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1 . PROCEDIMENTO

Partindo do princípio de que "a melhor política de ambiente é, sem dúvida, o contributo
para a criação de condiçõês que permitem evitar as perturbações do ambiente, em vez
de se limitar a combater posteriormente os seus efeitos", o-Governo estabeleceu na
Lei de Bases da Política do Ambiente (Lei n,o 86/lV/93) que devem ser acompanhados
de um "Estudo de lmpacte Ambiental", os planos, projectos, trabalhos e acções que
possam afectar o ambiente, o tenitório e a qualidade de vida dos cidadãos, quer sejam
da responsabilidade e iniciativa de um organismo da administraçâo central, regionai ou
local, quer de instituições públicas ou privadas.

Nadecorrência surgiu o Decreto-Legislativo no 141g7, de 1 de Julho, que estabelece o
regim.e de avaliaçâo e estudo de impacto ambiental, nomeadamente a obrigatoriedade
dos donos da obra apresentarem no início do processo conducente à autõrização ou
licenciamento do projecto, um Estudo de lmpacto Ambiental, as suas especificaftes, a
instrução dos processos relativos à AlA, sua forma e conteúdo, bem como as Íormas
de intervenção do membro do Governo responsável pela área do ambiente, na
decisão final de AIA_

Assim, nos termos da Lei no 86llVlg3, de 26 de Julho,'que define as bases da política
do ambiente e no uso da faculdade conferida pela alíneá a) do número 2 do artigo 203
da constituiçâo, foi aprovado o Decreto-Lei n.o 2gl2d06, de 6 de Março, que
estabelece o regime jurídico da avaliação do impacte ambiental dos projectos iUOlóosou privados susceptíveis de produzirem efeitos no ambìente.

De acordo com o Artigo 30 do referido diploma, a AIA atende aos efeitos directos e
indirectos dos projectos sobre os seguintes factoresl

a) O homem, a fauna e a flora;

b )  Oso loeosubso lo ;

c )  A á g u a , o a r e a l u z ;

d) Ocl imaeapaisagem,

e) Os bens materiais, o património naturale cultural;

AVALIAÇAO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO INTITULADO
"ALARGAMENTO DO TERRAPLENO, CONSTRUçÃO DA NOVA VIA DE
ACESSO NA ZONA NORDESTE DO PORTO GRAúDE & A CONSTRUçÃO
DE UM ESPORÃO NA ZONA DA PRAIA DA LAGINHA", PELA DIRECçÂó
GERAL DO AMBIENTE, DO I\íINISTÉRIO DO AMBIENTE, HABITAçÃb E
ORDENAMENTO DO TERRITORIO.
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f) A ìnteracção dos factores referidos nas alíneas anteriores.

E no seu artigo 40, apresenta como principais objectivos fundamentais:

a) Ajudar a tomada de decisões ambientalmente sustentáveis;

b) Prevenir e corrigir na fonte os possíveis impactes ambientais negativos,
produzidos por projectos ;

c) Potenciar os impactes positivos produzidos pelos projectos;

d) Fazer com que seja mais eficaz, mais rápida e menos onerosa a adopçâo de
medidas destinadas a evitar ou minimizar os impactes ambientais signifìcativos,
a reduzir ou compensar os restantes Ìmpactes ambientaÌs- negativos
susceptíveis de serem produzidos pelos projectos e a potenciar os impactos
positivos;

e) Garantir a participação do público no processo de tomada de decisão.

Neste sentido, decorre a obrigatoriedade da apresentaçâo do Estudo de lmpacte
Ambiental (ElA) para planos e projectos que, peia sua dimensão ou localização, são
susceptíveis de provocar impactes negativos no ambiente, território e/ou qualidade de
vida dos cidadâos.

O projecto em análise refere-se a construção de uma Nova Via de Acesso e
Alargamento do Terrapleno a nordeste do Porto Grande, e a construção de um
esporão para alimentação artificialda praia da Laginha - s. vicente

O novo acesso ao porto será feito criando uma entrada e uma via no topo norte do
tenapleno portuário, construídas em terrenos a conquistar ao mar. Esta nova via será
paralela_à retenção norte do tenapleno actual e será constituída pon 3 x 2 faixas de
circulação rodoviária 9om 3 m de largura; 2 faixas de estacionamento para veículos
pesados, uma de cada lado, com s,s m de largura; e 1 passeio para a circulação
pedonal, com 2,5 m de largura mínima, do lado do mar.

A área de expansão do terapleno prevista é de 25 000 m2. Será conseguida à custa
da translação da retençâo marginal norte cerca de 110 m numa extensão de 210 m. O
aterro para 9 expansão do tenapleno seÉ conseguido com recurso à dragagem de
areias na baía, aproveitando para limpar os fundos da área portuária.
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A selecção das zonas de empréstimo que se vierem a revelar necessárias para
completan o aterro, serão escolhidas criteriosamente, de forma a não afectar a
estabilidade das praias existentes no contorno da baía do porto Grande.

O esporâo de contençâo das areias localiza-se a cerca de 400 m a norte do limite do
alargainento do terrapleno portuário. Tem 130 m de comprimento, entre o
enraizamento, junto ao muro marginal, e o centro de rotação da cabeça, e desenvolve-
se em fundos naturais que variam aproximadamente entrã +3.S m (ZÉ) e _3,5 m(ZH).

A orientação do eixo da obra é W-9o-S ou seja perpendicular à batimetria dos fundos
na zona onde aquefa se insere.

O esporão é do tipo de talude de enrocamento e apresenta em perfil longitudinal, um
troço mergulhante, isto é, com a cota de coroamento variável, diminuinOó no sentido
do enraizamento para a cabeça. O núcleo de ToT terá uma plataforma à cota +2,S
m(ZH), com 6m de largura, em cerca de 83 m a partir do enraizamento. No restante
troço a cota da plataforma desce com inclinação de 4,3o/o.

A alimentação da praia desenvolve-se entre o novo limite do terrapleno portuário e o
esporão, numa extensão de aproximadamente 400 m.

O estudo enumera as actividades que constituem potenciais ameaças junto de certos
componentes do ambiente e apresenta soluções atternativas, comõ forma de mitigar
os respectivos efeitos.

Juntamente com o relatorio de ElA, o promotor apresentou um Resumo Não Técnico
(RNT), de modo a permitir a leitura por parte de qualquer cidadão interessado no
processo de Avaliação de lmpactes Ambientais (AlA) do referido projecto.

2. GONTEÚOO OO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

2.1 - Título do projecto: 'Alargamento do Terapleno, Construção da Nova Via de
Acesso na zona Nordeste do porto Grande & a
Construção de um Esporão na zona da praia da Laginha,,

2.2 - Âmbito territorialde acção: A Nordeste do porto Grande - S. vicente
2-3 - D_ono do Projecto: ENAPOR - Empresa Nacional de Administração dos portos,

S.A.

2.4 - Autor do estudo de lmpacto Ambiental: Empresa Loíd Engenharía
Coordenação: Arq. Paisagista Fran

Dra Fátima Almeida
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2.5 - Actividades e medidas correctivas
O qpjgcto irá adoptartecnologias que salvaguardem os interesses sócio-económicos,

ecológicos, ambientais, através de medidas conectivas constantes do quadro que a
seguir indicamos:

Actividades impactantes Meio afectado Alterações Medidas preventivas e/ou
correctivas

Movimentação de terras

Circulação de viaturas,
navios, máquinas e
equipamentos

Desmonte de rochas

Atmosfera
- Emissâo de

poluentes como
dióxido de
carbono, monóxido
de carbono, óxidos
de nitrogénio e de
partículas

- Dispersão dos
poluentes pelos
ventos

- Aumento dos níveis
sonorosl
a) Contínuos; e/ou
b) Pontuais
- Perturbação e
problemas de saúde

- Utilização de camiões novos e
combustível de melhor qualidade

- Controlar a manutenção dos
equipamentos e máquinas;

- Uso de equipamentos de protecção
(auriculares, cabines insonorizadas) ;

- Os equipamentos devem acoplar
dispositivos de insono riza$o.

- Utilização de protecções acústicas
vedadas e revestidas para os
equipamentos durante o
funcionamento dos mesmos,

Dragagem

Operação dos navios,
descarga de mercadorias
e manutenção naval

Lubrificação das máquinas
e equipamentos

Agua

- Aumento de
partículas em
suspensão

- Riscos de derrames
de óleos e
combustíveis

- Produção de
resíduos (químicos

- Evitar derrames de óleos e de
combustíveis, utilizados no
abastecimento e manutenção dos
equipamentos, máquinas

- Formação dos trabalhadores no
manuseamento de óleos e
lubrificantes e combustíveis

- FÍxação de cartazes na praia de n
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Medidas preventivas e/ou

perigosos, águas de
lavagem,
lubrificantes)

Laginha, explicando os trabalhos, as
actividades e prazos de execução

- Uso de reservatórios e de protecções
para os óleos.

- A operação de dragagem será
conduzida de forma cuidada,
procurando minimizar-se a
ressuspênsão dos sedimentos
através da utilizaçâo de uma baixa
velocidade de sucção e de um
dispositivo específ ico (envi ron me nt-
fríendly cutteÌ1.

- Elaboração de um plano de recolha e
tratamento de resíduos

- Correcta gestáo de resíduos sólidos e
efluentes

- Recolha em contentor adequado e
destino final de acordo com o
decreto-lei no 31/2003 de 1 de
Setembro

Lubrificação das máquinas
e equipamentos

- Riscos de denames
de óleos e
combustíveis

- Evitar denames óleos e de
combustíveis, utilizados no
abastecimento e manutenção dos
equipamentos, máquinas

- Formação dos trabalhadores no
manuseamento de óleos e
lubrificantes e combustíveis

- Uso de reservatórios e de protecçÕes
para os óleos.
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Actividades impactantes Meio afectado Alterações Medidas preventivas e/oú
correctivas

Dragagem (draga de
sucçâo e repulsão)

Construção do esporão,
do alargamento do
terrapleno

Biodiversidade
marinha

- Perturbação e
destruição da
biodiversidade
marinha

- Destruição de
habitats

- Manter as possibilidades de retomo
para espécies migratórias; evitar
i ntercepçâo dos conedores
ecológicos;

- Manter as condições propícias para a
circulação da fauna, possibilitando a
circulaçâo do fluxo genético entre as
espécies

- A operação de dragagem será
conduzida de forma cuidada,
procurando minimizar-se a
ressuspensão dos sedimentos
através da utilização de uma baixa
velocidade de sucçâo e de um
dispositivo específ ico (envi ron me nt-
fríendly cutte).

Presença física dos
equipamentos afectos ao
projecto

Funcionamento do
complexo

Paisagem - Alteração da
paisagem natural
- Perda de qualidade
visualda paisagem
natural

- Recuperação das áreas de instàlaçao
dos estaleiros o mais póximo da
condição original

Actividades de
implementação do
projecto

Socioeconómico- unaçao de postos
de emprego
- Produção de
poeiras
- Ruído

- Alertar a populaçâo sobre a
realizaçâo dos trabalhos

- Organizaçáo dos trabalhos de modo a
minimizar os potenciais impactes
negatlvos
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3 . ANÁLEE DO CONTEúDO

Da análise das medidas conectivas propostas para as actividades que constituem
potenciais impactes negativos, considerados significativos no ambiente, constantes do
projecto "Alargamento do Terrapleno, Construção da Nova Via de Acesso na
zona Nordeste do Porto Grande & a Construção de um Esporão na zona da praia
da Laginha" concluímos que elas dão respostas aos potenciais problemas prevlstos.

A cada actividade do projecto foi cuidadosamente associada os impactes positivos e
negativos, e apresentadas medidas para sua mitigação, tmtando-se, como é óbvio, de
impactes negativos ao ambiente.

4 - CONDICIONANTES

1. Os ecossistemas locais devem ser protegidos
2. Os acessos aos locais da obra e as zonas de estaleii.os deverão ser mantidos
limpos, através de lavagens regulares dos rodados das máquinas e veículos afectos àobra; Proceder à cobertura de materiais susceptíveis de serem anastados pelo vento,quer em depÓsitos estacionários, quer durante o movimento de cargas e descarga ern
camiões.

3. A praia de Laginha 9"ugtg ser sempre salvaguardada. A gualidade da água deverá
ser sempre monitorizada de forma a não prejudicar à saúde dos banhistas.

5 - RECOMENDAçÕES

1' Recomenda-se a utilização, sempre que possível, de tecnologias altemativas de
areias nas construções e a utilizaçâo energias rcnováveis.

2. DeveÉo ser realizadas campanhas de sensibilização dos funcionários e
afectos ao Porto Grande no sentido de promover a ütilização racional dos
(água, energia, entre outros) evitando desperdícios.

agentes
recursos

,-rí
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3' Recomenda-se que no plano de monitorizaçâo, os parâmetros a monitorizar naqualidade das águas sejam iguais em todas 
". 

t"."r oã úojecto

4' Recomenda-se, a identificação prematura do local de deposição dos sedimentos eseu respectivo tratamento caso estejam contaminados,

6. PARECER FINAL DA COMISSÃO DE EIA

:?ff,:,9ji.1"^ï^l.g: i:.?ig_"_ com o decreto-tei 2stzoo6, no seu arriso 15, o EtA foi
:::T:j1"-1.or-'ult? púbrica e que não houvã n"i-;;;; ãïoïüi." i;,J,^J.'l"oï
::ll,:i:^:Ì::çi?.:-l:199 em conta ainoa ãr.Ã,ioì.a,ã-.-,ã.tií* ï;ü:H":"::
i:H:._,:'f:t"",:-1y"lg*1Ìr g parecer da comissao oe-Ãvãti;;ã; ï;"Ë.trd"= ;;
de Acesso na zona Nordeste Oo portõ Crande & a Con de um Esporão nazonada Praia da Laginha,, és 'e vs Lqv, , , ,  rcr  c  r ,v t rurvtvnnlmFN I  F FôvORAVEL, desde que apl icadastodas as medidas propostalìõElA e n-a oresente dectaraçfre.

Praia, 11 de Julho de 2011

-

P'A comissão de Avaliação

Margarida Maria Silva
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