviário e pedonal e ainda a previsão dos períodos em que se 
poderão registar actividades particularmente ruidosas; 

b) Interdição do acesso de pessoas não autorizadas às zonas de intervenção; 
c) Implementação de um projecto de sinalização marítima das áreas a dragar; 
d) Emissão de aviso à navegação local, através das autoridades competentes 

(Capitania do Porto de Peniche). 

Estando estas medidas inseridas no Caderno de Encargos, considera-se estar assegurado o cumprimento 
do definido nestas disposições da DIA. 

 

GER9. Implementação de um adequado Sistema de Gestão de Efluentes e Resíduos 
gerados pela obra, de modo a permitir uma armazenagem temporária segura 
(sem drenagem para as linhas de água) e um destino final adequado, devendo 
assegurar, entre outros, os seguintes aspectos: 

a) Todos os resíduos recolhidos devem ser conduzidos até depósito/destino 
final apropriado; 

b) A rejeição de resíduos e efluentes de qualquer natureza para a Lagoa, os 
cursos de água afluentes e solos não é permitida; 

c) Os resíduos perigosos devem ser alvo de gestão individualizada; 
d) Sempre que se produzirem águas de lavagem associadas ao fabrico de 

betões, deverá promover-se a sua infiltração num ponto único, por forma a 
que no final da execução das obras possa sanear-se a área de infiltração 
utilizada e os resíduos resultantes encaminhados para destino final 
adequado; 

e) Não armazenar resíduos fora das áreas que lhes são dedicadas, dando 
preferência a áreas cobertas, 
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f) Inspeccionar regularmente as áreas de armazenamento dos resíduos de 
forma a evitar o sobreenchimento dos recipientes e detectar eventuais 
situações de risco; 

g) Promover a triagem e a reciclagem, sempre que a sua viabilidade seja 
demonstrada; 

h) O sistema de gestão de efluentes e resíduos a implementar deverá definir: 
i. O número e a tipologia de contentores a instalar para a deposição 

selectiva e o adequado armazenamento dos resíduos gerados; 
ii. O local previsto para o armazenamento temporário de resíduos e 

efluentes e suas características; 
iii. A forma de garantir a separação dos resíduos em classes diferenciadas, 

conforme a sua natureza; 
iv. A forma de recolha e transporte dos resíduos e efluentes a destino final 

adequado e respectiva periodicidade; 
v. Modo de identificar e rotular recipientes de deposição (origem e 

descrição). 

O Caderno Encargos prevê a implementação de um sistema de gestão de efluentes e resíduos gerados 
pela obra de modo a permitir a armazenagem temporária segura e um destino final adequado. 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA. 

 

GER10. Realização, no início da fase de obra, de acções de sensibilização ambiental a 
todos os trabalhadores da empreitada, de forma a alertá-los para todas as acções 
susceptíveis de configurarem uma situação de impacte ambiental. Os 
trabalhadores deverão ser instruídos nas boas práticas de gestão ambiental da 
obra e dos estaleiros. 

O Caderno de Encargos prevê, para o início da fase de obra, a realização de ações de sensibilização 
ambiental a todos os trabalhadores da empreitada. 

Deste modo, considera-se estar assegurado na generalidade, o cumprimento do definido nesta disposição 
da DIA. No entanto, no que concerne aos aspetos relacionados com o Património Cultural, verifica-se que 
tal não foi acautelado no âmbito desta medida, pelo que tal deverá ser colmatado, devendo para o efeito 
proceder-se à alteração da sua redação, com integração deste fator. 

 

GER11. Quando concluído todo o processo, deverão ser enviados ao Instituto 
Hidrográfico os eventuais novos elementos topográficos que afectem a orla 
marítima, de forma a actualizar os documentos náuticos (cartas e publicações 
náuticas). 

No Caderno de Encargos está inserida a disposição conducente ao cumprimento desta disposição da DIA: 
"Uma vez concluída a obra, o Empreiteiro deverá fornecer ao Dono da Obra um levantamento topográfico 
da orla marítima alterada". 

Deste modo, considera-se estar assegurado o procedimento conducente ao cumprimento do definido 
nesta disposição da DIA. 
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Fases de obra e de exploração 
GER12. O Plano de dragagens para as fases de obra e de exploração deverá respeitar os 

seguintes aspectos: 

a) As dragagens deverão respeitar as profundidades estabelecidas e os volumes 
de dragados previstos no Projecto de Execução e que venham a ser 
estipulados com base no Programa de Monitorização, impedindo extracções 
superiores às estritamente necessárias; 

b) Restringir as dragagens à área absolutamente necessária para o efeito, de 
modo a minimizar os efeitos no normal funcionamento das actividades 
dependentes da Lagoa; 

c) As operações de dragagem deverão preferencialmente ser efectuadas 
durante um período contínuo e no menor espaço de tempo possível; 

d) Presença de recursos humanos devidamente treinados para o tipo e 
complexidade dos trabalhos a realizar; 

e) Deverão ser implementadas as necessárias medidas para evitar descargas 
acidentais de material dragado para além dos locais de deposição propostos. 

O Caderno de Encargos prevê, para a fase de obra, relativamente à dragagem e deposição de dragados, 
a adoção dos requisitos estipulados nas alíneas desta medida. Relativamente à fase de exploração, a 
mesma não tem aplicabilidade ao presente projeto de execução. 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA. 

 

4.3.3.2 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

Fase de elaboração do Projeto de Execução 
GH1. Deverá ser efectuada uma modelação dos depósitos temporários o mais possível 

adaptada às condições fisiográficas locais, minimizando o mais possível os 
impactes decorrentes da sua altura. 

Esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o 
mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente do proposto no âmbito do 
Estudo Prévio. 

 

Pai1. Equacionar a possibilidade de ser excluída da área reservada para deposição 
temporária de dragados, a zona que se encontra de forma contígua com a Vala da 
Charneca e com o limite Norte da área de deposição, uma vez que tem cotas 
ligeiramente mais elevadas que a envolvente, tendo por isso um coberto 
arbustivo e arbóreo que, a manter-se, funcionará como tampão visual para a 
margem oposta da vala, assim como para a futura pista ciclável que se 
implantará no limite Norte da área (conforme Figura 6.1. – Volume II do EIA). 

Pai2. Equacionar a possibilidade das áreas de depósito temporário de dragados serem 
reduzidas na fase de exploração, uma vez que os volumes de materiais a 
depositar são também menores, reconvertendo as áreas de depósito para os usos 
actuais ou para outros que sejam contemplados no projecto. 

Pai3. Implementação de intervenções para a integração visual da área de deposição de 
dragados perante a envolvente, atendendo a que esta se manterá posteriormente 
para suportar de forma provisória os materiais provenientes das dragagens de 
manutenção. Deverão ainda ser definidas medidas específicas para que as 
estruturas das bacias de retenção de dragados não se degradem. 
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Estas disposições da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o 
mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente do proposto no âmbito do 
Estudo Prévio. 

 

OT1. O projecto a desenvolver para a valorização de zonas emersas e para os 
depósitos temporários de dragados deverá prever a manutenção da pista de 
ultraleves existente na área, assim como as condições necessárias ao seu 
funcionamento definidas no Regulamento n.º 164/2006, de 8 de Setembro, 
incluindo as respeitantes às áreas e superfícies de desobstrução. 

O Projeto de Execução desenvolvido prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente 
do proposto no âmbito do Estudo Prévio, não estando prevista a deposição dos dragados em terra. 

Assim, esta disposição da DIA apenas tem aplicabilidade no que se refere ao projeto de valorização de 
zonas emersas. 

No entanto, de acordo com o mencionado no RECAPE, a pista de ultraleves encontra-se desativada, por 
razões que se prendem com inexistência de licenciamento e localização em área pertencente à REN. 

Deste modo, esta disposição da DIA deixou de ter aplicabilidade. 

 

OT2. O projecto a desenvolver para valorização das zonas emersas deverá definir as 
intervenções em estreita articulação com os objectivos do estatuto de protecção 
da RAN, devendo ser acautelada a preservação das potencialidades agrícolas dos 
solos abrangidos. 

É apresentado o projeto de valorização da zona emersa a montante da foz do rio Real, sendo referido que 
não põe em causa as potencialidades agrícolas dos solos abrangidos, contribuindo para a sua 
preservação. Complementarmente, não foram previstas intervenções numa área a sudeste, por aí 
decorrem atividades agrícolas. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento ao definido nesta disposição da DIA. 

 

OT3. Deverão ser consideradas, no desenvolvimento dos projectos para as áreas de 
depósito temporário, as características das áreas integradas em RAN e REN, 
assim como as que levaram à definição das classes de espaço com as quais as 
zonas de depósito são coincidentes (o solo, no caso das áreas agrícolas; a 
floresta, no caso das áreas florestais; o solo e a floresta no caso das áreas agro-
florestais). 

Esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o 
mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente do proposto no âmbito do 
Estudo Prévio, não estando prevista a deposição dos dragados em terra. 
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OT4. Os depósitos de dragados deverão ser, tanto quanto possível, adaptados à 
topografia do terreno. 

Esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o 
mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente do proposto no âmbito do 
Estudo Prévio, não estando prevista a deposição dos dragados em terra. 

 

SE1. Deverá ser prevista uma adequada articulação das intervenções de valorização 
das zonas emersas a montante do rio Real com as intervenções concretizadas no 
projecto de requalificação das margens da Lagoa de Óbidos. 

De acordo com o RECAPE, as ações previstas estão em consonância com anteriores intervenções de 
requalificação e valorização da Lagoa de Óbidos, nomeadamente, adaptando-as às características atuais 
da área abrangida em termos hídricos, em resultado da construção recente de passagens hidráulicas, que 
asseguram a sua ligação à Lagoa. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento ao definido nesta disposição da DIA. 

 

SE2. Proceder ao registo fotográfico e escrito das condições das propriedades e das 
culturas agrícolas, cultivadas ou a instalar, afectas ou potencialmente a afectar, 
de modo a poder estabelecer efeito comparativo com eventuais prejuízos 
causados durante os trabalhos e permanência. 

O RECAPE não procede à demonstração do cumprimento desta disposição da DIA, referindo que 
presentemente não haverá afetação de terrenos com culturas agrícolas ou qualquer outro uso do solo 
quer pela deposição de material dragado quer pela passagem das tubagens de repulsão de sedimento 
para o mar. 

Deste modo, esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido. 

 

PAT1. A selecção dos locais para instalação do estaleiro e a implementação de 
caminhos de acesso não deverá afectar elementos patrimoniais. 

Os dois “locais selecionados para localização dos estaleiros e eventuais caminhos de acesso 
correspondem a áreas artificializadas e/ou intervencionadas”, não estando previstas “movimentação ou 
revolvimento de solos”; ainda assim é previsto o acompanhamento arqueológico. 

No entanto, conforme já mencionado no presente Parecer, por um lado, a localização dos estaleiros não 
se ajustou aos resultados dos trabalhos arqueológicos pois assumiu que o local do estaleiro a implantar 
na margem sul não tem “qualquer uso relevante ou valor”, quando se encontra junto do sítio 
arqueológico das Salinas do Juncal (CNS 34134). E por outro, o conceito de acompanhamento 
arqueológico é usado de forma díspar, tendo entre as diferentes redações apresentadas, alterações 
significativas que limitam e/ou alteram o sentido geral destes trabalhos. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial ao definido nesta disposição da DIA. 
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PAT2. Caso a área seleccionada para implantação do estaleiro se localize fora da área 
alvo de avaliação de impactes no âmbito do EIA, deverá ser efectuada uma 
prospecção prévia, de acordo com os procedimentos considerados indispensáveis 
pelo IGESPAR e com vista à identificação de potenciais ocorrências patrimoniais. 

Visando o cumprimento do definido nesta disposição da DIA, é previsto neste âmbito um 
acompanhamento geral (dragagens, escavações, preparação do terreno) e não limitado ao “sempre que a 
área a afetar potencialmente apresente património arqueológico”, conforme é justificado. É inclusive 
prevista a realização de escavação dos vestígios arqueológicos caso sejam identificados, bem como a 
realização dos trabalhos ser assegurada por uma equipa técnica dimensionada e habilitada para o efeito. 

Contudo, na medida proposta neste âmbito, tal não é refletido mantendo-se apenas o acompanhamento 
arqueológico usado de forma díspar, conforme já referido. 

Face ao exposto, considera-se que foi dado cumprimento parcial ao definido nesta disposição da DIA. 

 

Fase prévia ao início da obra 
SE3. Contemplar processos de compensação, nomeadamente expropriação e 

relocalização, aos proprietários e arrendatários das áreas agrícolas afectadas. 

O RECAPE não procede à demonstração do cumprimento desta disposição da DIA referindo que 
presentemente não haverá afetação de terrenos com culturas agrícolas ou qualquer outro uso do solo 
quer pela deposição de material dragado quer pela passagem das tubagens de repulsão de sedimento 
para o mar. 

Deste modo, esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido. 

 

SE4. Estabelecer formas contratuais para as ocupações ou utilizações temporárias, 
com vista a considerar uma compensação para o efeito. 

O RECAPE não procede à demonstração do cumprimento desta disposição da DIA referindo que 
presentemente não haverá afetação de terrenos com culturas agrícolas ou qualquer outro uso do solo 
quer pela deposição de material dragado quer pela passagem das tubagens de repulsão de sedimento 
para o mar. 

Deste modo, esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido. 

 

Fase de obra 
QAS1. Caso a campanha complementar de recolha e análise físico-química de 

sedimentos da zona superior comprove os resultados obtidos no âmbito da 
campanha realizada no EIA, durante a execução das dragagens deverá proceder-
se ao isolamento do Braço da Barrosa e da área em torno da estação S6 num raio 
da ordem dos 100 m (locais em que se registam concentrações de mercúrio que 
justificaram a sua inclusão na Classe 4 da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
Novembro), de modo a impedir o transporte do mercúrio para a globalidade da 
Lagoa de Óbidos. 

Face aos resultados obtidos nas campanhas de recolha e análise físico-química de sedimentos, é 
preconizado no RECAPE o isolamento do Braço da Barrosa. 
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Deste modo, considera-se que se encontram acauteladas as preocupações subjacentes ao disposto nesta 
disposição da DIA. 

 

QAS2. Nas áreas contaminadas na zona superior e durante a sua dragagem, devem ser 
selecionados equipamentos e métodos de dragagem adequados a trabalhos em 
áreas contaminadas e que minimizem a dispersão de substâncias contaminantes 
para o meio hídrico, sugerindo-se que, entre outras sejam equacionadas as 
seguintes: 
– barreiras constituídas por panos de geotêxteis suspensos com flutuadores; 
– estacas-prancha, isoladas com tela de 2 a 3 m ou outro isolamento 

equivalente, a montante ou a jusante. 

Tendo os resultados obtidos nas campanhas de recolha e análise físico-química de sedimentos da zona 
superior revelado a presença de sedimentos da classe 1 (sedimento isento de contaminação) e, de forma 
marginal, da classe 2 (contaminação vestigiária), é referido no RECAPE que o método de dragagem 
previsto (por sucção) é dos mais favoráveis em termos de ressuspensão dos sedimentos na coluna de 
água. É também exigido ao empreiteiro que a draga a mobilizar esteja equipada com uma cabeça de 
corte e sucção que minimiza a dispersão dos sedimentos (environment-friendly cutter), o que permite 
minorar a passagem e o alastramento das partículas em suspensão na água. 

Deste modo, estando-se perante sedimentos da s classes 1 e 2, estarão acauteladas as preocupações 
subjacentes ao definido nesta disposição da DIA. No entanto, caso seja identificada a presença de outras 
classes de sedimentos, deve ser assegurado o cumprimento integral do definido nesta disposição da DIA. 

 

QAS3. Salvo devidamente justificado no RECAPE, o depósito temporário de sedimentos 
da classe 4, deve ser impermeabilizado com telas de 2,5 a 3 mm ou material 
equivalente, devendo cada bacia ser composta por uma vala e um poço drenante 
também impermeabilizado com tela de 2,5 a 3 mm ou material drenante, com 
uma inclinação de 5/1000. 

QAS4. Salvo devidamente justificado no RECAPE, os sedimentos devem permanecer 
temporariamente nas bacias de retenção para decantação, até que atinjam um 
teor de humidade inferior a 40%. 

Esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o 
mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente do proposto no âmbito do 
Estudo Prévio, não estando prevista a deposição dos dragados em terra. 

 

Eco1. O cronograma para realização das operações de dragagem nas zonas superior e 
inferior da Lagoa deve ser revisto tendo em conta a conservação dos sistemas 
aquáticos. Deste modo, as operações de dragagem e deposição de dragados a 
realizar na zona inferior, deverão preferencialmente decorrer de Maio a Outubro, 
e as dragagens e deposição de dragados na zona superior deverão decorrer 
preferencialmente de Julho a Outubro. 

De acordo com o RECAPE, a aplicação desta medida ao projeto de dragagem da zona superior, na sua 
versão atual, não é exequível, já que há necessidade de respeitar a época balnear, não realizando 
trabalhos de dragagem/deposição entre meados de junho e meados de setembro. A aplicar a medida 
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como prevista, só era possível dragar e repulsar os sedimentos para o mar durante o mês de outubro, o 
que é impossível de cumprir, por razões técnicas e operacionais. 

Contudo, é indicado um período de maior sensibilidade do ponto de vista da ictiofauna, de modo a dar 
conhecimento à Entidade Executante e sensibilizá-la para, dentro do que é possível em termos técnicos e 
operacionais, concentrar os trabalhos fora desse período. As espécies que justificam a definição daquele 
período são a enguia e o sável e a savelha. Em relação à enguia, a espécie presente na Lagoa Anguilla 
anguilla (enguia europeia) inicia a migração no outono, sendo de considerar o período entre outubro e 
dezembro como aquele em que se dá a migração da espécie em direção ao mar. Em relação ao sável e à 
savelha, verifica-se o seguinte: 

• Alosa alosa (Sável), cuja migração decorre entre março e julho, período indicado na ficha da 
espécie constante do Plano Sectorial da Rede Natura 2000; 

• Alosa fallax (Savelha), cuja migração decorre entre março a junho, período indicado na ficha 
da espécie constante do Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

Deste modo, é proposto, como medida cautelar, que a Entidade Executante faça um planeamento da 
empreitada equacionando a realização da maior parte dos trabalhos de dragagem/deposição no período 
de janeiro a abril. Esta medida está prevista no Caderno de Encargos. 

Na sequência da apreciação efetuada, atendendo aos períodos de migração destas espécies, considera-se 
que o planeamento das operações de dragagem e respetiva deposição deverá ocorrer de modo as 
respeitar a época balnear e os períodos de migração das espécies acima citadas. Assim, será necessário 
constranger o planeamento da empreitada, equacionando a realização dos trabalhos de 
dragagem/deposição no período de janeiro a março. Qualquer outra solução deverá ter uma justificação 
sustentada em estudos científicos efetuados nas populações locais. 

Por outro lado, dado que as dragagens irão provocar turbidez, que poderá ser contrariada pela 
renovação/diluição com a entrada de água, caso a Lagoa esteja aberta, recomenda-se que as operações 
de dragagem sejam efetuadas com a Lagoa aberta ao mar, de modo a minimizar os efeitos das 
dragagens sobre a Qualidade da Água e os Sistemas Ecológicos. 

 

Eco2. Ao nível dos sistemas terrestres, deverá ser efectuada a delimitação das zonas 
naturais circundantes às zonas de intervenção, de forma a diminuir o impacte 
negativo sobre as comunidades animais mais sensíveis à perturbação humana 
(especialmente as Aves) e para evitar o pisoteio. 

Verifica-se que esta medida está integrada no Caderno de Encargos. 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA. 

 

Eco3. Deverão ser estabelecidas vias temporárias de circulação e acesso à área a 
intervencionar, evitando os habitats mais sensíveis. 

Os caminhos de acesso que foram definidos estão identificados na Memória Descritiva, sendo que os 
mesmos não interferem com áreas onde estejam presentes habitats naturais. 

Por outro lado, esta medida está integrada no Caderno de Encargos. 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nesta disposição da DIA. 
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Eco4. Limitar a intervenção na área de sapal a destruir na foz do rio Real ao 
estritamente necessário. 

O RECAPE não procede à demonstração do cumprimento desta disposição da DIA referindo que a mesma 
diz respeito à área de sapal adjacente ao anterior local de deposição de sedimentos em terra 
(Alternativa 1), situação que não ocorre na versão atual do projeto. 

Deste modo, esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido. 

 

Eco5. Os dragados deverão ser exclusivamente depositados nos locais previstos, não 
podendo ser efectuada a sua deposição, ainda que temporária, em zonas de 
sapal, zonas vegetadas ou de refúgio de preia-mar. 

Esta medida está integrada no Caderno de Encargos, adaptada à solução de deposição dos materiais 
dragados no mar. 

Deste modo, considera-se que se encontram acauteladas as preocupações subjacentes a esta disposição 
da DIA. 

 

Eco6. Dada a eventual ocorrência de fanerogâmicas aquáticas (Zosteraceae) na zona 
média da lagoa, vegetação aquática fundamental para o abrigo e alimentação de 
peixes juvenis e outras espécies sensíveis, dever-se-à garantir a sua salvaguarda. 

A família Zosteraceae, representada pela zostera noltii, ocorre nas formações de sapal, que não são 
afetadas pelo projeto de dragagem e deposição de dragados da zona superior. Deste modo, o RECAPE 
não procede à demonstração do cumprimento desta disposição da DIA. 

 

Pai4. Efectuar a contenção visual dos estaleiros de apoio à obra através do recurso a 
estruturas construídas ou vivas que funcionem como barreiras visuais durante o 
período de execução da obra, nas zonas onde estes fiquem visualmente expostos. 

Concorda-se com o proposto no RECAPE, que refere que "Tendo em conta que os estaleiros não irão 
conter estruturas, equipamentos, dispositivos ou materiais suscetíveis de causar impactes paisagísticos 
significativos e ainda porque as áreas selecionadas para a sua implantação estão inseridas num contexto 
já paisagisticamente alterado, não se considera necessário proceder à contenção visual dos mesmos". 

No entanto, considera-se que as barreiras de segurança relativas aos trabalhadores e a terceiros devem 
ter um impacte visual reduzido. 

 

Pai5. No robustecimento do cordão litoral e da margem esquerda da Lagoa não 
deverão ser usadas areias com percentagens significativas de vasa e cuja 
deposição possa causar impactes visuais relacionados com o contraste entre 
ambos os materiais. 

Esta disposição da DIA refere-se à deposição de sedimentos no cordão dunar, situação que não ocorre no 
projeto de dragagem da zona superior da Lagoa. 

Deste modo, esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido. 
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Pai6. O transporte para vazadouro adequado dos materiais dragados e depositados de 
forma provisória deve efectuar-se no mais curto período de tempo. 

Esta disposição da DIA refere-se ao transporte terrestre dos materiais dragados, situação que não ocorre 
na versão atual do projeto de dragagem da zona superior da Lagoa. 

Deste modo, esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido. 

 

Pai7. Após a remoção dos materiais dragados, as bacias de retenção de dragados 
deverão ser tratadas de modo a que não venham a degradar-se, para que não 
causem impactes visuais negativos. 

Esta disposição da DIA refere-se à deposição dos sedimentos em terra, situação que não ocorre na 
versão atual do projeto de dragagem da zona superior da Lagoa. 

Deste modo, esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido. 

 

Sol1. A execução dos trabalhos deve ser realizada no menor espaço de tempo e a sua 
calendarização deve ter em conta a minimização das perturbações das 
actividades agrícolas e da deterioração das características do solo. 

Concorda-se com o exposto no RECAPE quando refere que as intervenções a realizar não interferem com 
atividades agrícolas nem provoca a deterioração das características do solo, uma vez que só haverá 
passagem de tubagem de repulsão nas margens da Lagoa, em zona de areal. 

 

SE5. Adoptar as medidas necessárias de gestão das diferentes actividades, de modo a 
acautelar eventuais interferências nas actividades desenvolvidas na Lagoa e a 
minimizar a incomodidade para as populações. 

SE6. Resposta a eventuais reclamações dos moradores e dos utilizadores da 
envolvente à Lagoa de Óbidos, de forma a resolvê-las no mais curto espaço de 
tempo possível. 

SE7. Manter as melhores relações e negociações com os proprietários e agricultores, 
na eventualidade de durante a execução dos trabalhos resultarem prejuízos nas 
propriedades ou nas culturas agrícolas, cultivadas ou a instalar. 

Os aspetos aplicáveis destas medidas de minimização foram devidamente contemplados no Caderno de 
Encargos da execução da empreitada, ficando o empreiteiro contratualmente obrigado ao cumprimento 
das mesmas, verificando-se: 

 Estar previsto que não seja realizada a dragagem e a deposição de sedimentos no período de 
15 junho a 15 setembro. 

Assim, a realização dos trabalhos é interrompida na época balnear que corresponde à época alta, 
em termos turísticos, em que ocorre uma utilização intensa das praias lagunares próximas da 
embocadura e das praias marítimas. Será assim assegurado que na época alta, em termos 
turísticos (½ do mês de junho, meses de julho e agosto e ½ do mês de setembro) não estão a 
decorrer intervenções que impossibilitem a fruição das praias e das margens da Lagoa. 
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 As áreas afetadas pelas intervenções previstas no projeto pertencem ao domínio público hídrico. 
Quanto aos estaleiros, é proposta a instalação de um, na margem sul, e outro, na margem oeste. 
Prevê-se que, em qualquer das situações, o estaleiro de apoio às obras fique situado em locais já 
intervencionados, na proximidade da Lagoa, sem qualquer uso relevante ou valor, do ponto de 
vista natural. Na margem oeste, o estaleiro poderá ficar localizado na proximidade do lugar do 
Casalinho, na parte terminal da Rua da Nau, numa plataforma pavimentada existente junto da 
margem. O acesso às frentes de obra far-se-á através de um trilho existente que desemboca na 
faixa arenosa emersa que se prolonga ao longo desta margem. Na margem sul, o estaleiro 
poderá ficar localizado no parque de estacionamento, junto da ponte pedonal sobre a Vala da 
Charneca. 

Deste modo, considera-se estar assegurado o cumprimento do definido nestas disposições da DIA. 

 

PAT2. Durante a fase de obra deverá ser implementado um Programa de 
Acompanhamento Arqueológico, estabelecido e programado previamente de 
acordo com as fases de execução e com as áreas de incidência do projecto. Este 
programa deve assegurar o seguinte: 

a) Acompanhamento arqueológico das dragagens e das escavações, bem como 
de todos os trabalhos de preparação do terreno, de acordo com os 
procedimentos considerados indispensáveis pelo IGESPAR. A verificar-se a 
presença de vestígios arqueológicos, deverá ser efectuada a imediata 
escavação dos mesmos; 

b) O acompanhamento arqueológico deverá ser realizado por uma equipa 
técnica dimensionada às necessidades da empreitada, sendo a direcção da 
responsabilidade de um arqueólogo credenciado. 

No âmbito do cumprimento do definido nesta disposição da DIA, verifica-se estar previsto um 
acompanhamento geral (dragagens, escavações, preparação do terreno) e não limitado ao “sempre que a 
área a afetar potencialmente apresente património arqueológico”, conforme é apresentado no Caderno de 
Encargos e sobre outras disposições da DIA. Está ainda previsto a escavação dos vestígios arqueológicos 
que sejam identificados, bem como a realização dos trabalhos ser assegurada por uma equipa técnica 
dimensionada e habilitada para o efeito. 

Contudo, conforme referido, a medida aqui apresentada é formatada em termos significativamente 
distintos noutras disposições. 

Face ao exposto, verifica-se que foi dado cumprimento parcial ao definido nesta disposição da DIA. 

 

Fases de obra e de exploração 
QAS6. De forma a acompanhar a evolução das características físico-químicas e 

minimizar a ocorrência de fenómenos de contaminação deverá ser implementado 
um Programa de Monitorização da Qualidade da Água a desenvolver em 
consonância com as fases mais críticas do projecto, ou seja, as dragagens de 
primeiro estabelecimento e de manutenção. 

Está prevista a implementação de um plano de monitorização da qualidade da água. 
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No entanto, tal como referido no âmbito da apreciação do Elemento n.º 8 - Elementos a apresentar no 
RECAPE, verifica-se a necessidade de o mesmo ser revisto, de modo a dar cumprimento ao Sistema de 
Classificação do Estado Ecológico para a categoria águas costeiras. 

 

Fase de exploração 
GH4. Para os sedimentos a transportar para a pedreira dos Saibrais antes do 

transporte dos mesmos ao destino final, deverá ser avaliado o seu teor em 
cloretos, a fim de que por lixiviação estes não venham a aumentar a salinidade 
das águas subterrâneas. 

Esta disposição da DIA diz respeito ao transporte de sedimentos para a pedreira de Saibrais, situação que 
não ocorre na versão atual do projeto. 

Deste modo, esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido. 

 

QAS7. Previamente à realização de qualquer dragagem de manutenção na zona inferior 
e superior, deverá ser realizada uma campanha de caracterização dos sedimentos 
a dragar que contemple a realização de análises físicas e químicas para avaliar as 
características granulométricas e o grau de contaminação dos sedimentos e, 
deste modo, garantir a manutenção da sua compatibilidade para robustecimento 
do cordão dunar e das praias e avaliar o grau de contaminação de acordo com as 
condições estipuladas na Portaria nº 1450/2007, de 12 de Novembro (vide 
Programa de Monitorização dos Sedimentos). 

Está prevista a implementação de um plano de monitorização de sedimentos, preconizando o mesmo a 
necessidade de, previamente à realização de qualquer operação de dragagem de manutenção, ser 
realizada uma campanha de recolha e caracterização físico-química de amostras de sedimentos com os 
seguintes objetivos: 

• Caracterizar a granulometria dos sedimentos e determinar a sua compatibilidade com o destino 
final previsto; 

• Avaliar a evolução das características químicas dos sedimentos e determinar o grau de 
contaminação de acordo com a Portaria nº 1450/2007, de 12 de novembro, 

• Estimar os volumes de sedimentos afetos a cada classe, de acordo com a legislação acima 
mencionada. 

Deste modo, concordando-se com o preconizado, considera-se estar assegurado o cumprimento do 
definido nesta disposição da DIA. 

 

Pai8. Efectuar a manutenção das estruturas previstas para as bacias de retenção de 
dragados para que não se degradem e contribuam desse modo para a redução da 
qualidade da paisagem. Deverão ainda ser objecto de manutenção, as estruturas 
constituídas por estacas-prancha, para que não assumam um carácter 
degradado. 

Esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o 
mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente do proposto no âmbito do 
Estudo Prévio. 
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OT5. A deposição definitiva dos sedimentos na pedreira dos Saibrais deverá ser 
enquadrada no âmbito do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 
da mesma. 

Esta disposição da DIA diz respeito ao transporte de sedimentos para a pedreira de Saibrais, situação que 
não ocorre na versão atual do projeto. 

Deste modo, esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido. 

 

PAT3. Na eventualidade de ser necessário proceder ao revolvimento de terras durante a 
fase de exploração, no âmbito de eventuais obras de manutenção/conservação, 
que afectem áreas não perturbadas durante a fase de obra, o planeamento 
destas acções deverá prever o acompanhamento por um arqueólogo. 

É referido no RECAPE que “caso haja necessidade de intervir em áreas não perturbadas, a APA cumprirá 
todas as obrigações de carácter legal que daí decorrem, nomeadamente as relacionadas com o 
património”. 

Apesar de apresentada uma justificação, verifica-se que não está assegurado o cumprimento do definido 
nesta disposição da DIA. 

 

Fase de desactivação 
GH5. Na fase de remoção das bacias de retenção deverá ser efectuado o 

restabelecimento, tanto quanto possível, das condições morfológicas originais. 

Esta disposição da DIA não têm aplicabilidade ao Projeto de Execução desenvolvido, uma vez que o 
mesmo prevê uma solução de deposição dos materiais dragados diferente do proposto no âmbito do 
Estudo Prévio. 

 

4.3.4 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Hidrodinâmica 

A apreciação do Programa de monitorização apresentado no RECAPE foi já atrás efetuado, no âmbito da 
apreciação do Elemento n.º 9 - Elementos a apresentar no RECAPE. 

No entanto, considera-se que este Programa de monitorização deve ser revisto de modo a prever a 
necessidade de acompanhar a evolução da zona de deposição de dragados, nomeadamente através da 
monitorização da evolução morfológica das zonas costeiras e praias emersas. 

 

Qualidade da Água 

Considera-se que o Programa de monitorização apresentado no RECAPE dá resposta ao definido na DIA. 

No entanto, tal como referido no âmbito da apreciação do Elemento n.º 8 - Elementos a apresentar no 
RECAPE, verifica-se a necessidade de o mesmo ser revisto, de modo a dar cumprimento ao Sistema de 
Classificação do Estado Ecológico para a categoria águas costeiras. 
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Sedimentos 

Considera-se que o Programa de monitorização apresentado no RECAPE dá resposta ao definido na DIA. 

No entanto, no âmbito da monitorização dos sedimentos, há a referir que este Programa de 
monitorização deve ser revisto de modo a abranger, também, a fase de concretização do projeto e não 
apenas as eventuais operações de dragagem de manutenção. 

Caso no âmbito da realização da monitorização em causa seja verificada a existência de sedimentos a 
dragar de classe superior a 2, o projeto, quer na fase de concretização, quer na fase de manutenção, terá 
que ser reavaliado em termos de procedimentos de dragagens e locais de deposição dos dragados, em 
conformidade com o disposto na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, e demais legislação em 
vigor, e em conjunto com as autoridades competentes. 

 

Ecologia Flora e Fauna 

A apreciação do Programa de monitorização apresentado no RECAPE foi já atrás efetuado, no âmbito da 
apreciação do Elemento n.º 8 - Elementos a apresentar no RECAPE. 

Na sequência da mesma verifica-se a necessidade de o Programa de monitorização apresentado ser 
revisto de modo a abranger os aspetos referidos no âmbito dessa apreciação. 
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5. CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da 
Lagoa de Óbidos - Dragagens da Zona Superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos 
Materiais Dragados". 

A Consulta Pública do RECAPE decorreu durante 15 dias úteis, de 21 de novembro a 11 de dezembro de 
2018. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 10 exposições com a seguinte proveniência: 

 Estado-Maior da Força Aérea 
 Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
 Direção Geral do Território 
 Turismo de Portugal, IP 
 LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 
 EDP Distribuição 
 LPN – Liga para a Proteção da Natureza 
 Plataforma Defender o Bom Sucesso 
 Paulo Lemos 
 José de Bettencourt 

O Estado-Maior da Força Aérea informa que o projeto em análise não se encontra abrangido por 
qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea. 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural refere que nada tem a opor 
relativamente ao projeto em avaliação. 

A Direção-Geral do Território refere que não existem vértices geodésicos da Rede Geodésica Nacional, 
nem marcas de nivelamento da Rede de Nivelamento Geométrico de Alta-Precisão. 

Assim, refere que não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela Direção-
Geral do Território. 

No que diz respeito aos limites administrativos, informa que o projeto em avaliação abrange as freguesias 
de Foz do Arelho e Nadadouro, no concelho de Caldas da Rainha e Santa Maria, São Pedro e Sobral da 
Lagoa e Vau no concelho de Óbidos. 

Constata que nem as peças desenhadas nem as figuras constantes nos relatórios apresentam os limites 
administrativos representados, bem como a referência à CAOP utilizada. 

Relativamente à cartografia refere que existem peças desenhadas com base em cartografia topográfica 
não oficial nem homologada, violando o estabelecido no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 141/2014, 
de 19 de setembro. 

Assim, refere que a mesma “base cartográfica” deverá ser substituída por informação que respeite os 
requisitos referidos, tal como a cobertura de ortofotos da costa de 2014-2015, de acesso gratuito através 
da DGT. 
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Informa que para o desenvolvimento do projeto, qualquer representação cartográfica terá de respeitar o 
acima indicado e, ainda, ser motivo de apreciação pelo Instituto Hidrográfico, instituição que é 
responsável por atividades de hidrografia. 

Como tal, emite parecer desfavorável até que sejam solucionadas as questões acima referidas. 

O Turismo de Portugal, IP, refere que, não obstante se conhecer a importância e necessidade das 
dragagens preconizadas para os canais da zona superior da Lagoa de Óbidos, e sobre as quais incide o 
RECAPE em análise, nomeadamente no que concerne às condições de navegabilidade, contribuindo, 
potencialmente, para o desenvolvimento de novos produtos turísticos associados à Lagoa, considera que 
a solução a adotar para a deposição dos sedimentos dragados poderá ter forte impacte na atividade 
turística existente pelo que sugere que sejam definidas medidas que minimizem os impactes negativos 
sobre a mesma. 

Do ponto de vista do turismo, em termos de IGT aplicáveis, salienta a integração da área de intervenção, 
abrangida por dois concelhos (Caldas da Rainha e Óbidos), no Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT). Identifica este IGT como Núcleo de Turismo e Lazer, o 
núcleo urbano da Foz do Arelho (concelho de Caldas da Rainha), localizado na margem norte da Lagoa, 
reconhecendo assim a forte concentração de funções turísticas, residenciais e de lazer que ali existem. 

Refere, também, que Óbidos é reconhecido pelo PROT-OVT pela sua importância turística no Modelo 
Territorial definido. Informa, ainda, que por constituir uma área com claro potencial e forte intenção de 
investimento em novos empreendimentos que, pela proximidade entre si, apresentam condições para a 
constituição de espaços ocupação turística e de residência de lazer de dimensão territorial significativa, 
Óbidos é identificado como Área Turística Emergente a Estruturar. 

Alerta para os potenciais impactes negativos que o projeto poderá ter em termos turísticos, conforme 
assumido pelo RECAPE, em especial ao nível da paisagem, tanto junto à orla costeira como em alguns 
locais das margens da Lagoa, ao nível do ambiente sonoro e, ainda, ao nível da dinâmica das ondas. 

Refere, ainda, que para além do impacte direto ao nível da fruição das praias, ao nível da utilização da 
própria Lagoa para atividades de recreio e ao nível da prática desportiva do surf, podem, ainda, ser 
gerados impactes indiretos nos diversos empreendimentos turísticos existentes na envolvente. 

O LNEG emite parecer favorável ao RECAPE em análise. 

Considera que são avaliados de forma adequada os efeitos positivos e negativos da alteração do local de 
deposição dos sedimentos dragados. 

Refere que os impactes positivos, temporários, decorrem da introdução de volumes significativos de 
sedimentos na zona de transporte sedimentar costeiro em área com alguma carência de sedimentos, 
marcada por erosão de arribas e praias estreitas. 

Relativamente aos impactes negativos, temporários, resultam da possibilidade de parte dos sedimentos 
depositados no mar poderem assorear a embocadura da Lagoa. No entanto, no caso de existir um 
funcionamento hidráulico aceitável entre a Lagoa e o mar é expectável que a tendência para o 
assoreamento seja minimizada. Adicionalmente e também com caráter temporário é expectável a 
alteração da granulometria dos sedimentos das praias adjacentes à zona de deposição com a introdução 
de maiores quantidades de frações finas, bem como níveis de coloração nas praias diferentes dos nativos. 
No entanto, os aspetos relacionados com as cores dos dragados desaparecem ao fim de um período 
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relativamente curto, enquanto as frações finais também tendem a diminuir, embora com processo mais 
lento. 

Assim, refere que admitindo a existência de impactes negativos no que diz respeito à coloração e à fração 
fina dos sedimentos depositados, a sua magnitude será mínima e limitada no tempo. 

Como tal, considera que enquanto a área de deposição de dragados em fase de Estudo Prévio só 
apresentava impactes negativos, a atual alternativa apresenta impactes positivos, tendencionalmente 
nulos e negativos pouco significativos. 

Recomenda que seja prevista, no caderno de encargos, uma draga adicional equiparada à indicada (ou 
draga com rendimento efetivo significativamente superior) e que a descarga dos dragados seja efetuada 
à maior distância da embocadura da Lagoa que as tubagens de bombagem intermédias possibilitem. 

Propõe o acompanhamento dos trabalhos da empreitada, em permanência, por um técnico credenciado e 
habilitado no funcionamento dos domínios da sedimentologia e hidrodinâmica de ambientes lagunares e 
costeiros. 

Verifica a existência, no que interessa à execução dos trabalhos de dragagem e de deposição dos 
sedimentos, de algumas incongruências dos documentos disponibilizados, tal como se pode ver em 
detalhe no parecer anexo ao relatório de consulta pública. Os aspetos apontados reportam-se ao período 
de realização da obra e à capacidade dos equipamentos para a concretização da mesma. 

A EDP Distribuição constata que existem infraestruturas elétricas em exploração no polígono alvo da 
intervenção, concessionadas à EDP Distribuição. 

Assim, solicita que, no decorrer dos trabalhos, sejam salvaguardadas as distâncias de segurança prevista 
na legislação e, ainda, preservados os corredores e zonas de proteção das linhas aéreas de Média Tensão 
existentes. 

Refere que, caso se verifique a necessidade de alterar alguma das infraestruturas elétricas existente, por 
abertura de novas vias de circulação ou construção de novas edificações, deverá solicitar atempadamente 
a intervenção nas mesmas. 

Informa, ainda, que face à existência de infraestruturas elétricas nas proximidades, caso o requerente o 
entenda, poderá solicitar o acompanhamento por parte da EDP Distribuição de eventuais trabalhos. 

Por último, alerta para a necessidade de, sobretudo durante o decorrer dos trabalhos, serem tomadas 
todas as precauções de modo a evitar a aproximação de pessoas, materiais, equipamentos a distâncias 
inferiores à prevista no Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, sendo o promotor e a 
entidade executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou 
acidentes que venham a verificar-se como resultado do incumprimento da distância de segurança. 

A LPN manifesta uma posição desfavorável ao RECAPE em análise, por considerar que a opção de 
deposição dos sedimentos dragados no mar, em praia imersa, a sul da embocadura da Lagoa de Óbidos e 
do Gronho não tem qualquer argumento técnico-científico que a suporte. 

Refere que a opção de imersão no mar poderá ser válida, mas apenas depois de ser feito um pedido de 
TUPEM2 e elaborados relatórios de base sobre, não só os sedimentos, como também do local escolhido. 

                                                 

2 TUPEM - Título de Utilização Privativa de Espaço Marítimo (Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março). 
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A LPN reconhece a necessidade de desassoreamento da Lagoa de Óbidos, que poderá passar pelo 
processo de dragagens, demonstrando a sua disponibilidade e interesse para contribuir para solução que 
deverá também passar por uma eficiente gestão das linhas de água que alimentam a Lagoa. 

Aponta, ainda, críticas ao RECAPE no que diz respeito à análise físico-química dos sedimentos. Refere que 
os resultados apresentados são inéditos e estão em contradição com o descrito na bibliografia sobre a 
Lagoa de Óbidos. Refere que a Lagoa de Óbidos tem sido estudada ao longo dos anos e é a primeira vez 
que um estudo revela Matéria Orgânica abaixo de 1% em amostras de fração fina acima de 70 %. 

Sugere que haja uma repetição daquela amostragem por técnicos especializados e independentes. 

Refere que a Matéria Orgânica, não só é natural em sistemas como a Lagoa de Óbidos, como também é 
fundamental para o seu equilíbrio. Sem a matéria orgânica a macrofauna-infauna seria inexistente. 

A Plataforma Defender o Bom Sucesso refere que a gestão dos dragados e o seu destino é uma 
questão com grande relevância ambiental no projeto de dragagens da zona superior da Lagoa de Óbidos. 

Manifesta preocupação quanto às características granulimétricas e o grau de contaminação dos dragados, 
as quais condicionam o seu destino final. 

Questiona a discrepância de classificação dos sedimentos em diferentes momentos e cujos resultados 
condicionam a deposição dos sedimentos no mar, demonstrando preocupação com os impactes na 
qualidade da água e da areia das praias e por consequência no turismo da região, mas principalmente na 
dinâmica sedimentar da própria Lagoa, que poderiam eventualmente ser minimizados se a deposição 
fosse realizada mais ao largo. 

Relativamente a imersão no mar como a alternativa escolhida para a deposição de dragados, considera 
que carece de um estudo mais aprofundado que permita melhor aferir o significado dos impactes. 

Questiona ainda as pretensões da Câmara Municipal para uso do terreno, referindo tratar-se de um falso 
argumento. 

Sugere que seja equacionada a deposição a uma maior distância da costa. 

Paulo Lemos, colaborador no projeto “Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental”, cujas 
avaliações podem ser divulgadas como preliminares, emite um parecer sobre a valorização da zona 
emersa a montante da foz do rio Real. 

Refere que há resultados que valorizam claramente o potencial da zona alvo, bem como a existência 
confirmada de espécies raras e de espécies protegidas. 

Acresce, ainda, a probabilidade de ocorrência, na grande diversificação ambiental daquele espaço, de 
várias outras já registadas a escassas centenas de metros, ainda nos ecossistemas da Lagoa de Óbidos, 
como por exemplo, uma considerada rara e endémica regional, o Leucanthemum lacustre (Brot.) Samp., 
e outras endémicas do Oeste como Limonium plurisquamatum Erben, entre outras raridades a nível 
nacional como Lysimachia ephemerum L. 

Refere que há historial de longa data no que se refere à ecologia local e espécies presentes, nem sempre 
as mais conspícuas, mas de alto valor em termos de conservação ou mesmo algo emblemáticas daquele 
ecossistema. 
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Refere o caso do Sanchus maritimus L., uma espécie da Lista Vermelha, que inclui um núcleo bastante 
curioso anexo a canavial (Arundo donax), sendo que há subespécies ainda em estudo que poderá revelar-
se surpresa quanto aos núcleos populacionais da Lagoa de Óbidos. 

Considera, ainda, desnecessário o reforço de Freixial na área alvo, já que se trata de uma espécie em 
expansão, havendo outras de colonização mais lenta nas condições locais, algumas regionalmente muito 
raras, como Salix salvifolia que conta com alguns registos na área. 

José de Bettencourt solicita que sejam encontradas alternativas ao uso do glifosato. Sugere o 
seguinte: 

 Não aplicação do glifosato, até às primeiras chuvas de outono; 
 Aplicação do herbicida 15 dias após as primeiras chuvas; 
 Deve ser adicionado um corante não poluente, para que o aplicador visualize as áreas que estão 

a ser atingidas pela aplicação; 
 Deve ser aspergida sobre a planta; 
 A aspersão não deve ser efetuada em dias com vento, para minimizar a dispersão das gotas; 
 Deve ser feita em dias sem previsão de chuva. 

 

Comentários da CA 

Na sequência dos aspetos identificados e apontados nas exposições recebidas, tecem-se os seguintes 
comentários: 

 DGT 
Deverá ser assegurado pelo proponente o cumprimento dos aspetos técnicos e legais relativos à 
cartografia utilizada. 

 Turismo de Portugal, IP 
Quanto ao local onde está prevista a deposição dos dragados, há a referir que o mesmo não se 
insere em área concessionada de praia designada para utilização balnear. Por outro lado, de 
acordo com informação disponibilizada analisada no âmbito da presente apreciação, a deposição 
dos sedimentos na deriva litoral afigura-se ter impactes reduzidos e temporários, quer em 
espécie, quer em área, na medida em que será feita na totalidade no mesmo local, sendo a 
dispersão orientada predominantemente para sul. 

Relativamente ao período de realização das intervenções previstas no projeto, está preconizada a 
adoção de medidas visando a minimização dos impactes negativos identificados ao nível dos 
vários fatores. 

Acresce ainda que, no âmbito da presente apreciação, é preconizada a revisão do cronograma da 
obra visando, que terá implicações de minimização de vários fatores. 

 LNEG 
As questões identificadas relativamente ao período de realização da obra e à capacidade dos 
equipamentos para a concretização da mesma, foram objeto de apreciação e ponderação no 
âmbito da análise realizada no presente Parecer. 
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Por outro lado, no âmbito da monitorização a realizar para concretização do projeto, está já 
previsto o acompanhamento sugerido, dos trabalhos da empreitada, por um técnico no âmbito 
dos domínios da sedimentologia e hidrodinâmica de ambientes lagunares e costeiros. 

Relativamente à hipótese de imersão dos dragados a maiores distâncias no mar, a mesma foi 
abandonada pelas dificuldades técnicas e elevados custos dessa operação. 

 EDP Distribuição 
A informação transmitida não se constitui relevante para efeitos do presente procedimento uma 
vez que o transmitido por esta entidade reporta-se fundamentalmente aos aspetos caráter 
operacional. 

 LPN 
Salienta-se que a realização da intervenção de dragagem preconizada no presente projeto, 
encontra-se prevista no PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste do segundo ciclo de planeamento 
(PGRH 2016-2021), visando a requalificação da Lagoa. 

Atentos os aspetos evidenciados, relativamente à Qualidade da Água, refere-se estar prevista a 
realização de monitorização neste âmbito. 

De salientar que, efetivamente, verifica-se que, a informação apresentada no EIA e no RECAPE, 
relativamente à caracterização dos sedimentos a dragar apresenta-se diferente, pelo que no 
presente Parecer é preconizada a realização de uma nova campanha de caracterização dos 
sedimentos, previamente à realização das intervenções de dragagem, sendo que, na sequência 
dos resultados alcançados, caso seja verificada a existência de sedimentos a dragar de classe 
superior a 2, o projeto terá que ser reavaliado em termos de procedimentos de dragagens e 
locais de deposição dos dragados, em conformidade com o disposto na Portaria n.º 1450/2007, 
de 12 de novembro, e demais legislação, e em conjunto com as autoridades competentes. 

No que se refere à gestão das linhas de água que alimentam a Lagoa, salienta-se que ao longo 
dos anos têm vindo a ser implementadas várias ações com reflexos na melhoria das condições 
destas linhas de água. 

Por outro lado, de acordo com a informação disponibilizada, a ação a realizar não põe em causa 
os processos de dinâmica costeira, contribuindo para o reforço sedimentar neste troço costeiro, 
nem o equilíbrio dos sistemas biofísicos. De qualquer modo, está prevista a realização de 
monitorização neste âmbito. 

Relativamente à referência sobre a obtenção do TUPEM (Título de Utilização Privativa de Espaço 
Marítimo), está previsto que seja consultada a DGRM, enquanto entidade competente, no sentido 
de apurar sobre a necessidade de obtenção de licenciamento para a deposição de sedimentos no 
mar. 

 Plataforma Defender o Bom Sucesso 
Salienta-se que a realização da intervenção de dragagem preconizada no presente projeto, 
encontra-se prevista no PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste do segundo ciclo de planeamento 
(PGRH 2016-2021), visando a requalificação da Lagoa. 

De qualquer modo, efetivamente, verifica-se que, a informação apresentada no EIA e no RECAPE, 
relativamente à caracterização dos sedimentos a dragar apresenta-se diferente, pelo que no 
presente Parecer é preconizada a realização de uma nova campanha de caracterização dos 
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sedimentos, previamente à realização das intervenções de dragagem, sendo que, na sequência 
dos resultados alcançados, caso seja verificada a existência de sedimentos a dragar de classe 
superior a 2, o projeto terá que ser reavaliado em termos de procedimentos de dragagens e 
locais de deposição dos dragados, em conformidade com o disposto na Portaria n.º 1450/2007, 
de 12 de novembro, e demais legislação, e em conjunto com as autoridades competentes. 

No que concerne à definição do volume efetivamente a dragar, verifica-se que de acordo com o 
previsto no Caderno de Encargos da empreitada, está prevista a realização de levantamento 
topo-hidrográfico inicial, de todas as áreas abrangidas pelos trabalhos de dragagem. 

É referida que a maior preocupação se centra no potencial assoreamento da embocadura, sendo 
que a deposição de sedimentos na zona superior contribui para esse assoreamento. 

De facto, sendo a Lagoa um sistema móvel haverá interação das zonas superior e inferior da 
Lagoa, a qual ocorrerá nos dois sentidos, pelo que haverá que concordar que o risco existe, o que 
aliás justifica já anteriores intervenções de dragagem. 

Refira-se, no entanto, que: 

 A intervenção objeto da presente intervenção respeita à zona superior e não à embocadura 
da Lagoa; 

 O transporte e deposição de sedimentos com origem nos tributários da Lagoa é um 
processo natural e previsível, cuja dimensão depende das medidas e boas práticas 
aplicadas a montante, nas respetivas bacias hidrográficas; 

 Essas medidas de controlo de erosão encontram-se tipicamente associadas à atividade 
agrícola e florestação, a par de causas naturais, para as quais tem vindo a ser promovida 
pelo proponente a aplicação de boas práticas no âmbito do licenciamento; 

 O volume dragado é de uma ordem de grandeza completamente diversa dos volumes de 
deposição, complementado pelo funcionamento dinâmico nos dois sentidos, o que justifica 
que a anterior dragagem tenha ocorrido há largos anos; 

 Ainda que a questão em presença se possa considerar relevante, há que ter em conta os 
reais benefícios associados à dragagem, nomeadamente, o aumento da coluna de água e 
do volume de água disponível, resultando na melhoria das condições de circulação da água 
e de oxigenação para os sistemas ecológicos em presença. 

Relativamente à sugestão para que seja equacionada a deposição a uma maior distância da 
costa, refere-se que a hipótese de imersão a maiores distâncias, nomeadamente a profundidades 
de 10-15 m, foi abandonada pelas dificuldades técnicas e elevados custos dessa operação. 

 Paulo Lemos 
O presente RECAPE foi objeto de análise por parte do ICNF, entidade competente nos aspetos 
salientados nesta exposição, tendo sido integrado no presente Parecer o contributo desta 
entidade. 

 José de Bettencourt 
Os aspetos sugeridos nesta exposição estão já acautelados no Caderno de Encargos da 
empreitada. 
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6. CONCLUSÕES 

A "Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos - Dragagens da Zona 
Superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos Materiais Dragados" foi sujeita a 
procedimento de AIA, englobada num projeto mais vasto as "Dragagens e Defesa da Margem Sul da 
Lagoa de Óbidos", cujo proponente é atualmente o Departamento de Litoral e Proteção Costeira (DLPC), 
integrado na APA, I.P., na qualidade de serviços de licenciamento. 

As intervenções referentes à zona inferior da Lagoa de Óbidos foram objeto de anterior análise, com 
correspondente emissão em 16/10/2014 de DCAPE Conforme Condicionada, tendo a intervenção sido 
efetuada em 2016. 

O Projeto de Execução objeto do RECAPE agora apresentado apenas diz respeito às intervenções a 
realizar na zona superior da Lagoa de Óbidos, correspondente à área de montante da Lagoa de Óbidos, 
aos Braços da Barrosa e do Bom Sucesso e à foz do rio Real. Assim, o Projeto de Execução em causa 
contempla: a dragagem da zona superior da Lagoa de Óbidos e correspondente deposição de 
sedimentos; a valorização ambiental e paisagística de uma área emersa a montante da foz do rio Real. 

Desta forma, a CA procedeu à avaliação das alterações introduzidas no Projeto de Execução (face ao 
previsto no Estudo Prévio), bem como das Condicionantes, Elementos a incluir no RECAPE, Medidas de 
Minimização e Programas de Monitorização da DIA que dizem respeito apenas "Abertura e 
Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos - Dragagens da Zona Superior da 
Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos Materiais Dragados". 

Da apreciação efetuada, detalhadamente constante do presente Parecer, há a evidenciar os seguintes 
aspetos: 

 No que concerne ao conteúdo e estrutura do RECAPE: 

 Verifica-se a ocorrência de situações que dificultam a análise da informação apresentada. 
Verifica-se, por exemplo, relativamente à avaliação dos impactes das intervenções objeto do 
presente objeto de execução, a remissão para informação constante em anexos, sem que o 
RECAPE proceda à sistematização e conclusão relativamente à informação em causa. 
O mesmo se verifica ao nível de alguns dos Elementos a Apresentar, verificando-se 
igualmente par os mesmos a remissão para informação constante em anexos, sem que o 
RECAPE proceda à sistematização e análise da informação em causa, com demonstração do 
cumprimento do disposto na DIA. De salientar que esta situação ocorreu também no âmbito 
do RECAPE referente ao Projeto de Execução de "Abertura e Aprofundamento dos Canais da 
Zona Inferior da Lagoa de Óbidos", tendo sido evidenciada no Parecer então emitido pela 
Comissão de Avaliação, datado de setembro de 2014. 

 Constata-se que o fator Património Cultural não é objeto de análise, apesar de ter sido 
acautelado. Efetivamente, verifica-se que o RECAPE não integrou nenhuma da informação 
coligida no Relatório Final dos trabalhos arqueológicos realizados. 

Esta situação resulta numa deficitária apresentação deste fator no RECAPE e a ausência dos 
resultados acima referidos induzem para uma muito condicionada caracterização, uma 
abrangência dos trabalhos arqueológicos incompleta, uma avaliação de impactes inexistente e 
um grave desfasamento das medidas de minimização necessárias. Esta situação implica assim 
com os valores ligados ao património cultural, e implica ainda com futuros enquadramentos 
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orçamentais na fase de execução da obra de forma a promover a salvaguarda preventiva do 
património cultural. 

A situação de referência existente caracteriza-se por este projeto se localizar numa área com 
sensibilidade arqueológica elevada. 

As intervenções a realizar no âmbito do Projeto de Execução implicam com o subsolo e o 
fundo marinho, com possível afetação de estruturas e depósitos de origem antrópica, 
arqueologicamente relevantes e com ocorrência de preexistências. 

 Das alterações do Projeto de Execução, face ao inicialmente previsto no Estudo Prévio, salienta-
se a referente ao local previsto para deposição dos materiais dragados. 

Efetivamente, o presente Projeto de Execução prevê a deposição em praia imersa (mar), a sul da 
embocadura da Lagoa de Óbidos e do Gronho (sem deposição temporária em terra), enquanto 
que o Estudo Prévio previa a deposição temporária em terra dos sedimentos dragados e posterior 
deposição definitiva em aterros de pedreiras da região. Esta solução, na DIA emitida em 
10/7/2009, foi objeto de decisão favorável condicionada para a Alternativa 1. 

Face ao período decorrido desde a avaliação efetuada no EIA, o proponente considerou que a 
Alternativa 1 não reunia os requisitos para ser considerada no desenvolvimento do Projeto de 
Execução. Deste modo, foram equacionadas outras opções de deposição. Em resultado da 
avaliação global efetuado, foi selecionada a opção de deposição no mar. 

Na sequência da apreciação da informação apresentada neste âmbito, considera-se que 
subsistem dúvidas relativamente aos resultados alcançados no âmbito da caracterização de 
sedimentos efetuada, atendendo ao histórico de informação existente e que conduziu à definição 
das necessárias disposições da DIA, referentes à deposição dos materiais a dragar. 

Assim, considera-se que, previamente à realização das intervenções de dragagem na zona 
superior da Lagoa, deve ser realizada nova caracterização dos sedimentos a dragar, efetuada 
cumprindo o definido na legislação em vigor em razão de matéria. 

Os locais/pontos de amostragem devem ser os mesmos das campanhas de caracterização 
anteriormente realizadas e apresentadas no EIA, devendo abranger toda a coluna de sedimentos 
a dragar. 

De acordo com os resultados que vierem a ser alcançados, caso seja verificada a existência de 
sedimentos a dragar de classe superior a 2, o projeto terá que ser reavaliado em termos de 
procedimentos de dragagens e locais de deposição dos dragados, em conformidade com o 
disposto na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, e demais legislação em vigor, e em 
conjunto com as autoridades competentes. 

No que concerne ao período de realização da obra, conclui-se que a mesma poderá ser 
concretizada no período de janeiro a março, face à necessidade de não interferir, por um lado 
com o período de migração das espécies presentes na Lagoa e, por outro, com a época balnear 
(meio de junho a meio de setembro). 

Por outro lado, recomenda-se que as operações de dragagem sejam efetuadas com a Lagoa 
aberta ao mar, de modo a minimizar os efeitos das dragagens sobre a Qualidade da Água e os 
Sistemas Ecológicos. 
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De salientar que estas conclusões poderão envolver a necessidade de reavaliação dos 
equipamentos de dragagem a utilizar. 

 Locais possíveis para implantação do estaleiro e dos acessos à obra 

Relativamente aos dois estaleiros que se prevê instalar para concretização da obra (um, na 
margem sul, e outro, na margem oeste), há a referir que a localização dos estaleiros não se 
ajustou aos resultados dos trabalhos arqueológicos pois assumiu que o local do estaleiro a 
implantar na margem sul não tem “qualquer uso relevante ou valor”, quando se encontra junto 
do sítio arqueológico das Salinas do Juncal (CNS 34134). 

Por outro lado, os estaleiros que recaem sobre áreas naturais do PDM de Óbidos, ao não se 
harmonizarem com o regime regulamentar do PDM, apresentam-se manifestamente 
incompatíveis com este Instrumento de Gestão Territorial (IGT). No entanto, têm caráter 
temporário e serão implantados em áreas já artificializadas, não devendo ter efeitos negativos 
significativos, desde que se restrinjam às áreas inutilizadas. Por outro lado, no que concerne à 
localização em REN, considera-se que caso tal seja considerado indispensável e tecnicamente 
adequado, não se obsta ao proposto, condicionado a que as ocupações se restrinjam às áreas 
inutilizadas. 

 Nada há a obstar ao projeto proposto de valorização da zona emersa a montante da foz do rio 
Real. 

 Verifica-se a necessidade de revisão dos programas de monitorização. 

 Em síntese, tendo a DIA estabelecido um conjunto de Elementos a apresentar no RECAPE, da 
análise dos mesmos foi identificada a necessidade de apresentação de alguns elementos, 
introdução de algumas alterações às medidas de minimização, bem como de algumas medidas de 
minimização adicionais. Tendo em consideração as novas áreas de afetação previstas, verificou-
se ainda a necessidade de introdução de algumas alterações às medidas de minimização 
inicialmente previstas. 

 No âmbito da apreciação da condicionante da DIA que se aplica à intervenção em causa 
considerou-se que, tal como acima exposto, subsistirem dúvidas relativamente aos resultados 
alcançados no âmbito da caracterização de sedimentos efetuada, atendendo ao histórico de 
informação existente e que conduziu à definição das necessárias disposições da DIA, referentes à 
deposição dos materiais a dragar. Assim, previamente à realização das intervenções de dragagem 
na zona superior da Lagoa, deve ser realizada nova caracterização dos sedimentos a dragar. 

 Tendo sido alterado o regime jurídico da REN (RJREN) após a emissão da DIA, passando agora as 
áreas em causa a regerem-se pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, verifica-se que 
o RECAPE assegurou a demonstração neste novo enquadramento do Projeto. 

Assim, verifica-se que o conjunto de ações a efetuar no âmbito deste projeto, situadas em áreas 
sob o regime da REN, não põem em causa as funções e objetivos da REN e estão isentas de 
comunicação prévia nas tipologias em presença. 

De salientar ainda que deverá ser consultada a DGRM (Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos) para apurar sobre a necessidade de obtenção de licenciamento para a deposição de 
sedimentos abaixo da linha de baixa mar (ou seja da linha de base), nos termos do Decreto-Lei 
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n.º 38/2015, de 12 de março, devendo neste âmbito serem atendidos os aspetos particulares da 
informação a apresentar para o efeito, junto da DGRM. 

Desta forma, face ao exposto, considera-se que, se forem cumpridas as condições elencadas, remetidos 
os elementos especificados e efetuadas as alterações/correções mencionadas ao longo deste Parecer, 
aspetos que se encontram sistematizados no capítulo seguinte, se pode concluir que o Projeto de 
Execução da "Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos - Dragagens 
da Zona Superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos Materiais Dragados" cumpre a DIA. 



RECAPE/AIA n.º 2015 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos - 
Dragagens da Zona Superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos Materiais Dragados 71 

Janeiro de 2019 

7. ASPETOS A CUMPRIR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA "ABERTURA E 
APROFUNDAMENTO DOS CANAIS DA ZONA INFERIOR DA LAGOA DE ÓBIDOS - 
DRAGAGENS DA ZONA SUPERIOR DA LAGOA DE ÓBIDOS E TRATAMENTO E DEPOSIÇÃO 
DOS MATERIAIS DRAGADOS" 

 

1. Realizar uma nova campanha de caracterização dos sedimentos a dragar, previamente à realização 
das intervenções de dragagem na zona superior da Lagoa, a qual deve ser efetuada cumprindo o 
definido na legislação em vigor. 

Os locais/pontos de amostragem devem ser os mesmos das campanhas de caracterização 
anteriormente realizadas e apresentadas no EIA, devendo abranger toda a coluna de sedimentos a 
dragar. 

Caso seja verificada a existência de sedimentos a dragar de classe superior a 2, o projeto terá que 
ser reavaliado em termos de procedimentos de dragagens e locais de deposição dos dragados, em 
conformidade com o disposto na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, e demais legislação em 
vigor, e em conjunto com as autoridades competentes. 

2. Consultar a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) para apurar 
sobre a necessidade de obtenção de licenciamento para a deposição de sedimentos abaixo da linha 
de baixa mar (ou seja da linha de base), nos termos do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, 
devendo neste âmbito serem atendidos os aspetos particulares da informação a apresentar para o 
efeito, junto da DGRM. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

A) PREVIAMENTE À EMISSÃO DA LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 

Apresentar à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), para análise e aprovação, os seguintes 
elementos: 

1. Caderno de Encargos alterado de modo a refletir as disposições a seguir discriminadas referentes à 
Fase prévia à execução da obra e à Fase de execução da obra. 

2. Programas de Monitorização revistos, de modo a integrarem os seguintes elementos: 

a) Hidrodinâmica 

Prever a necessidade de acompanhar a evolução da zona de deposição de dragados, 
nomeadamente através da monitorização da evolução morfológica das zonas costeiras e praias 
emersas. 

b) Qualidade da Água 

Dar cumprimento ao Sistema de Classificação do Estado Ecológico para a categoria águas 
costeiras. 

CONDIÇÕES A CUMPRIR 



RECAPE/AIA n.º 2015 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos - 
Dragagens da Zona Superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos Materiais Dragados 72 

Janeiro de 2019 

c) Sedimentos 

Abranger, também, a fase de concretização do projeto e não apenas as eventuais operações de 
dragagem de manutenção. 

Caso no âmbito da realização da monitorização em causa seja verificada a existência de 
sedimentos a dragar de classe superior a 2, o projeto, quer na fase de concretização, quer na 
fase de manutenção, terá que ser reavaliado em termos de procedimentos de dragagens e locais 
de deposição dos dragados, em conformidade com o disposto na Portaria n.º 1450/2007, 
de 12 de novembro, e demais legislação em vigor, e em conjunto com as autoridades 
competentes. 

d) Ecologia, Flora e Fauna 

i. Habitats terrestres 

Prever a monitorização dos Habitats terrestres que permita avaliar o estado de conservação 
dos habitats terrestres afetados ou passíveis de afetação, na área agora a intervencionar, 
durante as fases de obra e exploração, com comparação com situação de referência, no 
momento de início das intervenções. 

Assim, tendo em vista o estudo e o acompanhamento da evolução do estado de conservação 
do sapal baixo e sapal médio, situados na área de projeto, os parâmetros a monitorizar 
deverão ser os seguintes: 

 Percentagem de cobertura da vegetação; 

 Caracterização florística das formações vegetais (levantamentos florísticos); 

 Evolução da área ocupada pelo habitat. 

ii. Ecossistemas aquáticos 

O Programa de Monitorização apresentado no RECAPE, deve ser revisto de forma a: 

 Incluir pelo menos 3 pontos de monitorização na massa de água Lagoa de Óbidos 
WB1, 1 ponto de monitorização na massa de água Lagoa de Óbidos WB2 e 3 pontos 
de monitorização na massa de água CWB-II-3B; 

 A monitorização da qualidade da água deve incluir parâmetros necessários à avaliação 
das condições de transparência, condições térmicas, condições de oxigenação, 
salinidade e condições relativas a nutrientes. Deve ser cumprido o disposto no 
Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, nomeadamente no que se refere aos limites 
de quantificação dos métodos em análise, de forma a garantir que é possível retirar 
conclusões dos resultados da monitorização. Em particular, não devem ser utilizados 
métodos de análise com limites de quantificação superiores às normas de qualidade 
descritas no anexo da parte II dos PGRH (Planos de Gestão de Região Hidrográfica); 

 A monitorização dos sistemas ecológicos deve incluir todos os elementos biológicos 
previstos na DQA (Diretiva Quadro da Água) para as águas costeiras e os parâmetros 
analisados devem permitir a aplicação dos sistemas de classificação desenvolvidos no 
âmbito da implementação desta diretiva. 
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No que se refere aos elementos biológicos, de acordo com o Anexo V da DQA, no caso 
das massas de água costeiras, os elementos a considerar são o Fitoplâncton, Outras 
Plantas (Macroalgas, Sapais e Ervas Marinhas) e os Macroinvertebrados Bentónicos. 

Os Protocolos de Amostragem a utilizar na recolha dos elementos biológicos devem 
ser os desenvolvidos no âmbito da implementação da DQA, sob coordenação da 
APA, I.P. e disponíveis em Erro! A referência da hiperligação não é 
válida.http://www.apambiente.pt/?ref=16&subref=7&sub2ref 
=875&sub3ref=876. 

De salientar que a monitorização tem por objetivo permitir avaliar e caracterizar os impactes que 
se previam ocorrer, bem como analisar se estão a ocorrer outros impactes que não estavam 
previstos. Os resultados desta monitorização tem também por objetivo avaliar se as medidas de 
minimização adotadas estão a ser eficazes ou se há necessidade de as ajustar ou de identificar 
novas medidas. 

B) PREVIAMENTE AO INÍCIO DAS OBRAS 

Apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os seguintes elementos, que determinará que a 
obra possa ser iniciada: 

1. Plano de Gestão Ambiental da Obra/Plano de Obra. 

2. Plano de monitorização que permita avaliar o estado de conservação dos habitats terrestres 
afetados ou passíveis de afetação, na área a intervencionar, durante as fases de obra e exploração, 
com comparação com situação de referência, no momento de início das intervenções. 

3. Memória descritiva e visual (descrição de características morfo-funcionais, cronologia e 
enquadramento cénico/paisagístico) e registo gráfico (desenho, topográfico/hidrográfico e 
fotografia) dos elementos etnográficos PAZSLO8, PAZSLO9, pateiras e cabana de pescador 
tradicional, nas áreas de incidência direta e indireta do Projeto de Execução. Neste documento 
devem constar as características, o estado de conservação e a interpretação do que se encontra 
visível, bem como um registo gráfico, fotográfico e topográfico de pormenor da área e de todos os 
elementos atualmente visíveis, com o objetivo de servir como base à monitorização do local 
durante a fase de obra e a fase de exploração. 

4. Resultados das sondagens arqueológicas a realizar no sítio arqueológico Juncal Longo (CNS 
34555). Com o objetivo de determinar se o sítio se estende para o meio submerso, as sondagens 
devem ser efetuadas por “lança de água”, espaçadas no máximo de 10 m, em dois eixos paralelos 
ao talude do canal na área de incidência direta e indireta. 

5. Plano de monitorização do património cultural para os sítios arqueológicos Salinas do Juncal (CNS 
34134), Bico do Seixo (CNS 34191), Casalinho (CNS 34226), Ponta do Espichel (CNS 34227), 
Challet (CNS 34228), Caneiro (CNS 34229), Ponta Branca (CNS 34230), Casal Velho da Galiota 
(CNS 34235), Bico dos Corvos (CNS 34247), Covão dos Mosaranhos II (CNS 34259), Quinta da 
Captiva (CNS 34262), Juncal Longo (CNS 34555), Galiota III (CNS 34556), Lapinha (CNS 34591), 
Rocha do Gronho (CNS 34714), Praia do Rei Cortiço (CNS 32407), bem como para PAZSLO8 e 
PAZSLO9 que seja mesurável, ou seja, com indicação de objetivos concretos, quais os parâmetros 
de monitorização, identificar os locais necessários monitorizar, frequência das amostragens, 
métodos de registo e de que forma devem ser apresentados e analisados os resultados, bem como 
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as medidas necessárias adotar conforme os diferentes cenários, inclusive durante a fase de 
exploração. 

6. Propostas concretas de valorização do património cultural no âmbito da execução do projeto com 
particular enfase na importância histórica e arqueológica da Lagoa de Óbidos. As soluções de 
sinalização e informação podem passar por painéis informativos no âmbito da valorização dos 
espaços, utilização de plataformas digitais das instituições ou equipamentos existentes, de forma a 
divulgar o conhecimento gerado em torno do património cultural e contribuindo para valorizar a 
identidade do local. 

 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e à fase de obra devem constar no 
respetivo caderno de encargos da empreitada, bem como no Plano de Gestão Ambiental da Obra/Plano 
de Obra, e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos, para efeitos de concretização do 
projeto. 

A autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de obra e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação. 

Fase prévia à execução da obra 

1. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental da Obra/Plano de Obra onde deve ser realizado o 
planeamento da execução de todos os aspetos da obra, devendo indicar como serão executados os 
trabalhos que serão efetuados, bem como a sua programação, e descriminar as medidas de 
minimização a executar/implementar aquando da realização da obra. 

O Plano de Obra deve ser elaborado de acordo com o constante do Caderno de Encargos, devendo 
ainda contemplar e assegurar as medidas de minimização que de seguida se indicam, entre outras 
que se considerem relevantes. 

2. Analisar a necessidade de utilização de equipamento de dragagem adicional, equiparado ao 
preconizado, ou draga com rendimento efetivo significativamente superior ao previsto. 

3. A implantação dos estaleiros, estando previsto em REN, em áreas já artificializadas na margem oeste 
e na margem sul da Lagoa, pode ser aceite, caso tal seja considerado indispensável e tecnicamente 
adequado, condicionado a que as ocupações se restrinjam às áreas inutilizadas e devendo cumprir os 
condicionalismos que lhe são impostos. 

4. Informar os agentes económicos com atividade na Lagoa sobre as intervenções a realizar, do período 
em que decorrerão e das medidas cautelares que serão adotadas. 

5. 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 das atividades eventualmente 
desenvolvidas e a ocorrência de acidentes. 

6. Realização, no início da fase de obra, de ações de sensibilização ambiental a todos os trabalhadores 
da empreitada, de forma a alertá-los para todas as ações suscetíveis de configurarem uma situação 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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de impacte ambiental. Os trabalhadores deverão ser instruídos nas boas práticas de gestão ambiental 
da obra e dos estaleiros. 

7. Obter as autorizações necessárias à realização do projeto designadamente as relativas ao Património 
Cultural. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve integrar arqueólogos com experiência 
comprovada na vertente náutica e subaquática, bem como estar dimensionada de acordo com os 
trabalhos previstos a efetuar. Deve ainda incluir conservadores-restauradores para implementar as 
eventuais ações de conservação preventiva e monitorização. 

8. Efetuar uma prospeção arqueológica sistemática da área de incidência direta e indireta, com 
particular cuidado para as áreas que apresentavam reduzida visibilidade ou que não foram objeto de 
prospeção, bem como para as zonas que possam ter eventuais alterações hidrodinâmicas e de 
transporte sedimentar associado e junto dos sítios arqueológicos por relocalizar. 

9. 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, das ações previstas e dos valores 
de património cultural a preservar. 

10. 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. 

Fase prévia à execução da obra e Fase de execução da obra 

11. Implementar um mecanismo de atendimento dos moradores e dos utilizadores da envolvente à Lagoa 
de Óbidos para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações, de forma a 
resolvê-las no mais curto espaço de tempo possível. 

Fase de execução da obra 

12. Execução da dragagem com draga de corte e sucção, de modo a minimizar a ressuspensão 
sedimentar e a formação de plumas de turbidez. Deve também ser utilizada uma cabeça de corte e 
sucção que minimiza a dispersão de sedimento para áreas adjacentes (environment-friendly cutter). 

13. Caso seja identificada a presença de outras classes de sedimentos, para além das classes 1 e 2, deve 
ser assegurado que para a dragagem das áreas contaminadas são selecionados equipamentos e 
métodos de dragagem adequados a trabalhos em áreas contaminadas e que minimizem a dispersão 
de substâncias contaminantes para o meio hídrico, sugerindo-se que, entre outras sejam 
equacionadas as seguintes: 

 Barreiras constituídas por panos de geotêxteis suspensos com flutuadores; 

 Estacas-prancha, isoladas com tela de 2 a 3 m ou outro isolamento equivalente, a montante 
ou a jusante. 

14. Realizar o isolamento do Braço da Barrosa, durante a dragagem desta zona, de modo a impedir a 
propagação de contaminação para outras zonas da Lagoa. O isolamento deve ser garantido através 
da aplicação de soluções técnicas adequadas, como por exemplo a instalação de barreiras de 
contenção nearshore ou cortinas de turbidez. 

15. Não realizar a dragagem e deposição de sedimentos no período de 15 junho a 15 setembro. 
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16. Constranger o planeamento da empreitada, equacionando a realização dos trabalhos de 
dragagem/deposição no período de janeiro a março. Qualquer outra solução deverá ter uma 
justificação sustentada em estudos científicos efetuados nas populações locais. 

17. Recomenda-se que as operações de dragagem sejam efetuadas com a Lagoa aberta ao mar, de 
modo a minimizar os efeitos das dragagens sobre a Qualidade da Água e os Sistemas Ecológicos. 

18. Ao nível dos sistemas terrestres, deverá ser efetuada a delimitação das zonas naturais circundantes 
às zonas de intervenção, de forma a não interferir com as comunidades animais mais sensíveis à 
perturbação humana (especialmente as aves) e para evitar o pisoteio. 

19. Devem ser estabelecidas vias temporárias de circulação e acesso à área a intervencionar, evitando os 
habitats mais sensíveis. 

20. Os dragados devem ser depositados exclusivamente no local previsto no Projeto (deriva litoral, a sul 
da embocadura da Lagoa) não podendo ser efetuada a sua deposição, ainda que temporária, em 
qualquer outro local. 

21. As infraestruturas a implantar para descarga dos dragados devem restringir-se a instalações 
amovíveis sem qualquer impermeabilização ou movimentação de terras. 

22. As barreiras de segurança relativas aos trabalhadores e a terceiros devem ter um impacte visual 
reduzido. 

23. Executar as eventuais propostas de minimização definidas aquando da identificação dos valores de 
património cultural até à presente fase. 

24. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, continuado e permanente de todas as frentes de 
obra do projeto, em meio submerso e terrestre. 

Este acompanhamento deve ocorrer desde as suas fases preparatórias, de todos os trabalhos de 
escavação, instalação de estaleiros, aberturas de acessos, cais, rampas, instalação de infraestruturas, 
lugares de atravessamento, 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. 

25. Proteger, sinalizar, vedar permanente as zonas das ocorrências patrimoniais Brejos I (CNS 34113), 
Brejos II (CNS 34114), Galiota I (CNS 34115, Salinas do Juncal (CNS 34134), Bico do Seixo (CNS 
34191), Casalinho (CNS 34226), Ponta do Espichel (CNS 34227), Challet (CNS 34228), Caneiro (CNS 
34229), Ponta Branca (CNS 34230), Casal Velho da Galiota (CNS 34235), Bico dos Corvos (CNS 
34247), Covão dos Mosaranhos II (CNS 34259), Quinta da Captiva (CNS 34262), Juncal Longo (CNS 
34555), Galiota III (CNS 34556), Lapinha (CNS 34591), Rocha do Gronho (CNS 34714), Praia do Rei 
Cortiço (CNS 32407), bem como para PAZSLO8 e PAZSLO9, as pateiras, a cabana de pescador 
tradicional e outras que eventualmente possam vir a ser identificadas (estruturas avieiras, motas, 
comportas e em outros elementos do património cultural marítimo-fluvial ou relacionado com os 
recursos hídricos, entre outros) 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, de fundeação, ou 
quaisquer outras atividades da obra. 



RECAPE/AIA n.º 2015 
Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Verificação da Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos - 
Dragagens da Zona Superior da Lagoa de Óbidos e Tratamento e Deposição dos Materiais Dragados 77 

Janeiro de 2019 

Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas nesse 
património cultural deve haver um parecer prévio da entidade de Tutela. 

26. 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 arqueológicas e de conservação a implementar sobre os vestígios e nas zonas 
de afetação indireta atendendo às eventuais alterações da hidrodinâmica e do transporte sedimentar 
associado. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e 
que venham a ser afetados de forma irreversível têm que ser integralmente escavados. 

27. Garantir que 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. 

28. Criar uma ou mais reservas submersas primárias e transitórias para o eventual espólio arqueológico a 
exumar. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, algum 
desse espólio pode ser sujeito a um acelerado processo de decomposição, pelo que implica haver 
condições para depositar esses bens móveis até à sua entrega à Tutela do Património, 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, a equipa deve ter um elemento de 
conservação e restauro, especializado na área do tratamento e conservação de espólio resultante de 
meio submerso. 

29. Comunicar e previamente avaliar qualquer alteração de cotas de afetação das dragagens em qualquer 
uma das intervenções, para além da inicialmente convencionada, pela equipa de arqueologia e 
remeter à entidade de Tutela para parecer. 

30. As dragas utilizadas devem dispor de um dispositivo de visualização tridimensional de deteção de 
obstáculos (Obstacles Avoidance Sonar/OAS, ou um sonar de deteção de obstáculos), que permita 
detetar eventuais vestígios arqueológicos submersos não identificados nas campanhas de prospeção 
arqueológica. Devem ainda ser 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. 

31. Realizar trabalhos de prospeção arqueológica com recurso a detetores de metais nas áreas de 
deposição de dragados que se encontrem emersas. Proceder ainda à realização de uma 
caracterização e avaliação nos locais dos sítios arqueológicos e em alguns locais aleatórios, 
minimamente representativos, na área dragada e nas áreas utilizadas para alvo de depósito no mar, e 
envolvente imediata com recurso a prospeção arqueológica e a mergulho com escafandro autónomo 
nos sítios arqueológicos identificados. 

32. Excluir da localização dos estaleiros, bem como dos eventuais depósitos temporários de terras 
sobrantes e das terras de empréstimo, as zonas onde existe património cultural. 
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33. Para além da identificação de património cultural, deve ser dada especial atenção à 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. 

34. 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 dos contextos 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. 

35. Quando concluído todo o processo de dragagem/deposição, deverão ser enviados ao Instituto 
Hidrográfico os eventuais novos elementos topográficos que afetem a orla marítima, de forma a 
atualizar os documentos náuticos (cartas e publicações náuticas). 

36. Valorização da zona emersa a montante da foz do rio Real 

a) Aplicação do glifosato 

i. Não aplicação do glifosato, até às primeiras chuvas de outono. 

ii. Aplicação do herbicida 15 dias após as primeiras chuvas. 

iii. Deve se adicionado um corante não poluente, para que o aplicador visualize as áreas que 
estão a ser atingidas pela aplicação. 

iv. O glifosato deve ser aspergido sobre as folhas. A aspersão não deve ser efetuada em dias com 
vento, para minimizar a dispersão das gotas. Independentemente do método de aplicação, a 
mesma deve ser realizada em dias em que a previsão meteorológica não indique chuva nos 
dias seguintes, para minimizar o arrastamento para o solo e para a água. 

v. Devem ser usados bicos de pulverização que produzam gotas de grande dimensão para 
minimizar a deriva gerada pelo vento. Os bicos devem possuir ainda sistemas que impeçam o 
gotejamento furtuito (bicos “anti-gotejamento”). 

vi. A pressão de pulverização deve ser moderada, para minimizar a deriva gerada pelo vento, 
uma vez que o mesmo bico pode produzir gotas médias em baixas pressões e gotas finas em 
altas pressões. 

vii. Implementação de um programa de acompanhamento arqueológico durante a realização das 
intervenções de Valorização da zona emersa a montante da foz do rio Real, por forma a 
assegurar que não haverá afetação de eventuais elementos patrimoniais não detetados. 

b) Delimitar fisicamente as áreas a este e oeste identificadas na peça desenhada 15036-3.PAI-002 
(apresentada no Anexo 5 do RECAPE) como vegetação halófita e subhalófita, de forma a não 
serem afetadas pelas atividades de construção, nomeadamente pela circulação de viaturas e 
equipamentos. 

c) Os trabalhos de corte e remoção de vegetação infestante não devem ser realizados na época 
mais sensível para a avifauna presente, pelo que devem ser programados para o período 
compreendido entre junho e setembro. 
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37. Prever a adoção de medidas destinadas a salvaguardar eventuais situações acidentais de derrames 
de matérias poluentes ou perigosas (por exemplo combustíveis e lubrificantes), nomeadamente: 

a) O armazenamento de substâncias poluentes deverá ser feito nos estaleiros em local restrito, 
devidamente impermeabilizado e estanque, e manuseadas de forma cuidadosa, de forma a 
minimizar o derrame de produtos tóxicos; 

b) Em caso de derrame acidental de qualquer substância poluente o local deverá ser imediatamente 
limpo, com a remoção da camada de solo afetada, e os resíduos resultantes encaminhados para 
o destino final adequado. 

Se necessário, contactar de imediato as entidades competentes que possam estar direta ou 
indiretamente envolvidos na situação; 

c) Manutenção das máquinas nas melhores condições de funcionamento, em local apropriado e 
afastado do plano de água; 

d) Não proceder à manutenção e abastecimento de viaturas e maquinaria nas frentes de obra. Em 
caso de impossibilidade técnica de deslocação a oficinas prever uma área impermeabilizada no 
interior do estaleiro, utilizando uma bacia de retenção amovível para efetuar mudanças de óleos, 
devendo os mesmos ser recolhidos e armazenados temporariamente em local seguro, e ser 
expedidos para destino final adequado com a maior brevidade possível. O transporte deve ser 
efetuado por uma empresa licenciada para o efeito nos termos previsto na lei; 

e) Acompanhamento das ações, cumprindo as normas de boa prática e de manutenção dos diversos 
equipamentos, de forma a evitar a contaminação da água por via direta ou indireta. 

38. Prever medidas de controlo de poluição do ar, incluindo as seguintes: 

a) Controlar a carga dos veículos de transporte de materiais, assegurando o acondicionamento 
adequado dos materiais transportados e assegurar que não circulem excessivamente carregados; 

b) Deverão ser tomados cuidados acrescidos na cobertura de materiais suscetíveis de serem 
arrastados pelo vento, quer em depósitos estacionários, quer durante o movimento de cargas em 
camiões; 

c) Realizar uma revisão periódica e uma manutenção adequada dos veículos, máquinas e 
equipamentos e das dragas, de forma a controlar e a reduzir as emissões, não só de partículas 
em suspensão, como dos gases típicos dos motores de combustão. 

d) Utilizar equipamentos com regulação de altura de queda nas descargas dos materiais dragados, 
garantindo a menor altura de queda possível aquando da realização destas operações. 

39. Programar as ações construtivas de modo reduzir o mais possível a poluição sonora, atendendo em 
particular ao seguinte: 

a) Restringir os trabalhos da obra ao período entre as 8 e as 20 horas e apenas nos dias úteis, de 
acordo com as disposições legais. Havendo necessidade de, excecionalmente e 
fundamentadamente, laborar fora deste período deve ser solicitada às autoridades competentes 
uma licença especial de ruído (artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro); 
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b) Informação aos moradores e utentes da envolvente da Lagoa, do período de tempo em que a 
obra decorrerá e, caso se prevejam situações isoladas de níveis sonoros que possam ser 
significativamente emergentes de ruído ambiente, informar da data da sua ocorrência; 

c) Os veículos, máquinas e equipamentos devem respeitar os níveis de potência sonora definidos na 
lei (Anexo V do Regulamento das Emissões Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior 
(R.E.S.E.U.E.), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro), garantindo a 
manutenção necessária a um bom funcionamento e respeitando as inspeções periódicas 
previstas; 

d) Circulação dos veículos pesados a velocidades reduzidas (cerca de 30 km/h) quando circularem 
nas vias circundantes às povoações; 

e) Isolamento acústico dos equipamentos fixos que se possam revelar fontes significativas de 
emissão, através da instalação de canópias ou encapsulamentos apropriados. 

40. No que respeita aos transportes, circulação e acessibilidades, deverão ser cumpridos os seguintes 
aspetos: 

a) Utilização de caminhos já existentes, evitando o seu alargamento ou a abertura de novos acessos 
e o aumento de perturbação dos sistemas naturais; 

b) As movimentações de máquinas deverão limitar-se à zona de obra, devendo assinalar-se e 
restringir-se os locais de circulação de máquinas e veículos afetos à obra através de sinalização 
adequada; 

c) As máquinas e veículos deverão ser mantidos nas melhores condições de funcionamento; 

d) As vias utilizadas para acesso à obra que forem danificadas deverão ser recuperadas, após a 
finalização da obra, com a maior brevidade possível, ou mesmo durante, nos casos em que tal se 
justifique; 

e) Quando houver necessidade de interrupção ou alteração da circulação rodoviária, deverá ser 
garantida a passagem do tráfego por via alternativa ou condicionada (uma só faixa) nas melhores 
condições possíveis de segurança e qualidade do piso, devendo as obras ser realizadas com a 
maior brevidade e, se possível, fora das horas de maior movimento; 

f) Os fluxos de tráfego pesado deverão ser planeados, antes do início das fases mais críticas da 
obra, de forma a garantir que: 

i. A circulação ocorra em período diurno e fora das horas de ponta, dando preferência aos 
percursos que atravessem um menor número de zonas residenciais ou outros usos sensíveis; 

ii. Se otimizam as deslocações entre o estaleiro(s) e as frentes de obra, de modo a reduzir ao 
mínimo a circulação de veículos em áreas de solos desagregados, evitando assim a libertação 
de poeiras pela sua passagem; 

g) Garantir a limpeza regular de acessos afetos à obra. 

41. Prever a adoção de medidas no domínio da sinalização e informação, designadamente: 

a) Implementação de um programa de divulgação da execução das obras com a colocação de 
placards informativos contendo a finalidade das intervenções em curso, a duração prevista, as 
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eventuais alterações/perturbações ao tráfego rodoviário e pedonal e ainda a previsão dos 
períodos em que se poderão registar atividades particularmente ruidosas; 

b) Interdição do acesso de pessoas não autorizadas às zonas de intervenção; 

c) Implementação de um projeto de sinalização marítima das áreas a dragar e de depósitos dos 
sedimentos dragados; 

d) Emissão de aviso à navegação local, através das autoridades competentes (Capitania do Porto de 
Peniche). 

42. Implementação de um adequado Sistema de Gestão de Efluentes e Resíduos gerados pela obra, de 
modo a permitir uma armazenagem temporária segura (sem drenagem para as linhas de água) e um 
destino final adequado, devendo assegurar, entre outros, os seguintes aspetos: 

a) Todos os resíduos recolhidos devem ser conduzidos até depósito/destino final apropriado; 

b) A rejeição de resíduos e efluentes de qualquer natureza para a Lagoa, os cursos de água 
afluentes e solos não é permitida; 

c) Os resíduos perigosos devem ser alvo de gestão individualizada; 

d) Sempre que se produzirem águas de lavagem associadas ao fabrico de betões, deverá promover-
se a sua infiltração num ponto único, por forma a que no final da execução das obras possa 
sanear-se a área de infiltração utilizada e os resíduos resultantes encaminhados para destino final 
adequado; 

e) Não armazenar resíduos fora das áreas que lhes são dedicadas, dando preferência a áreas 
cobertas, 

f) Inspecionar regularmente as áreas de armazenamento dos resíduos de forma a evitar o 
sobreenchimento dos recipientes e detetar eventuais situações de risco; 

g) Promover a triagem e a reciclagem, sempre que a sua viabilidade seja demonstrada; 

h) O sistema de gestão de efluentes e resíduos a implementar deverá definir: 

i. O número e a tipologia de contentores a instalar para a deposição seletiva e o adequado 
armazenamento dos resíduos gerados; 

ii. O local previsto para o armazenamento temporário de resíduos e efluentes e suas 
características; 

iii. A forma de garantir a separação dos resíduos em classes diferenciadas, conforme a sua 
natureza; 

iv. A forma de recolha e transporte dos resíduos e efluentes a destino final adequado e respetiva 
periodicidade; 

v. Modo de identificar e rotular recipientes de deposição (origem e descrição). 
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Fases de execução da obra e de exploração/manutenção 

43. O Plano de dragagens deve respeitar os seguintes aspetos: 

a) As dragagens deverão respeitar as profundidades estabelecidas e os volumes de dragados 
previstos no Projeto de Execução e que venham a ser estipulados com base no Programa de 
Monitorização, impedindo extrações superiores às estritamente necessárias; 

b) Restringir as dragagens à área absolutamente necessária para o efeito, de modo a minimizar os 
efeitos no normal funcionamento das atividades dependentes da Lagoa; 

c) As operações de dragagem deverão preferencialmente ser efetuadas durante um período 
contínuo e no menor espaço de tempo possível; 

d) Presença de recursos humanos devidamente treinados para o tipo e complexidade dos trabalhos 
a realizar. 

Fase de exploração/manutenção 

44. Previamente à realização de qualquer dragagem de manutenção na zona superior, deverá ser 
realizada uma campanha de caracterização dos sedimentos a dragar que contemple a realização de 
análises físicas e químicas para avaliar as características granulométricas e o grau de contaminação 
dos sedimentos (vide Programa de Monitorização dos Sedimentos), com os seguintes objetivos: 

 Caracterizar a granulometria dos sedimentos e determinar a sua compatibilidade com o 
destino final previsto; 

 Avaliar a evolução das características químicas dos sedimentos e determinar o grau de 
contaminação de acordo com a Portaria nº 1450/2007, de 12 de novembro, 

 Estimar os volumes de sedimentos afetos a cada classe, de acordo com a legislação acima 
mencionada. 

45. Criar as condições necessárias para que a zona emersa a montante da foz do rio Real mantenha as 
características adquiridas com as intervenções de valorização e requalificação levadas a cabo, 
nomeadamente impedindo o abandono de resíduos, mantendo a ligação hidráulica à Lagoa e 
controlando a invasão por flora infestante. 

46. Sempre que se verificar a execução de trabalhos de manutenção que impliquem com o subsolo ou o 
leito marinho, deve ser solicitado um parecer da Tutela do Património Cultural, de forma a 
salvaguardar 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. 
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HIDRODINÂMICA 

Rever o programa de monitorização apresentado no RECAPE e introduzir as necessárias alterações. 

Após a sua aprovação, proceder à implementação do mesmo. 

 

QUALIDADE DA ÁGUA 

Rever o programa de monitorização apresentado no RECAPE e introduzir as necessárias alterações. 

Após a sua aprovação, proceder à implementação do mesmo. 

 

SEDIMENTOS 

Rever o programa de monitorização apresentado no RECAPE e introduzir as necessárias alterações. 

Após a sua aprovação, proceder à implementação do mesmo. 

 

ECOLOGIA FLORA E FAUNA 

Rever o programa de monitorização apresentado no RECAPE e introduzir as necessárias alterações. 

Após a sua aprovação, proceder à implementação do mesmo. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
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ANEXO I 

 

 

 

Implantação e ações do projeto 

Alternativas de deposição de sedimentos dragados 
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Módulo de plantação A1
Módulo de plantação A2

Árvores e arbustos a plantar:

Fraxinus angustifolia

Tamarix africana

Revestimento sub-arbustivo (Juncus acutus)

Revestimento arbóreo-arbustivo:

Vegetação proposta

Legenda

Revestimento sub-arbustivo (Juncus maritimus)

Área de Erradicação de Cana (Arundo donax)

Nota: A localização das espécies propostas deverá ser
ajustada em obra, ajustando-se às espécies existentes
no local.

Limite da área de Valorização Ambiental
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ALTERNATIVAS DE DEPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS DRAGADOS 
(Fonte – RECAPE da Abertura e Aprofundamento dos Canais da Zona Superior da Lagoa de Óbidos) 

 

Alternativas analisadas no EIA 

 

 

Alternativas analisadas no RECAPE 

 

Alternativa 1 Alternativa 2 
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Alternativa 3 

 

 

Locais de deposição definitiva 
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ANEXO II 

 

 

 

Parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 
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ANEXO III 

 

 

 

Elementos do Projeto de Execução enviados 
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ELEMENTOS DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA 

ABERTURA E APROFUNDAMENTO DOS CANAIS DA ZONA SUPERIOR DA LAGOA DE ÓBIDOS - 

DRAGAGENS DA ZONA SUPERIOR DA LAGOA DE ÓBIDOS E TRATAMENTO E DEPOSIÇÃO DOS 
MATERIAIS DRAGADOS 

 

 

Volume I – Memória Descritiva e Justificativa 

Volume II – Peças Desenhadas 

Volume III – Caderno de Encargos 

Tomo 1 – Clausulas Gerais 

Tomo 2 – Clausulas Especiais 

Volume IV – Mapa de Quantidades de Trabalho 

Volume V – Plano de Segurança e Saúde 

Volume VI – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

Volume VII - Plano de Monitorização 

Volume VIII – Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) 

Tomo 1 - Resumo Não Técnico 

Tomo 2 - Relatório Técnico 

Volume IX – Compilação Técnica 

Volume X – Estimativa Orçamental 

 

 


